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ДУШАН ПОПОВИЋ
предсједник Удружења архивских радника Републике Српске
Бањалука

РИЈЕЧ УРЕДНИКА
Удружење архивских радника Републике Српске представља јавности
трећи број часописа "Гласник Удружења архивских радника Републике
Српске". Излажење нашег часописа видим као дио ширег процеса отварања
домаће науке и теорије и успостављања квалитетнијег саобраћања и размјене
духовних вриједности и упућивања на резултате научног и стручног рада.
Притом смо потпуно свјесни својих недостатака, али не желимо да одустанемо
од оног што представља наш приоритет, а то је промоција научних и стручних
резултата нашег заједничког рада.
Тај племенит повод окупио је и овај пут значајан број аутора, њих 29.
Захваљујем се свим нашим досадашњим и будућим сарадницима што су у
нашем позиву за сарадњу пронашли ваљан разлог и што заједно са нама настоје
да успоставе традицију излажења научног и стручног часописа. На простору на
којем су у посљедње двије деценије покидане многе везе и мултикултурна
мрежа сарадње, то има посебан значај.
Чланови Редакције "Гласника" осјећају и професионалну радост јер се
потврдило наше увјерење да смо, и након ратне деструкције, задржали
виталност и жељу за стварањем. Прегледао сам мноштво сродних часописа и
увјеренсам да не немамо разлога да осјећамо ни трунку инфериорности. Чак се
усуђујем рећи да, по неким референцама, доносимо нов квалитет. Сви су
текстови из обимног трећег броја "Гласника" прошли кроз релативно строгу
призму Редакције и вјерујем да имамо разлога за понос.
Трећи број "Гласника" задржао је структуру претходна два броја, те
садржи сљедеће рубрике: Архивистика, Историографија, Објављивање
архивске грађе, Објављивање информативних средстава, Прикази и осврти,
Библиографија и Из дјелатности Удружења.
И овај пут изостала је пријеко нам потребна институционална
финансијска подршка. За разлику од наших бројних сарадника и читалаца,
градске и ентитетске власти ни овај пут нису препознале наше програмско
опредјељење и огроман труд који сви заједно улажемо да одржимо наш
часопис, једини у Републици Српској који на цјеловит начин третира питања
архивске и историјске науке и струке. Ми разумијемо све тешкоће и проблеме
поменутих власти, али ипак, не без горчине, констатујемо да се њихов однос
према овој дјелатности мијења много спорије него што бисмо то жељели. И
даље нас покреће само наш ентузијазам и зато ћемо се, колико сутра, окренути
изналажењу начина да покријемо трошкове излажења трећег броја "Гласника".
Уз наду и жељу да наш часопис и даље живи са вама и са нама, топло га
препоручујем, а свим мојим сарадницима, из свег срца, још једном се
захваљујем.
У Бањалуци, марта 2011.
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Г. ЂУРАН, Извори за проучавање влаха у Босни и Херцеговини под турском влашћу

ГОРАН ЂУРАН
Челинац

ИЗВОРИ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ВЛАХА У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ ПОД ТУРСКОМ ВЛАШЋУ
Апстракт: Рад има за циљ да укаже на значај историјских извора за
проучавање влашког становништва у Босни и Херцеговини под турском
влашћу.
Кључне ријечи: Власи, Босна и Херцеговина, историографија, Турци,
канун, канун-нама, дефтер, сиџил, бујурулдија, ферман, народна традиција,
усмено народно предање.
1. Увод
Интересовање за влахе одувијек је заокупљало велику пажњу
историчара, и не само њих. Само влашко име изазивало je и изазива међу
историчарима недоумице. Тиме се стварало плодно тло за самовољну приватну
историјску истину о власима, са великим и малим почетним словом. То се
често косило са темељима историјске науке, што довољно илуструје случај
Доминика Мандића.
Влахе je у проучавање балканске историје први увео Константин
Јиричек, а слиједила га је плејада историчара са различитих страна, као што су:
Станоје Станојевић, Владимир Ћоровић, Ћиро Трухелка, Петар Скок,
Бранислав Ђурђев, Милан Васић, Недим Филиповић, Хазим Шабановић, Адем
Ханџић, Авдо Сућеска, Иван Божић, Богумил Храбак и др. Данас о томе
народу, који је дочекао долазак словенских племена, списак стваралаца је
подугачак, јер нико ко је приказивао друштвену структуру југословенских и
балканских земаља, није могао заобићи влашку компоненту. С друге стране,
ономе ко не користи радове о власима Бранислава Ђурђева, Милана Васића,
Богумила Храбака, Недима Филиповића, резултат је никакав.
Од многобројних историјских извора о власима у овом раду смо се
осврнули на изворе из турског периода који су путописног карактера – турски
и западноевропски и правни споменици – који су приказивали улогу и положај
влашког становништва унутар управног и војног тимарско-спахијског уређења.
По ријечима водећих домаћих османиста, списак извора – кануна,
канун-нама, дефтера, сиџила, берата и др. – који говоре о власима у различитим
контекстима је веома обиман, и било би потребно неколико људских живота за
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скупљање, обраду и превођење за научну јавност. Недим Филиповић говори о
неколико хиљада докумената који дају непроцјењиве податке о прошлости
ових простора, у чему се посебно истичу пописне књиге или дефтери.
Да невоља буде већа, упркос свим досадашњим напорима, ми данас
немамо синтетичко дјело о власима. Углавном су то парцијалне расправе. У
вези са тим, Бранислав Ђурђев каже да истраживање влашког питања мора
бити свеобухватно. Оно то до данас није због слабог одзива и својеврсне
цензуре научних радова који би се дотицали влаха. У организацији Научног
друштва СР Босне и Херцеговине, односно Академије наука и умјетности
Босне и Херцеговине, одржана су два симпозијума о катуну и власима –
Симпозијум о средњовјековном катуну, одржан 24. и 25. новембра 1961. и
Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku, одржан од 13. до 16. новембра 1973. године.1
У обради влашке проблематике камен спотицања почиње на питању да
ли су власи дочекали азијске освајаче Турке као самосвојан етнички супстрат
или као мобилан економско-социјални слој, код кога је већ увелико био
завршен процес словенизације (србизације). Ту је извор раздора не само међу
историчарима, него и међу представницима осталих научних дисциплина, као
на примјер раздор у вези са генезом катунске и племенске организације.
2. Кануни и канун-наме
Турски кануни и канун-наме су најбитнији извори који нам свједоче о
влашком положају, улози, правима и обавезама према Турцима и њиховом
систему. У издањима сарајевског Оријенталног института, у едицији
Monumenta Turcica, 1957. године изашла је најважнија збирка кануна и кануннама за неколико санџака у Турском царству. 2 Подаци о власима у тој збирци
говоре о појединачним обавезама и о обавезама према катунима, џематима, те о
војнуцима, мартолосима, кнезовима, примићурима. Неке канун-наме
објављиване су и у Гласнику Земаљског музеја.3

1

Изузетак представља дјело Zef Mirditа, Vlasi u historiografiji, Zagreb 2004.
НД СР БиХ, Посебна издања, књига II, Одјељење историјско-филолошких наука, књига 1, Сарајево 1963;
ANU BiH, knj. LXXIII, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 22, Sarajevo 1983.
2
Kanuni i kanun-name, za bosanski, hercegovački, zvornički, kliški, crnogorski i skadarski sandžak, Orijentalni
institut, Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia, tomus primus, Serija I, Zakonski
spomenici, Sv. 1, Sarajevo 1957.
3
Х. Хаџибегић, Канун-нама султана Сулејмана Законодавца из првих година његове владе, ГЗМ IV–V
(1949–50), 295–376; B. Đurđev, Požeška kanun-nama iz 1545. godine, GZM, n.s., Sarajevo 1946, 129–138;
Исти, Сремска канун-нама из 1588-9. године, ГЗМ, IV–V, Сарајево 1949–50, 269–283.
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3. Дефтери
Они су други извор по важности свједочења о власима турског времена
у Босни и дају увид у сву комплексност влашке проблематике у ширим
друштвеним, економским и социјалним приликама.4
По дефиницији Хазима Шабановића, све званичне књиге османскотурске администрације и рачуноводства, сви записници и протоколи, као и сви
појединични акти који имају карактер неког пописа, списка или обрачуна,
називају се дефтери.5 Према намјени дефтери се дијеле на двије групе:
појединачне или детаљне пописе и збирне или сумарне пописе.
Дефтерима се од домаћих историчара први бавио Ћиро Трухелка у
расправи Historička podloga agrarnog pitanja u Bosni 6, затим Владислав Скарић
у раду Попис босанских спахија на Пруту 1123/1711. године.7 Слиједи их
Душан Ј. Поповић у неколико радова о карактеру и значају катастарских
књига, дефтера, па са више радова Бранислав Ђурђев, Хазим Шабановић, и
неки други.8
Према Милану Васићу, зна се у данашње вријеме за више од педесет
опширних (mufassal) и сумарних (icmal, mücmel) дефтера који се односе на
Босну, односно њене санџаке: Босански, Херцеговачки, Зворнички, Клишки,
Крчки или Лички, Пожешки и Пакрачки. За Бихаћки санџак није пронађен ни
један пописни дефтер. Дефтери Смедеревског санџака, у који су улазили
дијелови источне Босне, имају важну улогу при проучавању влаха.9
Хронолошки најстарији дефтер је из 1455, а најмлађи из 1617. године. Разлике
у структури дефтера се огледају у садржаним подацима. У детаљне дефтере
(defter-i mufassal, esâmĭ defterleri) поименично су уписивана домаћинстава и
личне дажбине, затим сва натурална и новчана давања и промет свих
вакуфских и мулковских посједа. Сумарни дефтери (defter-i mücmel, defter-i
icmal, timar defterleri) представљају својеврсну рекапитулацију пописних
4

Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina, Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium
Illustrantia, Tomus sextus, Serija II, Defteri, knjiga 3, uvod, prevod, napomene i registar priredio Ahmed S.
Aličić, Orijentalni institut, Sarajevo 1985; Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, Sarajevo 2000;
Oblast Brankovića, Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia, Tomus tertius, Serija II,
Defteri, Knjiga 2, sv. 1, Orijentalni institut, Sarajevo 1972; Krajište Isa–bega Ishakovića, Monumenta Turcica
Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia, Tomus secundus, Serija II, Defteri, Knjiga 1, Orijentalni institut,
Sarajevo 1964.
5
Х. Шабановић, Турски извори за историју Београда, књига прва, свеска прва. Катастарски пописи
Београда и околине 1476–1566 (Грађа за историју Београда), Историјски архив, Рјечник термина,
Београд 1964, 615.
6
ГЗМ за 1915, 109–218.
7
ГЗМ XLVII (1930), 5–99.
8
Dr H. Šabanović, Krajište Isa-bega Ishakovića. Zbirni katastarski popis iz 1455 godine. Uvod, turski tekst,
prevod i komentari. Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia, Tomus secundus, Serija
II, Defteri, Knjiga 1, Orijentalni institut, Sarajevo 1964, XXIII–XXVI.
9
М. Васић, Турски пописни дефтери као извор за историју Босне и Херцеговине у XV и XVI вијеку, у:
Исламизација на Балканском полуострву, Изабрана дјела I, АНУ РС, Радови, Књига I, Одјељење
друштвених наука, Књига 10, Источно Сарајево 2005, 301.
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дефтера и дају увид у расподјелу феудалних прихода на хасове, зеамете и
тимаре.10 У дефтере су пописивани власи-филуриџије, који су имали статус
слободних сељака, редовно у оквирима хасова султанâ и санџак-бегова, потом
војнуци, мартолоси, акинџије, соколари или шахиџије и припадници других
редова који су уживали слободне баштине. Они су могли бити пописани и у
посебним дефтерима. У ове пописе су унесени рудари, сеоске занатлије и друге
категорије сеоског становништва.11 Дефтери, по Милану Васићу, пружају
обиље података за проучавање низа ситних и крупних питања из историје
Босне и Херцеговине; крупна питања, по њему, су ширење османске државе на
босанскохерцеговачком простору, завођење и функционисање њених установа,
посебно питање завођења, изграђивања и функционисања тимарског система,
и, разумије се, бројна питања у вези са сложеном проблематиком историје,
привреде и друштва у цјелини.12 У ширењу турске власти у Босни и
Херцеговини битно је пратити податке дефтера који свједоче о компромиса са
становништвом одређених брдско-планинских крајева, који су стицали неке
видове мање-више развијене самоуправе и привилегованог статуса. Дефтери о
војничком устројству Босне под Турцима говоре о распрострањености и
бројности војних и полувојних редова попуњених хришћанским (влашким)
становништвом, као што су мартолоси, војнуци, дербенџије и остали.13 Турске
катастарске књиге, нарочито детаљни, предтављају праву ризницу података
о насељима и становништву Босне и Херцеговине од средине XV до почетка
XVII вијека. Ти подаци говоре о именима и врстама насеља, њиховом
распореду, демографском развитку појединих насеља и структури њиховог
становништва и статусу различитих група, економској структури и другом.
Веома су подесни за изучавање историјске географије и топонимије као и низа
других питања од значаја за историју. Између тих података занимљиви су и
они о бројним пустим селима и њиховом оживљавању. Посебно су
интересантни подаци о градовима, развитку старих и оснивању нових
градова, њиховом становнишву и статусу.14 Унос и пописивање одређених
група становништва одговарао је у потпуности подјели Турског царства на
војнички дио, аскер, и на произвођачки дио, рају. Дефтери посебно свједоче о
организацији, распрострањености, структури и промјенама које се дешавају у
оквиру влашке популације, која је имала привилегован статус. Дефтер из 1528–
30. године свједочи о одузимању влашких повластица и претварању влаха у
рају, односно о претварању слободних сељака у рајетине. Од ове донесене
одлуке турска власт је морала да одустане због мигрирања влашког
становништва на сусједно млетачко и аустријско тло.15
10

Исти, 302.
Исти, 304.
12
Исти, 305.
13
Исти, 306.
14
Исти, 307.
15
Исти, 308–309.
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4. Сиџили, бујурулдије, фермани
Сиџили, бујурулдије, фермани (царске заповиједи) су остале врсте
турских историјских извора који дају податке о власима. На основу њих
истраживач стиче солидан темељ за влашку тематику и у ужем и у ширем
смислу. У свему овоме је карактеристична расправа Али Чауша из Софије о
устројству Турског царства из средине 17. вијека.16
5. Народна традиција (усмена и писмена народна предања)
И народна усмена предања су историјски извори, у којим је
концентрисана сва умјетност народа у давнини, гдје наилазимо на
најзамршенији сплет свакодневног живота обичног човјека и перманентне
тежње турских господара да их експлоатишу и сведу на статус потпуно
обесправљене раје, не зазирујући при том ни од крвавих истрагâ и насилног
премјештања у далеке крајеве. Оно становништво које је остајало на својим
јадним огњиштима свједочило је оновременицима о патњама али и никад
пресахлој жељи за слободом.17
Закључак
Од разноврсних извора за проучавање влаха у Босни под турском
влашћу, на првом мјесту су канун-наме које се баве односом турских
централних и покрајинских власти и влаха. Пописи или дефтери су битни за
истраживање не само влаха, него и читавог низа питања друштвене структуре
јужнословенских земаља. Трећа група извора, сиџили, бујурулдије и фермани,
значајни за истраживање мањих и локалних влашких питања. Као допуна
слиједи народна традиција о унутрашњем животу влашког становништва кроз
дуже историјско раздобље.
Када се све ово има на уму, историјски извори различитог карактера и
народна традиција о власима, имају специфичну тежину и постављају пред
истраживаче важно питање како ће да ријеше влашко питање као највећи
лавиринт српске и балканске историје од 16. до 19. вијека. Сваки контроверзни
моменат у историји престаје то да буде ако се поткријепи довољним бројем
историјских извора.

16

H. Hadžibegić, Rasprava Ali Čauša iz Sofije o timarskoj organizaciji u XVII stoljeću, Separat iz Glasnika
Zemaljskog muzeja za 1947. godinu, Sarajevo 1947, 139–205.
17
В. Палавестра, Хисторијска усмена предања из Босне и Херцеговине. Хисторијска усмена предања –
Зборник коментара – Коментари, приредио М. Нишкановић, Београд 2003.
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Goran Djuran
Resources for Styding the Vlachs in Bosnia and Herzegovina under the Turkish Rule
Summary
For studying the Vlachs very important are: kanun-nama (fundamental law of
the Ottoman Empire promulgated, by Sultan Muhammad II), defter (a cadastral tax
census), sidzil (court document), bujuruldija (order), ferman (edict) and oral folk sag
(folk tradition) as without using them it would be completely impossible to start
studying the Vlachs. When using all data these resources provide, only then it is
possible to draw an outline of the Vlachs structure of Bosnia and Herzegovina in the
Turkish times, until the end of 18th century.
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EMIN MESIĆ
Visoka škola za industrijski i poslovni menadžment
Bosanska Krupa

DIGITALNA KULTURA
I VALORIZACIJA NAUČNOG TEKSTA
Apstrakt: Informacija je, bez obzira na sadržaj i formu, kao podatak, spoznaja
ili saznanje, sve do pojave računara i digitalnih tehnika i tehnologija isključivo
pohranjivana i čuvana u štampanoj tehnici i na filmu (dokumentarni film, mikrofilm i
sl.). Tehnološki razvoj i demokratizacija savremenog društva senzibilizirali su odnos
čovjeka prema informaciji i komunikacijskoj djelatnosti, a sаmim tim i prema
čuvanju i zaštiti registraturskog materijala i arhivske građe. Danas je internet najveća
i najbogatija globalna riznica različitih informacija. Njegovi informacijski sistemi i
podsistemi sa ogromnim bazama podataka i njihove izuzetno aktivne arhivske mreže
omogućavaju da se vrlo brzo i jednostavno dođe do informacija za kojima se nekada
tragalo danima i mjesecima. Sa stanovišta komunikoloških stručnih i teorijskih
saznanja, autor u ovom radu problematizira nekoliko važnih pitanja.To su, prije
svega, valorizacija arhivske građe u elektronskom obliku, njeno naučno i arhivsko
vrednovanje, te mogućnost povećanja naučne vjerodostojnosti internetskih izvora
objavljenih u elektronskoj formi.
Ključne riječi: informacija, komunikacijska djelatnost, informacijski sistemi,
arhivska građa, arhivski izvori.
Informacija kao podatak o nekom ili nečem
Pojmovno razgraničenje i teorijsko uobličavanje pojma informacije danas
unosi popriličnu dozu nerazumijevanja, kako sa etimološkog tako i sa semantičkog
stanovišta. Taj problem je, čini se, naročito prisutan u području masovnog i javnog
komuniciranja, gdje elektronski mediji imaju dominantnu ulogu. Već dugo je u
komunikologiji prisutno pitanje o sve većoj distinkciji između (ne)kompetentnosti
medijskih informatora/komunikatora da upravljaju velikom moći medijskih sistema,
s jedne, te ogromne kоličine akumuliranih informacija s druge strane, koje po prirodi
stvari ne treba da budu predmet medijske diseminacije. Nauka je tu, međutim,
potpuno jasna. Teorija informacija je još sa pojavom Claude E. Shannona i N.
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Wienera iskoračila iz numeričkog začaranog kruga matematičke teorije informacija i
ponudila nove poglede u boljem razumijevanju pojma komunikacijskog sistema.18
Objasnivši pojmove kao što su izvor informacije, primalac informacije i
komunikacijski kanal, teorija informacija se već na svome početku suočila sa
fenomenom dvosmjerne interakcije (feed back), a što znatno kasnije komunikologija
prepoznaje kao inter/intrakomunikativno međuljudsko opštenje. Međutim, tek u sferi
internetske ere informatike dolazi do njenog postupnog ulaska u domen lingvističke
obavijesne teorije, odnosno u javni diskurs i semantičko vrednovanje informacije.
Što se tiče informatike kao naučne discipline i kao pragmatičnog i svrsishodnog
područja ljudskog djelovanja, ona prevashodno ima za zadatak "razradu optimalnih
metoda primanja, skladištenja, prenosa, obrade, pronalaženja i korištenja
informacija".
Daljnji dinamičan razvoj internetskog komuniciranja informatiku kao naučnu
oblast, u čijem je krilu on i stvoren, odvodi sve dalje od prvobitne ideje po kojoj je
internet bio zamišljen kao servis za razmjenu naučnih informacija, komuniciranje
između obrazovnih institucija i vladinih organizacija. Nažalost, razvojem njegovih
mnogobrojnih servisa i neslućenim umrežavanjem, njegove humane preferencije
nestaju pred ogromnom količinom zabave i multimedijske bizarnosti. Zbog velikih
količina reduciranih i fragmentarnih isječaka, redundancije i nekonzistentnosti,
značajan broj naučnih tekstova objavljenih na internetu gubi na recentnosti. Poseban
problem ovdje predstavlja nizak stepen autorizacije tekstova, koji se uglavnom
identifikuju preko (http://www) internet servisa, što nijedna ozbiljna nauka ne
prihvata za relevantan naučno-istraživački izvor. Međutim, svjedoci smo da u novije
vrijeme mnogo naučnih citata, čak i u vrlo uglednim časopisima, doktorskim i
magistarskim radovima, sve više preferira ovu praksu. Zato se i čini značajnim
problematiziranje pitanja fragmentarnog i neautoriziranog naučnog i drugog
intelektualnog stvaralaštva na internetu, s jedne, te multipliciranja ogromne količine
informacija zbog kojeg se osiromašuje njihova naučna recentnost, s druge strane.
Upravo ovaj problem, kao što danas podjednako iritira kako širu naučnu javnost tako
isto pred arhivistiku i arhivsku djelatnost, bibliotekarstvo i bibliotečku djelatnost,
postavlja nove izazove u kojima će one morati imati novu i drugačiju ulogu.
Dobivaju li arhive i biblioteke digitalizacijom većk značaj
Interdisciplinarnost bibliotekarstva u semantičkom smislu zasniva se na
različitom i bogatom sadržaju bibliotečkih fondova. Međutim, sa kvantitativnog
aspekta ona proizlazi iz raznih društvenih disciplina, kao što su nauka o upravljanju
(managment), informatika, informacijske nauke, komunikologija, sociologija,
psihologija, semantika i semiologija. Posebno posljednjih nekoliko godina, i u
18
C.E. Shannon, Mathematical Theory of Communication: C.E. Shanon u SAD 1946. godine prvu razradu teorije
procesa komuniciranja. NJA Sloane i AD Wyner (ur), Claude E. Shannon : Zbornik radova (New York, 1993).
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bibliotečkoj djelatnosti sve je veća zastupljenost savremenih dostignuća tzv. umjetne
inteligencije i kognitivne nauke u sistemu za pronalaženje informacija.
Pronalaženje građe i informacija, organizacija sistema i pomoćna sredstva u
radu, uz specifična bibliotečka znanja i vještine iz katalogizacije i klasifikacije,
unifikovani su za sveukupnu bibliografsku djelatnost. Bibliografija je kao naučna
disciplina najbliža arhivistici i muzeologiji, dok je odnos bibliografije i informatike
posljednjih godina rasvjetljavan na različite načine. Bibliografija informacijskoj
znanosti pruža jasno definisan i vidljiv kontekst za teoretsko proučavanje
informacijskih procesa, što je naročito prisutno u različitim bibliotečkim mrežama i
sistemima za pronalaženje određenih bibliografskih podataka i brojnih bibliotečkih
fondova širom svijeta.
Arhivska građa, sa stanovišta savremene arhivske teorije, promatra se kao
records continuum (zapis u kontinuitetu), to jest od onog momenta kada nastane pa
do trenutka njenog korištenja za najrazličitija naučna i druga istraživanja. Odavno je
poznata maksima o arhivskoj građi kao "memoriji društva", kao značajnom dijelu
kulturne baštine pohranjene u unikatnoj formi.
Tehnološki razvoj savremenog društva i život čovjeka u epohi takozvane
informatičke ere traži od njega šire spoznaje o zaštiti elektroničkih dokumenata na
duži period. Ovi dokumenti nastaju bez klasične tvrde podloge, te su ovisni o
računarskim softverima i hardverima. Zbog toga njihova arhivska vrijednost nije
ništa manja u odnosu na dokumente nastale na klasičnoj podlozi jer i kao takvi
moraju imati i (sačuvati): autentičnost, vjerodostojnost, pouzdanost, moraju se
klasifikovati, čuvati, dostavljati arhivima, te kasnije biti na raspolaganju
potencijalnim korisnicima. Termin "informatička arhivistika" danas se sve više
koristi kako u naučnim institucijama tako i u arhivskoj struci, budući da ona sve više
nudi spoznaje i saznanja o upravljanju arhivskim dokumentima u digitalnom
okruženju, daje funkcionalne pretpostavke za informatičko upravljanje
dokumentima, te pruža spoznaje o metodama i standardima za čuvanje i transfer
informatičkih dokumenata.
Kritika digitalnog teksta
Radikalne promjene tehnologije pisanja teksta prouzrokovale su pomjeranja
velikih kulturalnih dimenzija, kako u području nauke i obrazovanja tako i u mnogim
drugim oblastima. Prelaz sa analogne na digitalnu tehničku/tehnološku kulturu po
svojoj šokantnosti je bio jednak transformativnom prelazu sa usmene na pismenu
kulturu ljudskog komuniciranja. Danas je poseban problem digitalne pismene kulture
u komunikacijskom procesu, nestanak autorskog identiteta i pojavljivanje čitaoca u
ulozi komunikatora (pisca i konzumenta), što je produkovalo nove oblike
tekstualnosti i komunikacije.19
19

Michael R. Heim, Metafizika virtualne stvarnosti, Oxford University Press, 1993.
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O digitalnom tekstu neki savremeni teoretičari sve češće pišu i govore kao o
hypertekstu. Dok ga jedni glorifikuju a drugi kritikuju, ostaje činjenica da je
računarska tehnika omogućila afirmaciju onoga što mi danas baštinimo kao
dostignuće civilizacijske interkulturalnosti a u čijem je sadržaju sve ono što je
manjinsko, rubno i podređeno. To bi, prevedeno na jezik sociologije, moglo da znači
nešto kao aktuelni trend evropskog multikulturalnog modela kojim se razbijaju
predrasude nastale na krilima nacionalizma i rasizma. Ako je to doista tako, onda
novu digitalnu komunikacijsku kulturu i njen daljnji napredak treba apsolutno
podržati.
No, pored objektivnih prednosti digitalne pismene komunikacije postoji i
čitav niz očiglednih slabosti koje tradicionalisti i konzervativni kritičari
postindustrijske revolucije neštedimice razgolićuju. Osim toga, njihov broj je znatan
i čini se da je u stanovitom porastu.
Oštrica kritike novih digitalnih tehnologija prije svega ukazuje na njihovo
pogubno djelovanje na svijest, mentalno zdravlje i dehumaniziranje čovjeka, dok s
druge strane naglašava mnogo veću odgovornost informacijske revolucije za
globolne ekološke poremećaje nego što je ima cijelo razdoblje industrijske
revolucije. "Stoga se otpor prema digitalnoj knjizi može uporediti sa periodom
pojave Gutenbergove štamparske naprave i otkrića knjige kao novog štampanog
medija".20
Konzervativna kritika zalaže se za razvoj novih tehnologija u smjeru ranijih,
smatrajući tako da linearnost štampe slijedi prirodan način ljudskog mišljenja
(tehnologije bi, kako smatraju tradicionalisti, trebale što više ličiti na stare kako bi se
izbjegli negativni učinci asocijativne organizacije interneta).
Mogućnost čovjekovog dubinskog čitanja sve je manja pred invazijom
"ključnih riječi" koje su uzrok pojednostavljenju i banaliziranju teksta, te izvođenju
nepotpunih i pogrešnih zaključaka. "Myron Tuman, pak, u studiji koja se bavi
pismenošću u doba kompjutora, asocijativnost i nelinearnost računarskog teksta
naziva napadom na status tradicionalnog teksta kao višeg i logičnijeg izraza ukupnog
simboličkog znanja".21
Digitalna pismenost posebno je problematična u edukaciji koja danas potiče
učenika da "krstari računarskim prostranstvima" da bi kao rezultat dobio minimum
potrebnih podataka, brkajući tom prilikom informaciju sa znanjem.
Distinkcija pojmova informacija i znanje
Iako većina enciklopedijskih definicija o pojmu informacije govori kao o
podatku o nekom ili nečem, komunikologija, kao i opšta komunikacijska nauka
konstantno upućuju na činjenicu postojanja znatne distinkcije između ovih pojmova.
20
21

Katarina Peović Vuković, Treći program Hrvatskog radija, emisija Ogledi i rasprave, oktobar 2004. godine
Myron Tuman, Vodič za duboko razmišljanje u Plitko doba, Sydney University, 2002.
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Bilo da pojam informacije promatramo sa stanovišta teorije informacija ili
obavijesne teorije (komunikologija se bavi i jednim i drugim pristupom), neminovno
ćemo naići na problem semantičke slojevitosti tog pojma.
Teorija informacije podrazumijeva da informacija može biti i sam podatak
(jedna riječ), kao i više podataka obrađenih i strukturiranih po određenim pravilima
kako bi bile kodirane i nekim kanalom poslane kao jedinstvena informacija (o nekom
ili nečem) prema nekom primaocu (korisniku). Međutim, termin podatak je sam po
sebi vrlo uzak i ograničen. Sama latinska riječ data, -um, znači dio informacije.
Prema najvećem broju definicija u teoriji informacija, termin podatak se definiše kao
jednostavna, neobrađena misaona činjenica koja ima neko značenje.22
Tek daljim postupkom obrade podatka u procesu njegovog sučeljavanja sa
drugim podacima kao činjenicama, nastaje informacija. Da bi podatak postao
informacija mora imati značenje novosti za primaoca, odnosno mora uticati na
povećanje njegovih ukupnih znanja. Prema tome, informaciju čine podaci kojima je
dato značenje u sistemu organizacije i veza za bolje shvatanje i razumijevanje
određenog problema. Iz informatičkog ugla posmatrano, pojam informacija je
rezultat analize i organizacije podataka na način da primaocu daje određeni obim
novih saznanja.
Put od podatka preko informacije do znanja nije nimalo jednostavan.
Informacije tek u svojoj organizovanoj formi, u skladu sa svojim kvalitetom i
kvantitetom, kroz različite procese integrisanja dobijaju odgovarajuću upotrebnu
vrijednost. Samo memorisanje informacija, te njihova selekcija na korisne činjenice i
beskorisne podatke, vodi akumuliranju znanja.
Dakle, informacije su podaci kojima je data određena struktura, dok znanje
čine one informacije kojima je dat određeni smisao. Ovo pojednostavljeno
ukazivanje na suštinu razlikovanja informacije od znanja prema strukturi i smislu
direktno upućuje na njihov semantičko-semiološki distinkcijski odnos.
Ako se vratimo na stvarni problem sve prisutnije komercijalizacije naučnih
saznanja i uopšte internetskog "naučnog" i uopšte teksta, lako ćemo zapaziti njegove
brojne manjkavosti, slabosti i nedostatke. Podsjećanja radi, internet, ma koliko se
mnogima čini najmoćnijim "digitalnim enciklopedijskim informatorom", prevelikom
fragmentacijom naučnih i drugih saznanja, u edukativnom smislu ostaje tek na razini
pružanja naučnih informacija. I samo oblikovanje podataka ne odvija se prema
jezičko-lingvističkim pravilima, kao što i poseban problem predstavljaju tekstovi koji
se automatski prevode sa engleskog i drugih jezika. Očito je da se zaboravlja (ili ne
zna) da poruke treba oblikovati na osnovi akumuliranog znanja i redanja simbola na
gramatički ispravan način, jednako kao i na osnovi znanja kada i kome te poruke
uputiti.

22

Hans Christian von Baeyer (2004), Information, the new language of science Harvard University Press,
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Umjesto zaključka: Mogućnost valorizacije internetskih podataka u naučne
svrhe
Valorizacija naučnih saznanja objavljenih u elektronskoj formi, njihovo
vrednovanje, kao i mogućnost povećanja naučne relevantnosti internetskih sadržaja
objavljenih u elektronskoj formi, predstavlja izuzetno važan zadatak i dugotrajan
proces. Citiranje izvora vodi održavanju neutralne tačke gledišta, te se sa te strane
nema šta zamjeriti, ali pod uslovom da se prilikom objavljivanja poštuju pravila
metodologije društvenih nauka.23
Velike mogućnosti "konverzije dokumenata i podataka iz analognog u
digitalni oblik i obrnuto"24 predstavljaju izazov za sve oblike ljudskog intelektualnog
stvaralaštva, pa tako i za nauku. Ovdje je vrlo značajno to što "posebni podsistemi
osiguravaju konverziju dokumenata na liniji: digitalni oblik-mikrofilm-papir u svim
smjerovima i kombinacijama, tako da korisnik podatak može uvijek dobiti u
željenom obliku, na potreban način, u savremenim računarskim mrežama uključujući
i internet".25
Zahvaljujući razvoju internetskih tehnologija i alata za prezentaciju
intelektualnog stvaralaštva, velikom brzinom se mijenjaju i mnoga pravila
dosadašnjeg načina rada arhiva i biblioteka, koje i same postaju dio globalnog
sistema poslovanja, korespondencije i komunikacijskih procesa. U skladu s tim
mijenja se i odnos naučne javnosti prema procesima transfera i diseminacije naučnih
informacija. Međutim, nije nikakva tajna da je internet toliko prebukiran podacima
da se već postavlja pitanje šta raditi s tolikim neizmjernim morem digitalnih
informacija. Postoji opravdan strah da će se to ogromno blago ljudskog
intelektualnog uma zagubiti u sajberprostoru ili će "za 20 godina postati
nerazumljivo kao zabilješke klinastim pismom na glinenim pločicama u Vavilonu".26
Izvori i literatura:
1. Claude E. Shannon, Mathemaical Theory of Communication, Zbornik radova
New York, 1993.
2. Michael R. Heim, Metafizika virtualne stvarnosti, Oxford University, Press,
1993.
3. Katarina P. Vuković, Ogledi i rasprave, Treći program Hrvatskog radija,
Zagreb 2004.
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24
Branko Peulić, Hibridno pohranjivanje arhivske dokumentacije i Web platforma, Glasnik Udruženja arhivskih
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SIMBOLIZAM I ZNAČAJ RIMSKIH KOVANICA:
SREBRNI DENARI GAJA JULIJA CEZARA, MARKA
JUNIJA BRUTA, MARKA ANTONIJA I KLEOPATRE
Apstrakt: Rimske kovanice su veoma važan izvor za proučavanje istorije
Rimskog carstva. Njihova glavna uloga je bila da prenesu riječi vladara narodu, bilo
da su te riječi istine, laži ili samo želje. Ovaj rad proučava tri kovanice: kovanicu
Gaja Julija Cezara, kovanicu Marka Junija Bruta i kovanicu na čijem licu je Marko
Antonije, a na naličju Kleopatra. Proučavajući simbolizam ovih kovanica mogu se
dobiti mnogi interesantni i značajni podaci vezani za rano Rimsko carstvо. Cezarova
kovanica prikazuje porast Cezarove moći i njegovo proglašenje za doživotnog
imperatora. Kovanica koja predstavlja Bruta simbolizuje njegovu pobjedu, proslavu
Cezarove smrti, te slobodu rimskog naroda. Iz ove dvije kovanice se može saznati o
političkim i socijalnim pitanjima kasne Rimske republike i ranog Rimskog carstva.
Treća kovanica, koja predstavlja Marka Antonija i Kleopatru, simbolizuje ljubav
između rimskog političara i egipatske kraljice uprkos željama njihovih podanika.
Nema sumnje da bi svaki istorijski rad mogao biti mnogo precizniji ukoliko bi
istoričari koristili novac iz perioda koji istražuju i ukoliko bi se poslužili saznanjima
numizmatičara. Ovo svakako podrazumijeva i kritički pristup istraživača koji se
zahtijeva u radu sa bilo kojom vrstom istorijskih izvora.
Ključne riječi: denari, Gaj Julije Cezar, Marko Junije Brut, Marko Antonije,
Kleopatra, Rimsko carstvo, simbolizam, imperator, Martovske ide.
Rimskim kovanicama je već odavno priznata velika istorijska vrijednost. Bile
su široko rasprostranjene po čitavom Rimskom carstvu i hiljade ljudi su dolazile u
susret sa njima. Rimska vlada je smatrala kovanice veoma važnim i neprekidno je
radila na njihovom umjetničkom oblikovanju. Rimljani su smatrali da kovanice treba
da privuku pažnju ljudi i prenesu poruku vladara: "Stotinama godina proizvodile su
se značajne serije kovanica, koje su predstavljale lica vladara i trebale da na njihove
podanike ostave utisak ličnosti i slave vladara".1 Time što je stavio svoj portret na
kovanicu, Gaj Julije Cezar je uspostavio model rimske carske kovanice. Nakon toga
1

Michael Grant, Roman History from Coins. London: British University Press, 1958, str. 14.
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su uslijedile serije glava vladara na kovanicama. Veoma je teško izdvojiti najvažnije
i najinteresantnije rimske kovanice. Imajući to u vidu, ovaj rad će se usredsrediti na
simbolizam i važnost tri značajne kovanice2 iz ranog Rimskog carstva: kovanicu
Cezara (CAESAR IMPER(ATOR)), koja simbolizuje njegovo proglašenje za
doživotnog imperatora3, kovanicu Bruta, koja slavi Cezarovo ubistvo (Martovske
ide) i kovanicu Marka Antonija i Kleopatre, koja predstavlja posebnu vezu između
rimskog političara i generala i egipatske kraljice.
Nakon što je pobijedio Pompejeve sinove u bici kod Munde 45. godine prije
Hrista, Cezar je izglasan za doživotnog imperatora. Počeo je da izrađuje kovanice sa
svojim portretom i bio je prvi Rimljanin koji se pojavio na kovanici u toku svog
života. Prethodne kovanice su više bile tradicionalne i uglavnom su predstavljale
Cezarova dostignuća i njegovo porijeklo od boginje Venere. Cezarova kovanica
(CAESAR IMPER(ATOR))4 jeste denar od 3,78 g, koji je kovan 44. godine prije
Hrista. Lice kovanice predstavlja Julija Cezara sa lovorovim vijencem na glavi u stilu
koji je bio tipičan za kasnu Rimsku republiku. Lovorov vijenac je simbol mudrosti i
životnog iskustva. Takođe se ovaj lovorov vijenac množe tumačiti kao zlatni vijenac,
koji je Cezar nosio tokom svojih javnih nastupa. Pretpostavlja se da je ovaj vijenac
vjerovatno stavljen veoma visoko i u ravnini sa njegovim čelom da bi prikrio
njegovu ćelavost. Na njegovom portretu jagodice su veoma izražene, a vrat je
dugačak. Veoma je bitno naglasiti natpis IMPERATOR na kovanici, jer ovaj natpis
predstavlja Cezara kao doživotnog imperatora i pravo da nosi vijenac. Titula
doživotnog imperatora je pokazivala, bez sumnje, koliko je on zapravo bio uspješan
general i koliko su ga cijenile njegove trupe. Lice kovanice je prikazalo veliki porast
Cezarove moći.
Naličje kovanice oslikava Veneru, boginju ljepote i ljubavi: "Julije Cezar,
koji je tvrdio da vodi porijeklo od boginje, slikao ju je na mnogim svojim
kovanicama uglavnom kako drži malu figuru ’pobjede’".5 Na ovoj kovanici boginja
Venera daje utisak da šeta. U lijevoj ruci drži malu Viktoriju, a u desnoj koplje.
Takođe se može primijetiti štit na lijevoj strani kovanice i monogram M METTIVS.6
Boginja Venera je simbol porijekla Julija Cezara, a Viktorija i koplje koje Venera
drži u svojim rukama pokazuju koliku važnost Cezar pridaje pobjedi. Motivi na
kovanici predstavljaju Cezara kao imperatora pobjednika. Štit je najvjerovatnije
simbol zaštite, a monogram predstavlja ime magistra odgovornog za kovanje novca.
Naličje kovanice daje sliku Cezarovog porijekla i karaktera.

2

Srebrni denari
Imperator je titula koja je u starom Rimu u doba Republike označavala vojnog komandanta. Poslije pobjede
rimske trupe su pozdravljale svog vojskovođu pozdravom imperator. Poslije bitke kod Munde 45. godine prije
Hrista, Gaj Julije Cezar dobija doživotnu počasnu titulu imperatora. Od vremena Carstva izraz imperator postaje
cognomen rimskih careva (Michael Grant, nav. djelo, str. 12).
4
Pogledati sliku kovanice na kraju rada [ www.romancoins.info ( 4.2.2011 ) ]
5
David R. Sear, Roman Coins and Their Value. London: Seaby Publications Ltd., 1981, str. 21.
6
Marcus Mettius (ime magistra odgovornog za kovanje novca)
3
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"Martovske ide", tako Rimljani nazivaju 15. mart 44. godine prije Hrista, dan
kada je na Gaja Julija Cezara izvršen atentat. Druga kovanica7 koja će se proučavati
predstavlja Marka Junija Bruta, koji slavi Cezarovo ubistvo i vjerovatno je jedna od
najpoznatijih rimskih kovanica. Uprkos tome što ga je Cezar pomilovao poslije
građanskog rata, u kojem je Marko Junije Brut podržao Pompeja, Marko Junije Brut
je učestvovao u zavjeri protiv Cezara:
Čak se tvrdilo da je Cezar zapravo Brutov otac. Iako priča nije prihvaćena
ozbiljno od strane naučnika ipak je u prošlosti privukla pažnju književnika i ne može
biti izignorisana. Izvor ove priče jeste Plutarh prema kojem je Cezar vjerovao da mu
je Brut sin, i navodno je Cezar kada je vidio Bruta među svojim ubicama rekao: "Zar
i ti, moj sine"?8
Ovaj srebrni denar od 3,80 g i 17,5 mm prečnika je kovan oko 42. godine
prije Hrista u sjevernoj Grčkoj.9 Posvećen je ropstvu i jedan je od najrjeđih i
najvrednijih rimskih kovanica. Lice predstavlja Brutov portret, a naličje predstavlja
kapu slobode između dva noža. Brut proslavlja smrt Cezara i oslobođenje svoje
domovine.
Lice kovanice, koje predstavlja Brutov portret, se može smatrati nekom
vrstom ironije, jer je samo dvije godine ranije Brut tvrdio da je Cezarov portret na
kovanici znak njegovih carskih pretenzija. Dva noža na naličju su simboli Cezarovog
ubistva. Oni simbolizuju Cezarove ubice, Marka Junija Bruta i Gaja Kasija Longina.
Kapa koja je predstavljena na naličju jeste kapa koju su uglavnom nosili robovi na
dan njihovog oslobođenja i ona simbolizuje slobodu rimskog naroda. Smatrajući
Cezara tiraninom i dijeleći tradicionalno rimsko mišljenje o demokratiji, Brut je
snažno vjerovao da je republika najbolja opcija za Rimljane i da Cezarova smrt znači
definitivni kraj tiranije i slobodu rimskom narodu. Međutim, republika nije ponovo
uspostavljena nakon Cezarove smrti.
Kovanica koja prikazuje likove Marka Antonija i Kleopatre10 jeste srebrni
denar koji ima 3,90 g i prečnik od 19 mm. Kovan je na istoku 32. godine prije Hrista:
"Bez pristanka (nema sumnje) njegovih zapovjednika vojske, koji su je mrzili, ona se
ipak pojavila sa njim na kovanici".11 Veoma je vjerovatno da je kovanica napravljena
samo da bi šokirala zapad i izazvala simpatije Kleopatre. Lice kovanice predstavlja
portret Marka Antonija: "Glava Marka Antonija je ovdje predstavljena sa
jermenskom kraljevskom tijarom i natpisom ARMENIA DEVICTA – Jermenija
osvojena".12 Kovanica proslavlja trijumf protiv Jermena koji su vijekovima
uzrokovali sporove između Rima i Partije. Na ovoj kovanici Marko Antonije je
gologlav, muževan i spreman za neki novi značajni poduhvat. Kovanica ističe
7

[ www.romancoins.info ( 4.2.2011 ) ]
M.L. Clarke, The Noblest Roman, Marcus Brutus and His Reputation. London: Thames and Hudson, 1981, str.
11.
9
C.H.V. Sutherland, Roman Coins. London: Barrie&Jenkins Ltd., 1974, str. 116.
10
[ www.romancoins.info ( 4.2.2011 ) ]
11
Michael Grant, nav. djelo, str. 47.
12
Michael Grant, nav. djelo, str. 47.
8
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njegovu jaku ličnost, uzvišene ambicije i snažnu volju. Prikazan je kao sjajan vođa
koji je izvojevao važnu pobjedu. Ali, ova kovanica takođe potvrđuje njegovu ljubav
za Kleopatru: "Poslije bitke kod Filipa, on je otišao u Aziju, svoju provinciju, gdje je
upoznao Kleopatru i odmah bio očaran njome".13 Iako bi pojavljivanje egipatske
kraljice na rimskoj kovanici povrijedilo ponos Rimljana, Marko Antonije nije
oklijevao da se pojavi na kovanici zajedno sa njom.
Naličje kovanice predstavlja portret Kleopatre, "najstarije kćeri Ptolomeja
Auleta, kralja Egipta, kojeg je naslijedila kao savladar svoje braće Ptolomeja XIII i
Ptolomeja XIV".14 Kovanica predstavlja elegantno poprsje Kleopatre, obučeno u
kraljevske haljine i okićeno kraljevskim nakitom. Ona je opisana misterioznim
natpisom "CLEOPATRAE REGINE REGVM FILIORUM REGVM – Kraljica
kraljeva i njenih sinova koji su kraljevi".15 Pripisivano joj je da su joj i Cezar i Marko
Antonije bili ljubavnici i da je imala djecu sa obojicom. Vjerovatno se natpis odnosi
na porijeklo njenih sinova. Veoma je moguće da je Marko Antonije bio smrtno
zaljubljen u Kleopatru i da se iz tog razloga pojavio zajedno sa njom na kovanici.
Međutim, mnogi istoričari ističu i druge razloge: "Kleopatrina finansijska pomoć
Marku Antoniju nije bila zanemarljiva u periodu od 42. do 32. godine prije Hrista
kada se veliki broj ljudi okupljao za vojsku".16 Ova kovanica nije prouzrokovala
negativna osjećanja samo među Rimljanima već i među Egipćanima. Kovanica se
dopadala Kleopatri, ali ne i njenom narodu, koji nije bio oduševljen prisustvom
Rimljana u Egiptu. Marko Antonije i Kleopatra su se kasnije digli protiv Rima.
Njihova vojska je poražena u bici kod Akcija, što je dovelo i do njihovog
samoubistva 30. godine prije Hrista. Kleopatra je bila zadnji egipatski faraon.
Nema sumnje da su kovanice veoma vrijedni istorijski izvori. Mnogi
istoričari smatraju da ozbiljni istraživači trebaju proučavati i kovanice i oružje, a ne
samo sujetna ponavljanja antičkih pisaca koji su ponekad bili veoma pristrasni.17
Međutim, kovanice mogu biti takođe nepouzdane. Glave uvijek ne izgledaju kao
ljudi koje simbolizuju, a izrada i natpisi ne moraju biti potpuno istiniti i pokazatelj da
se nešto stvarno dogodilo. U isto vrijeme, glavna funkcija kovanica je da prenesu
riječi vladara i njegovih savjetnika narodu, bilo da su te riječi istine, laži ili samo
želje. Ove tri kovanice i njihov simbolizam, koji je ovdje opisan, daju mnogo
informacija vezanih za rano Rimsko carstvo. Cezarova kovanica prikazuje porast
Cezarove moći, njegovo proglašenje za doživotnog imperatora, njegovo snažno
vođstvo i njegove mnoge velike pobjede. Kovanica koja predstavlja Bruta
simbolizuje njegovu pobjedu, proslavu Cezarove smrti, kraj Cezarove ugnjetačke
tiranije i slobodu rimskog naroda. Iz ove dvije kovanice mogu se razumjeti neka od
političkih i socijalnih pitanja kasne Rimske republike i ranog Rimskog carstva. Treća
kovanica, koja predstavlja Marka Antonija i Kleopatru, simbolizuje ljubav između
13

David R. Sear, nav. djelo, str. 78.
David R. Sear, nav. djelo, str. 81.
15
C.H.V. nav. djelo, str. 114.
16
C.H.V. nav. djelo, str. 117.
17
Michael Grant, nav. djelo, str. 16.
14
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rimskog političara i egipatske kraljice uprkos željama njihovih podanika. Ova
kovanica veliča pobjedu i ljubav Marka Antonija i Kleopatre.

Julije Cezar kao neprikosnoveni gospodar Rima (44. godine prije Hrista)

Brutov denar – predstavlja ubistvo Julija Cezara (Martovske ide),
kapu slobode i dva noža

Srebrni denar kovan u Aleksandriji u Egiptu prikazuje
Likove Marka Antonija i Kleopatre
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Istoričari nisu uvijek voljni da koriste podatke koje numizmatičari dobiju
proučavajući kovanice. Međutim, svaki istorijski rad bi mogao biti mnogo precizniji
ukoliko bi istoričari koristili novac iz perioda koji istražuju. Simboli i struktura
kovanica nam govore mnogo o politici, ekonomiji i umjetnosti, što se može vidjeti iz
srebrnih kovanica Gaja Julija Cezara, Marka Junija Bruta i Marka Antonija i
Kleopatre.
Sandra Lukic
The Symbolism and Significance of the Roman Coins: Silver Denarius of Gaius
Julius Caesar, Marcus Junius Brutus, Mark Antony and Cleopatra
Summary
The Roman coinage has been recognized with a great historical value for a
long time. It was noted by thousands of people and widely distributed all over the
Empire. The Roman government found coinage very important and continuously
labored on its design. Coinage was intended to strike the eye and to transmit the
message of the ruler.
Gaius Julius Caesar had himself portrayed during his lifetime and therefore
established the model of Roman imperial coinage. After that followed series of
emperors’ and empresses’ heads on the coins. It is difficult to distinguish the most
important and interesting Roman coins. Therefore, this paper focuses on the
symbolisms and importance of three significant coins from the early Roman Empire:
the coin of Caesar, which represents his lifetime appointment on the emperor
position, the coin of Brutus, which celebrates Caesar’s mother (Ides of March) and
the coin of Mark Anthony and Cleopatra, which represents special relationship
between the Roman politician and general and the Egyptian Queen.
The coins are very valuable historic sources. However, the coins can be
unreliable as well. The heads always do not look like people who they symbolize and
the designs and inscriptions do not have to be definitively true and indication that
something had really happened. At the same time, the main function of the coins is to
send the word of the Emperor and his advisors to the people – whether those words
consist of facts, lies or desires. These specific three coins and their symbolisms here
described, give a great deal of information concerning the early Roman Empire.
Caesar’s coin portrays the growth of Caesar’s power, his lifetime appointment on the
position of imperator, his strong leadership and his numerous great victories. The
coin of Brutus symbolizes his victory, celebration of Caesar’s death, the end of
Caesar’s oppressive tyranny and freedom of Roman people. From these two coins we
can understand the political and social issues of the late Roman Republic and early
Roman Empire. The third coin of Mark Anthony and Cleopatra symbolizes the love
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of the Roman politician and Egyptian Queen in spite of the wishes of their own
people.
Historians are not always willing to use the information that numismatics
obtains from coins. However, every historic work might have been more accurate if
historians had been fully using the coinage of the particular period. Symbols and the
structure of the coins tell a lot about politics, economy and art; as it could be seen
from the silver denarius of Gaius Julius Caesar, Marcus Junius Brutus and Mark
Anthony and Cleopatra.
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ОД КОНДУКТОРА ДО ПРОКУРАТОРА
Апстракт: Проучавајући уређење и организацију рудничког дистрикта
Сана-Јапра можемо пратити и начелну римску државну политику према
рудницима у доба Царства, као и промјене модалитета експлоатације у циљу
ефикаснијег рјешавања све већих потреба римске државе за металима. Рад
превасходно има за циљ да појасни начине организације овдашњих рудника
жељеза од тренутка доласка под римску власт па све до времена позног
Царства. Основа за сама истраживања били су епиграфски извори са подручја
рудничког дистрикта Сана-Јапра.
Кључни појмови: руднички
прокуратор, Панонија, Далмација.

дистрикт,

Сана-Јапра,

кондуктор,

Рудници жељеза у сјеверозападној Босни су по доласку под римску
власт иза 9. г. н.е., након гушења Батоновог устанка и експропријације самог
земљишта од домаћег становништва, постали својина римског народа тј. ager
publicus1. Проучавање структуре римског рударства на локалитету Сана-Јапра
подразумијева анализу службеничког апарата рудничког дистрикта.2 Највећи
проблем истраживањa лежи у чињеници да извори нису равномјерно
распоређени ни географски ни хронолошки. Ријеч је о девет посветних
натписа, пронађених на територији дистрикта Сана-Јапра, који помињу
званичнике рудничке администрације. Они свједоче о именима и титулама
1

Под ager publicus се подразумијевају сва конфискована непокретна добра која је Рим освојио ратом –
трећина или половина земље покорених народа – или наслиједио путем опоруке (нпр. Атал је 135. г. п.н.е.
своје краљевство оставио Риму). Шуме и руде је експлоатисала држава и то преко закупаца у доба раног
Царства, док је обрадиво земљиште уступано насељеницима или појединцима на употребу, али ager
publicus у принципу није могао прећи у приватно власништво (dominium). О конфискацијама у вријеме
Тиберијевог принципата имамо податке код Тацита (Aнали,VI,10) као и код Светонија (Tib. 49). Рудници
племенитих метала су веома рано ушли у састав царских домена тј. фиска.
2
Основна библиографија о тим питањима је: Hirschfeld, Die Kaiserlichen Verwaltung bis auf Diocletian,
Berlin, 1905; Mrozek, Die Kaiserlichen Bergwerksprocuratoren in der Zeit des Prinzipats, Historia, IV, Torun,
1968, 45–67; G. Winkler, Die Reichsbeamten von Noricum und ihr Personal, Wien, 1969, 169–167; Aufstieg und
Niedergang der römischen Welt, II, 6 (1977) 215–216; T. Nagy, Acta arch. Hung. 21 (1969) 407; J. Fitz, Alba
Regia, 11 (1970) 154–155; L. Pflaum, Les carrieres procuratoriennes equestres sous le Haut-Empire romain,
Paris, 1960; S. Dušanić, Aspects of Roman Mining in Noricum, Pannonia, Dalmatia and Moesia Superior,
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, 1977, 52–94.
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управника овдашњих рудника жељеза као и њихових помоћника. Осим тога,
они свједоче и о начинима римске експлоатације и промјенама државне
политике према рудницима. Почетком принципата рудници су почели
прелазити у руке државе тј. императора. С обзиром на римску монетарну
политику, цареве су више занимали рудници племенитих метала, тј. злата и
сребра, него рудници жељеза. Римски новац је садржавао злато, сребро, бакар и
цинк, али не и жељезо. Експлоатација жељеза је притом знатно тежа и
компликованија од експлоатације злата и сребра и то је разлог зашто су
рудници жељеза остали дуже под старом управом. Видљиво је да су се цареви
заинтересовали за овдашње руднике жељеза тек у вријеме ратова и тешких
борби на лимесу. Рудници на Сани и Јапри су се налазили релативно близу
лимеса на Дунаву, гдје ће се, почевши од маркоманских ратова (167–175),
водити сталне борбе са германским племенима која су покушавала да продру у
границе Царства. Од тог времена рудници жељеза на Сани и Јапри постају
нарочито значајни за Римљане због снабдијевања римских фабрика оружја у
Панонији (Siscia, Sirmium). Римска држава је током првог и другог вијека н.е.
експлоатисала руднике тако што их је издавала у закуп, уз јаку државну
контролу. Држава је контролу остваривала преко полуслужбеног положаја
закупаца-кондуктора и њихових сарадника, државних службеникапрокуратора. Но треба напоменути да нису сви рудници прешли у руке
императора јер је и у вријеме позног Царства било рудника у приватним или
муниципалним рукама.3 Правни извори из Јустинијановог времена (533. г.), али
компилирани од ранијих аутора, праве разлику између приватних (metalla
privata) и државних (metalla publica) рудника злата.4
Почетком трећег вијека н.е. управљачка структура рудника се мијења.
Ријеч је о све већој централизацији рудничких послова, тј. о све већем надзору
од стране државе, који додуше никада није био мали, али са тенденцијама
непосреднијег управљања и контроле. Ова појава се подудара са доласком на
власт Септимија Севера (193–211. н.е.) и сасвим сигурно говори о великим
проблемима са којима се римска држава суочавала. Умјесто издавања у закуп,
држава сада сама непосредно врши експлоатацију рудника. На чело рудничке
администрације постављени су царски прокуратори (procuratores Augusti) и
њихови сарадници са титулом вилика. (vilicus). У почетку царски прокуратори
су били царски ослобођеници (familia Caesaris), док ће се касније они бирати из
редова витезова. О наведеним промјенама у управљачим структурама рудника
3

Fundus Vessius, GZM, 1962.
Dig, VII, 1, 13, 5; Одступања је било и у вријеме принципата. Страбон, који је писао у доба цара Августа,
извјештава нас да у Шпанији постоје рудници сребра, али да је већина њих у приватном власништву, док
је већина рудника злата била у државном власништву, што опет указује на могућност да након окупације
нису сви рудници сребра прелазили у власништво државе. Strabo, III, 2, 10. Битно је напоменути да се
могло десити да рудник из приватног власништва пређе у државно уколико би власник био осуђен за
кривично дјело. Такав примјер имамо у доба цара Тиберија (14–37), када су рудници сребра у власништву
Секста Марија, најбогатијег човјека Шпаније, били конфисковани од стране државе након што је осуђен и
бачен са Тарпејске стијене 33. г. н.е. Тацит, Анали, СКЗ, 1970, стр. 218.
4
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свједоче епиграфски извори пронађени на подручју рудничког дистрикта СанаЈапра, који нам доносе не само основне податке о личностима које се јављају
као управници овдашњих рудника жељеза, већ преко њих можемо пратити и
наведене промјене државне политике када је експлоатација рудника у питању.
Први познати кондуктор који је закупљивао руднике жељеза у Панонији
је забиљежен на натпису пронађеном у Вирунуму, у провинцији Норик, (CIL III
4809) и датира се у други вијек н.е.
Натпис гласи:
ISIDI.NOREI.V.S.L.M.PRO.SALUTE.Q.SEPTUEI.CLEMENTIS
CON.FER.N.P.D.ETTI.CL.HERACLAE.ETCN.OCTA.SECUNDI.PRO
FER.Q.SEPTUEIUS.VALENS.PRO.FERR.
(Isidi Noreiae votum solvit libens merito. pro salute Q. Septuei Clementis
con(ductoris) fer(rariarum) N(oricarum) P(annonicarum) D(almaticarum) Ti. Claudii
Heraclae et Cn. Octa(vii) Secundi pro(curatorum) fer(rariarum) Q. Septueius Valens
pro(curator) fer(rariarum).
Натпис је посвећен богињи Изиди, а за спасење Q. Septueius Clementis-a
conductoris ferrariarum Noricarum Pannonicarum Dalmaticarum, тј. закупцa
рудника жељеза у провинцијама Норик, Панонија и Далмација и датира се у
други вијек н.е. Осим кондуктора на натпису читамо и имена тројице
Клементових прокуратора: Тиберија Клаудија Херакла, Гнеја Октавија Секунда
и Квинта Септуеја Валенса. Управа Клементовог кондукторијата је могла бити
географски подијељена на прокураторском нивоу. Према мјесту гдје је подигао
ару (Хоенштајн) трећи прокуратор, Септуеј Валенс, припадао је норичким
рудницима, који су сасвим сигурно представљали главно подручје
кондукторијата Септуеја Клемента.5 Клаудије Херакла је у натпису поменут
прије Октавија Секунда, па је он вјероватно радио у панонским фераријама,
чије се име у скраћеницама чита послије имена норичких а прије имена
далматских рудника. Са обзиром да је натпис подигнут у провинцији Норик,
појава Изиде на натпису се може тумачити присуством људи са Оријента који
су донијели култ богиње Изиде у тамошње руднике жељеза. Велика бројност
источних божанстава која се јављају на посветним натписима са територија
рудника указује на присуство људи из источних провинција, прије свега због
њихове добре упућености у рудничке послове. У овом натпису ријеч је о
великом кондуктору који је закупио у исто вријеме руднике жељеза у Норику,
Панонији и Далмацији. Натпис из Вирунума је значајно свједочанство о
постојању рудника жељеза у Панонији (ferrariarum Pannonicarum). Он такође
показује да су се рудници жељеза Паноније, као и рудници жељеза у Норику и
Далмацији, током другог вијека н.е. издавали у закуп. При томе упознајемо и
саму администрацију рудника –кондуктора и прокуратора. Закупац са натписа
5

Норички рудници били су смјештени у региону између градова Hüttenberg и Mösel. Жељезо из Норика
(Ferrum Noricum), које је било веома тражено у ширем региону, углавном је кориштено у мануфактурама
за производњу мачева, ножева, опреме за лов, као и за разна оруђа. Прве податке о овдашњим рудницима
налазимо код Плинија Старијег; Plinius, Naturalis Historia, 33, 21, 78.
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је оваквим закупљивањем, сасвим сигурно, направио необичан аранжман. По
мишљењу Душанића, овакав аранжман се чини јаснијим ако су рудници
жељеза у Панонији и Далмацији лежали у непосредном сусједству.6
По устаљеном мишљењу, велики закупци су били насљедници
републиканских публикана. Царска власт се трудила не само да под своју
контролу стави руднике, већ и да елиминише публиканске societates свуда гдје
се радило о прикупљању директних и индиректних пореза и управљању над
ager publicus. То није било лако јер почетком принципата држава није
посједовала бирократски апарат. Ростовцев је сматрао да је римска власт
оставила њихов персонал. По њему, кондуктори су према фиску били у
получиновничком положају, а њихов највиши службеник био је државни
прокуратор.7 Треба нагласити да је Ростовцев имао на уму закуп царина, тј.
новчаних прихода, док су касније тај закључак истраживачи преносили и на
експлоатацију рудника. Кондуктори су били закупци рудника, тј. рудничких
копова, који су гарантовали држави, тј. фиску, одређени доходак, док су при
томе и сами имали материјалне користи. Са територије Норика позната су нам
имена петорице кондуктора8, а кад су у питању рудници жељеза Паноније,
знамо само имена двојице.
У периоду од 161. до 180. г. свим рудницима Паноније и Далмације
управљају прокуратори рудника Паноније и Далмације (procurator metallorum
Pannonicorum et Dalmaticorum).9 Оваква пракса указује на ванредну ситуацију у
Царству за вријеме владавине Марка Аурелија (160–180), а односи се на
маркоманске ратове.10 У вријеме тешких политичких прилика у Царству
управљање панонским и далматинским рудницима сребра и жељеза је
повјеравано једној особи. Након завршетка сукоба са Квадима и Маркоманима
на средњем Дунаву, за вријеме цара Комода (180–192), управа рудника сребра
поново је одвојена од управе рудника жељеза. Први и уједно и посљедњи
натпис из Љубије, тј. из рудничког дистрикта Сана-Јапра, који помиње
кондуктора потиче из 201. г. н.е. Натпис је на ари коју је поставио вилик
Калиморф "за здравље" кондуктора Гаја Јулија Агатопа.11 Занимљиво је да на
ари Калиморф није споменуо никога другога осим кондуктора. Могло би се
закључити да је Гај Јулије Агатоп био велика личност, као и Quintus Septueius
из Вирунума, који је у исто вријеме закупљивао руднике у неколико

6

С. Душанић, Организација римског рударства у Норику, Панонији, Далмацији и Горњој Мезији,
Историјски гласник, стр. 46.
7
M. Rostowzew, Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian, Leipzig,1904, 447–455.
8
Tiberius Claudius Macro (Aquileia), Marcus Trebius Alfius (praefectus iure dicundo, Tiffen), Quintus Septieius
Clemens (Hohenstein), Quintus Calpurnius Phoebianus (Friesach), Campilius Verus (Wieting) Dessau, ILS 1466;
CIL III 5036; CIL IV 810; Carinthia 157 (1967) 524; Dessau, ILS 1477.
9
Ti. Claudius Proculus Cornelianus, proc(urator) metal(lorum) Pannonic(orum) et Dalmaticorum (AD. 161/169),
Ann. ep., 1956, 123, Lambaesis (Pflaum, Carrieres, no.164 bis)
10
H.G. Pflaum, Libyca 3, 1955, 124; AE 1956, 123; CIL III 12721 = 8361
11
J. Fitz, Die Verwaltung Pannoniens in der Römerzeit, II, Budapest, 1993, 740–741, br. 2
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провинција, а могуће је да је његова породица добила римско грађанство у
првом вијеку н.е.
Сам натпис гласи:
Terae Matri sacrum pro salute C. Jul(ii) Agathopi con(ductoris)
ferrar(iarum) Callimorphus vilicus v(otum) s(olvit) XI k(alendas) maias
Muciano et Fabiano cos.12
Натпис је посвећен Мајци Земљи, а за спасење кондуктора Гаја Јулија
Агатопа, закупца рудника жељеза, а подиже је вилик Калиморф. Ара је
пронађена 1957. г. у рудокопу Љубија, на 6. етажи ревира Брдо, заједно са још
три аре о којима ће такође бити ријечи. Гај Јулије Агатоп, закупац овдашњих
рудника жељеза, познат нам је и са натписа из панонске колоније Мурсе.
Посвета је откривена у граду веома важном по својој металургији. Сам текст се
чита без тешкоћа: /I(ovi) O(ptimo) M(aximo) /pr/o salute C. Iulii Agathopi
c(onductoris)
f(errariarum)
Pannoniar(um)
itemq(ue)
provinciar(um)
13
transmarinar(um) Gamicus ark(arius) v.s.l.m.
Гај Јулије Агатоп је био кондуктор – крупни закупац агломерата
рудника жељеза састављених од панонских и прекоморских рудника жељеза –
који је имао управно сједиште у Панонији. Панонске руднике жељеза можемо
идентификовати са рудницима жељеза на Сани и Јапри, што потврђује и сам
натпис из Љубије.14 Прекоморске руднике жељеза можемо тражити у
областима Мале Азије, богате рудама жељеза (највјероватније простор
Битиније, који је одувијек био познат по рудницима жељеза).15 Гамик,
благајник кондуктора Агатопа са натписа из Мурсе, јавља се на натпису из
Agio Pnevma из провинције Македоније код Сера (Gamicus conductor annis X
libertus Pontii.....Novi SC...).16 Ријеч је о почасном натпису који је подигнут
Гамику, ослобођенику понтијског рода и кондуктору током десет година рада.
Свакако у питању је руднички кондукторијат и сасвим је јасно да је Гамик био
закупац оближњих римских рудника жељеза на територији града Сера. Не зна
се када је тачно подигнут споменик Гамику из Agio Pnevma, али датирању
може помоћи натпис из Мурсе који указује на северску епоху.
На основу предочених епиграфских извора можемо сасвим слободно да
у Гамику из Мурсе и Гамику из Agio Pnevma видимо исту личност. Гамик
аркарије и Гамик кондуктор су служили у истој привредној грани, што додатно
олакшава наведену идентификацију. Македонски натпис подигнут Гамику као
десетогодишњем кондуктору на територији провинције Македоније морао је
настати касније од панонског натписа, гдје је Гамик у звању благајника.
12

Sergejevski, GZM XVIII, 1963, str. 88.
Dušanić, Epigraphical Notes on Roman mining in Dardania, Starinar 45–46, 1995, 27–34, S. Dušanić,
Prosopografske beleške o rudarstvu u Gornjoj Meziji: Porodice imućnih doseljenika na rudnčkom tlu, Starinar,
2008, Beograd; F. Papazoglou, Les Pontii a Stobi, Arheološki Vestnik 41, 1990, 577–585.
14
Sergejevski, GZM, XVIII, str. 88.
15
L. Robert, A travers l’Asie Mineure. Poetes et prosateurs, monnaies grecques et geographie, Paris,1980.
16
D. Samsaris. Klio 67, 1985, 458–465=Ann. ep. 1985, 774, 1986, 629.
13
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Разлика је износила бар једну деценију. Вријеме Гамиковог унапређења од
аркарија до кондуктора можемо тражити на почетку Северове владавине.
Кондуктор Гај Јулије Агатоп је, судећи по натпису из Љубије, 201. г. још увијек
држао закуп ферарија у Панонији. Унапређења у ранг кондуктора није могло
више бити након 21.4.209. г. од када се на челу панонских ферарија налазе
царски прокуратори. У случају Љубије то је био Тит Флавије Верекундо
умјесто кондуктора Гаја Јулија Агатопа. Датум подизања посвете из Љубије је
занимљив и он се неће мијењати ни у вријеме када се рудници престану
издавати у закуп, тј. када њима буду управљали царски прокуратори. Тада ће се
такође посвете подизати на дан XI kal Maias, тj. 21. априла. Подударност дана
подизања ових посвета са рођенданом града Рима може бити култно схватљива
јер су Parilia, празник оснивања града Рима, сродна Фордицидијама, празнику
богиње Tellus, која је само други лик Мајке Земље.17 Немогуће је искључити и
административну и политичку поруку у избору да се 21. априла прославља
празник Мајке Земље у рудничком дистрикту Сана-Јапра. У сваком случају,
ријеч је о посветама са политичком позадином. Све су посвећене спасењу и
здрављу цара и чланова његове породице, а као дедиканти на натписима се
јављају званичници овдашњих рудника жељеза. Занимљиво је да споменике
посвећене царевима на територији рудника сребра на Дрини редовно подиже
"ordo dec(urionum) col(oniae) m(etalli) D(omaviani). Поменути епиграфски
извори свакако свједоче и о неприсуству муниципија на територији рудничког
дистрикта Сана-Јапра, јер би у супротном саме муниципије подизале такве
посвете, као што је то случај у Домавији.
Можемо закључити да су у првом и другом вијеку н.е. у сјеверозападној
Босни, тј. у рудничком дистрикту Сана-Јапра, постојали рудници жељеза које
је римска држава експлоатисала тако што их је давала у закуп. Знамо и имена
двојице великих закупаца: у другом вијеку то је био Q. Septueius Clemens, а на
граници између другог и трећег вијека то је био G. Iulius Agathopus. Обим
експлоатације и производње у самим рудницима је тешко процијенити.
Почетком трећег вијека, у периоду између 201. и 209. г. н.е., усвојен је
систем директног менаџмента, који је можда већ био усвојен у officinae ferrariae
прије него што је био уведен у управљачку структуру рудника, али за то још
увијек не постоје докази. Питање је да ли се ова мјера односила на ферарије у
сјеверозападној Босни због њихове близине лимесу, јер је познато да је
династија Севера показивала велику бригу за одбрану Паноније и организацију
одбране лимеса уопште. Занимљиво је да се у вријеме реорганизације рудника
на Сани и Јапри дешава и Северово путовање по Панонијама (202. г.). Пут
Септимија Севера у Рим је водио преко територије овдашњих рудника уколико
17
Значајни чланци о богињи Tellus у Charles Darenberg et Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquites
grecques et romaines (J.A. Hild), Wilhelm Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen
Mythologie. (Wissowa), o Земљи-Мајци у: Georg Wissowa, Wilhelm Kroll, Paulys Real-Encyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft. (S. Weinstock), као и F. Altheim,Terra Mater, RVV. 22, 2, 1931 (str. 108–
129 "Ceres und Tellus"), A. Dietrich, Mutter Erde, 1905.
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је путовао из Сисције за Салону. Питање је да ли је он том приликом и посјетио
саме руднике који су му се нашли на путу.18
Дакле, између 201. и 209. г. н.е. у рудницима и топионицама на Сани и
Јапри уведена је управа царских прокуратора, тј. рудници су подвргнути
директном надзору цару оданих прокуратора. Припреме Севера за ратове
против унутрашњег и спољњег непријатеља биле су природан оквир за
персоналне промјене у илирским и анадолским рудницима.19 Царски
управници рудничке администрације су у почетку, 209, 211–217. и 223 (?)
године, били царски ослобођеници, а касније витезови. На простору рудничког
дистрикта пронађено је укупно осам посветних натписа, сви посвећени Мајци
Земљи, на којима се налазе имена царских прокуратора и потчињених
службеника вилика.
Пошто су натписи из Љубије најважнији извор за проучавање рудничке
администрације и организације рудничких послова, навешћемо их
хронолошким редом:
1. Година 209. н.е.; GZM, 1957, 110
Terrae Matri sac(rum)
pro salute d(ominorum) n(ostrorum trium)
imp(eratoris) L(ucii) Sep(timii) Severi pat(ris) patr(iae)
Aug(usti) Arab(ici) Adiab(enici) Part(hici)
M(arci) Aur(elii) Antonini Aug(usti)
et P(ublii) Sep(timii) Severi Aug(usti)
Iuliae Aug(ustae) m(atris) c(astrorum) et Aug(ustorum)
Titi(us?) Verecundus proc(urator) Augg(ustorum) ed Callimorp(h)us
M(.....?)
vil(icus) fer(rariaruм)
XI kalendas maias
Pompei/ai/ano et Avito c(onsulibus).
Дакле, натпис је повећен Мајци Земљи а за спасење цара Септимија
Севера (оца отаџбине, побједника над Арабљанима и Парћанима) и његове
породице, тј. његових синова Марка Аурелија Антонина Августа, Публија
Септимија Гете и његове супруге Јулије Августе (обично звана Јулија Домна),
која је названа мајком логора, а подижу га прокуратор Августа, Тиције
Верекундус и вилик Калиморф. Ара је постављена 209. г. н.е. У титулари
Септимија Севера споменуте су све титуле које је носио до 210. године. Његов
18

Sergejevski, GZM 1963, 97; I. Bojanovski, Sev. Bosn. 42.
Персоналне промјене за вријеме Септимија Севера су се дешавале и на подручју Бетике (Baetica), гдје је
заведена строга државна контрола не само над тамошњим рудницима већ и над локалним мануфактурама
и латифундијама. Многа имања су била одузета од њихових власника и додијељена другим лицим на
употребу. Можемо претпоставити да је слична политика спровођена и у остатку царства. Више о томе у:
S. Keay, Roman Spain, University of California Press, 1988; Evan W. Haley, Baetica Felix-people and
prosperity in southern Spain from Caesar to Septimius Severus, 2003; A. Balil, Economia de la Hispania romana,
Studia Archaelogia, 15, 1972.
19
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старији син M. Aurelius Antoninus, са надимком Каракала, постао је Caesar 196,
а Augustus 198. године. У овом натпису његове титуле нису споменуте, осим
главне – Augustus. Његов млађи брат Гета постао је Augustus тек 209. године.
Септимије Север је умро 14. фебруара 211, а годину дана касније, у фебруару
212. године, погинуо је Гета од руке свог брата. Након његове смрти
услиједила је damnatio memoriae Гете, о чему свједочи и овај натпис.20 Умјесто
ранијег кондуктора Гаја Јулија Агатопа, на натпису је присутно име
прокуратора Верекундуса и његовог помоћника вилика Калиморфа.
Калиморфо, вилик кондуктора из 201. г. и прокураторов 209. г., помиње
се као дедикант на натпису који је посвећен Силванима, на којем његово име
прати ознака Aug.n.verna disp(ensator)21. Ара није датирана, али на основу
његовог звања, које је веће од вилика, као и једнинској одредби Augusti nostri
verna, натпис се датира у вријеме након смрти Септимија Севера и Гете, тј.
након 211. г. н.е. Пошто је Калиморфо био роб рођен у царској породици, он
није могао бити кондукторов роб, већ је био државни службеник који је водио
један етатизовани одсјек ферарија. Могуће је да је тако било и раније, судећи
по преномену и номену прокуратора ферарија Паноније у вријеме док је
закупац био Септуеј Клеменс. Тиберије Клаудије Херакле је, по свему судећи,
био Клаудијев ослобођеник или син Клаудијевог ослобођеника. Калиморфо се
ни 201. нити 209. г. не зове vilicus officinarum ferrariarum, већ је служио као
Augusti nostri verna, тј. био је надлежан за етатизовани сектор рудника.22
На основу Калиморфовог имена, као и афричког поријекла Септимија
Севера, чији је он био роб, можемо закључити да је поријеклом са Оријента,
што би било уобичајено када су рудници у питању, с обзиром на образовање и
техничку оспособљеност становника источних провинција када је та дјелатност
у питању. Осим тога, Римљани су рударство и топионичарство сматрали за
munera sordida, којима се бави само плебс и робови. Реконструкција текста је
била компликована због великог броја лигатура, стварних или
претпостављених. Шашел је на основу фотографије Сергејевског, 8. ред, у
којем се помиње прокуратор, прочитао: TT(iti duo)Fll(avii)Verecundus
proc.Augg.nn.et Callimorphu(s)vil(icus). По Душанићу, тешко је ускладити
отиске слова у 1.8. гентилног имена, и поред чињенице да ријеч која поближе
означава Augg. слиједи титула proc. Verecundus је, чини се, био само Северов
ослобођеник (Augg. је схваћен као Augg. nn. са потоњом абревиатуром која је
испуштена из стилских разлога, с обзиром на њено присуство на почетку).
Прокуратори се на свим серијама посвета из Љубије посвећених Мајци Земљи
20

Damnatio memoriae (брисање из сјећања) Публија Септимија Гете након његовог убиства је
посвједочено и на славолуку Септимија Севера у Риму. Славолук је подигнут од стране Сената 203.
године, како би се обиљежила његова побједа над Парћанима. Умјесто првобитног дијела натписа:
"P(ublio) Septimio L(ucii) F(ilio) Getae Nob(ilissimo) Caes(ari)", након брисања дописано је: "Optimis
fortissimis que Principibus", ILS 425 = CIL VI 1033. Damnatio memoriae са посветног натписа из Љубије
показује да се одлука принципијелно спроводила и у провинцијама.
21
ILI ug. II, 705
22
P.R. Weaver, Familia Caesaris, Cambridge, 1972, 201.
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јављају у друштву потчињених, овдје названих vilicus ferrariarum, а у натпису
из 228–229. и 253–268. г. н.е. vilicus officinarum ferrariarum. Титуле vilicus,
vilicus ferrariarum, vilicus oofficinarum ferrariarum дуго су биле схваћене тако да
се односе на исти положај. Ипак, показало се да је vilicus (ferrariarum)
надгледао vectigal ferrariarum, тј. само рудничко подручје23, док је vilicus
officinarum ferrariarum надгледао само металуршке погоне, који су
експлоаталисани директно и који се нису изнајмљивали ни у доба
кондуктората. Разлику између vectigal и officinae чини се да објашњавају
ријечи praeposi(tus) splendidissimi vect(igalis) ferr(ariarum) додане имену и
титули Fl(avius) Verus Metrobalanus proc(urator) Aug(usti) n(ostri) на
споменику24 који је подигнут од стране Asclepiades ark.(arius) stat(ionis)
Sisc(ianae), којој су припадали рудници Љубија. Метробаланусова титула
praepositus можда показује да је он водио љубијске ферарије у једној ванредној
ситуацији, у другој или трећој деценији трећег вијека (211–217. или 223–228. г.
н.е.) када се прелазило од ослобођеничке прокурателе на прокурателу витезова.
Споменик је подигао Asclepiades arcarius stationis Siscianae, тј. благајник у
сисачкој станици истих рудника.
2. Година 211–217, Sergejevski, GZM, 18, 89
Terrae Matri
sacrum
pro salute
imp(eratoris) Caes(aris) Ma(rci)
Aur(elii) /antonini Aug(usti) Iuli(anus)
proc(urator) per Ianu--um et Bas(sianum?)
-----vil(icus)------------.
Ара је пронађена у Љубији 1957. године. Посвећена је такође Мајци
Земљи а за спасење цара, у овом случају сина Септимија Севера, Каракали
(211–217), а подиже је прокуратор Јулијан. Упоређујући овај натпис са
натписом из Домавије у част L. Domitia Erota25, можемо закључити да је
Јулијан, procurator per Ianu..um et Bas/sianum? (saltum? metallum?), имао сличан
положај као Aur. Rusticus, био је вјероватно ducenarius, тј. на највишем платном
разреду који се могао постићи у провинцији, и управљао је са два рударска
подручја који су били државна својина. По тумачењу Сергејевског та два
рударска подручја јесу римски рудници жељеза у рудничком дистрикту СанаЈапра. Што се тиче назива, први тј. Ianu--um, гдје у средини недостају два
слова, типичан је за илирска имена (Сергејевски је нудио могућност да се у
овом изразу крије назив за Јапру), док је име Bassianus, као лично име, било
23

Hirschfeld, Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, Berlin, 1905, 157–158.
CIL III 3953
25
CIL III,12721
24
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често у то доба; цареви Каракала и Елагабал су носили ово име до ступања на
пријесто. Каракала је носио име Septimius Bassianus, а Aлександар Север
Alexianus Bassianus. Шкегро нуди могућност и да је ријеч о три вилика (два са
натписа, док је име трећег у потпуности избрисано).26 Вилик Јануарије нам је
познат из натписа (Stari Majdan) са аре посвећене богињи Немези (Nemesa Pia).
Вилик Јануарије је подигао посвету богињи испред колегија.27 Такође је на
простору Старог Мајдана пронађена посвета Седату, подигнута од стране
колегија вилика.28 Поставља се питање да ли су вилици у Старом Мајдану били
подређени прокуратору у Љубији? У том случају он би био задужен за officinae
ferrariae у Љубији, Јапри и Старом Мајдану. У складу са тим била би и ознака
титуле вилика са натписа из Љубије, vilicus officinarum ferrariarum. Уколико је
Сергејевски у праву, поставља се питање да ли је овај saltus (metallum?) добио
име по Септимијевом најстаријем сину, тј. да ли постоји могућност да је један
дио ове територије био реорганизован као царско имање? Сергејевски је
помишљао да се то могло десити на дан XI maias, када су посвете подизане. Он
је претпостављао да се то догодило на самом почетку владавине Септимија
Севера, тј. између 197. и 201. г. н.е.29 У складу с тим треба имати у виду да је
Хадријану приписивано доношење закона који су се тицали царских домена и
рудника, законодавство које је одражавало његову централизацију и тежње ка
обједињавању.30 Поставља се питање да ли су уз Јулијана била и два посебна
прокуратора за сваки од тих домена, њему подложних. Таквих прокуратора
"per" у трећем вијеку је било, нарочито тамо гдје се њихове функције нису
подударале са административним границама (procurator vehiculorum per
Belgiam et duas Germanias), али је у таквим случајевима иза титуле прокуратор
био означен и његов ресор, у овом случају то би било "metallorum или
ferrariarum, али је оно испуштено као и AVG. Било би неуобичајено да Јулијан
није имао AVG уз титулу прокуратор, вјероватно је у питању скраћивање које
је иначе присутно у дужим натписима.
3. Година 223. Sergejevski, GZM, 18, 1963, 90–95, бр. 4
/Ter/rae Matri
/s/ac(rum)
/pro/ salute imp(eratoris)
/Marc/i Aur(elii) Seve
/ri Alexand/ri p(ii)f(elicis) Aug(usti)
/et Gnae/ae S(e)iae Aug(ustae)
26

Ante Škegro, Bergbau der Römischen Provinz Dalmatien, Zagreb, 1998, str. 89
I. Bojanovski, Naše starine, 11 (1967) 192; V. Paškvalin, Glas Zem. muz. 24. (1969) 167
28
I. Bojanovski, Naše Starine, XI (1967) 191, V. Paškvalin, GZM XXIV (1969) 165–166
29
D. Sergejevski, Rimski rudnici željeza u sjeverozapadnoj Bosni, GZM XVIII, 1963, 97–101
30
M. Rostowzew, Studien zur Geschichte des römischen kolonates, Archiv für Papyrusforschung, Beiheft, 1,
Leipzig – Berlin, 1910, 361
27
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-----Primu(s) M
-----rc(h)us (proc?) Aug(usti)
-----/v/il(icus) Maxi
/mo II et/ Aeliano cos(ulibus)
/X/I kal(endas) mai/as/
Натпис је посвећен Мајци Земљи а за спасење цара Александра Севера
(223–235). Кад је Александар Север 222. године ступио на пријесто, није имао
још ни четрнаест година. Велики утицај на његово управљање вршиле су
његова баба Јулија Меза и мајка Јулија Мамеја. Пошто је ријеч о почетку
његове владавине, реконструкција текста из 6. реда, Iuliae Maesianae је
вјероватнија од Iuliae Mameae. Сергејевски је понудио сљедеће рјешење: //et
Gnae//ae S(e)iae Aug(ustae). Овакво рјешење се чини невјероватним јер је ријеч
о почетку владавине Александра Севера. Име и титула дедиканта су веома
оштећени, сачувано је само: -----L.PRIMUM-----RCV AVG. Проблем је како
попунити слова која недостају између M и R? Сергејевски је понудио три
рјешења: 1. "Primu(s) M.....rc(h)us(proc) Aug"; 2. L.Primu(s) M.....rc(h)us
Aug(usti) (lib). 3. Треће рјешење које је понудио јесте да се у M.....RC(h)VS
крије нека непозната дужност, нпр. MetallaRCVS. Иако је и сам сматрао да је та
могућност веома мала, прву понуђену допуну је сматрао највјероватнијом.31
Душанић је понудио читање: //et Iul(iae) M //aesianae(!) Aug.LI.
7-9----- L.Primu(s)M -----rc(h)us (proc?) Aug(usti) -----. По њему 1.7. завршава
лигатуром MA, а иста лигатура се претпоставља и у 1.8, коју слиједе N и I.32
4. Година 228. н.е. Sergejevski, GZM, 12, 1957, br. 3 = GZM, 18, 1963, str.
50, br. 5
/Te/rrae Matri /s(acrum)/
/p/ro sal(ute)d(omini)n(ostri)imp(eratoris) M(arci)
Aur(elii) Severi /Alexan/
/dr/i p(ii)f(elicis) Aug(usti) et /Iuliae/
/Mama/eae Aug(ustae) matri(s)
castr(orum). s(ub) c(ura) M(arci) I/ul?/
Macri(ni?) v(iri) e(gregii) pro/c(uratoris)/
Heliodorus vi/l(icus)/
/of/f(icinae) fer(rariae) pos(uit). XI k(alendas) m(aias)
/M/odesto. II. et Probo co(n)s(ulibus)/
Натпис је такође посвећен Мајци Земљи а за спасење цара Александра
Севера (Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus), побожног Августа, и
његове мајке Јулије Мамеје (мајке логора), а подиже га прокуратор Марко,
31

Sergejevski D., Rimski rudnici željeza u sjeverozapadnoj Bosni, GZM, 1963, XVIII, str. 97
Dušanic, S., Aspects of Roman Mining in Noricum, Pannonia, Dalmatia and Moesia Superior, Aufstieg und
Niedergang der römischen Welt, Berlin – New York, 1977, 52–94, p. 83
32
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овдје ословљен са vir egregius, и Хелиодорус са титулом vilicus officinae
Ferrariae. Посвета је такође подигнута на дан XI maias 228. г. н.е., тј. средином
владавине Александра Севера који је убијен 235. године. Душанић је понудио
исправке у реконструкцији Сергејевског: ... s(ub) c(ura) M(arci)I/ul(ii)?/ Macri
v(iri) e(gregii) pro/c(uratoris) Aug(usti)/ Heliodorus /vi/l(icus) /o/ff(icinarum)
fer(rariarum). Шашел је исправио 7. ред Сергејевског у: L.7. Macri(ni) --pro(c). Име вилика Хелиодоруса, који носи титулу vilicus officinarum
ferrariarum, може да указује на његово источњачко поријекло. Необично је
појављивање титуле vir egregius уз само име и титулу прокуратора, што иначе
није присутно на другим посветним натписима из Љубије. Титула vir egregius је
присутнија на посветним натписима из Домавије, а носили су је прокуратори
панонских рудника сребра у периоду од 218. г. н.е. до касног трећег вијека.33
На овом натпису недостаје ознака Аug(usti) уз назив прокуратор. Прокуратор
са именом Marcus Iulius Macrinus није забиљежен на другим натписима. Веома
је занимљив његов когномен Macrinus, уколико узмемо у обзир да је владар
истог когномена Макрин (217–218) обављао дужност префекта преторија и
након убиства Каракале био проглашен за цара. Био је први римски витез који
је проглашен за цара. У сваком случају, поменути прокуратор са натписа је
морао припадати витешком сталежу.
5. Година 229. Sergejevski, GZM, 1963, 18, br. 6
/Ter/rae Matri
/s(acrum)? pro s(alute)/ imp(eratoris) Caes(aris)
/M(arci) Aur(elii) S/everi. /Alex
andri/ pii fel(icis) Aug(usti
/et Mamaeae/ Aug(ustae)
/s(ub) c(ura)?-----/Nic/o/ma
/chi/proc(uratoris) Aug(usti) n(ostri)
/------/ s vil(icus) of(ficinae) f(errariae)
/imp(eratore) A/le/x/an(dro) III et Dione II co(n)s(ulibus).
Натпис је посвећен Мајци Земљи, за спасење цара Александра Севера
(побожног Августа) и његове мајке Мамеје Августе. Читање Сергејевског на
веома оштећеном камену, по Душанићу не би требало бити прихваћено као
сигурно. Он је понудио неке корекције:

33
Valerius Super, v(ir) e(gregius) proc(urator) argentariarum (218–220) CIL III 12733, Domavia; Iul(ius)
Tacitianus, v(ir) e(gregius) proc(urator) Aug(usti) n(ostri) (223–225) CIL III 8359, Domavia; / /tus, v(ir)
e(gregius) proc(urator)eius (238–244) CIL III 12724, Domavia; L. Domitius Eros, v(ir) e(gregius) proc(urator)
metallorum /P/annonicorum et Dаlmaticorum (III вијек) Dessau ILS 1443, Domavia; Aurelius Verecundus v(ir)
e(gregius) proc(urator) argentariarum (274) CIL III 12736, Domavia
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Nic/o/ma/chi/ по њему може бити M.Iul.(ii)? Ma cri v.e. претходног
натписа и можда је Хелиодорово име стајало у празнини 1.8. урезано са
лигатурама, Heliodorus vil(icus) off(icinarum) fer(rariarum).34
Натпис је из 229. г. н.е. посвећен Мајци Земљи за спасење цара
Александра Севера и његове мајке Мамеје Августе, а подигао га је прокуратор
Августа и његов сарадник чије је име у потпуности избрисано. Сачувана је
његова титула vilicus officinae ferrariae. Постоји могућност да је ријеч о истом
вилику са натписа из 228. г. н.е. Треба нагласити да је у 4. и 5. реду поништено
ALEXANRI (damnatio memoriae).35 У деветом реду од ALEXAN, иако
поништено, има трагова.
6.

Година 247–248. н.е. CIL, III, 13240; GZM 1957, 114–5, GZM, 18, 1963,
str. 91, br. 7 = ILI-ug 161

---deo Liber(o)
/Terrae? M/atri sac(rum)
/pro sa/lute d(ominorum) /n(ostrorum duorum)/
--------------------/M(arciae) S/everae Aug(ustae) n(ostrae)
s(ub) c(ura) Co/ss/(i)tiani Fir
/m/i pr(ocuratoris) Aug(ustorum) n(ostrorum duorum)
/I/ucundus vil(icus) fer/r/ar(iarum)
XI kal(endas) m(aias) /? imp(eratoribus) Philip(pis) Aug(ustis duobus)
c(onsulibus).
Натпис је из 247–248. год. н.е. и посвећен је спасењу цара Филипа (242–
249. год. н.е.) и Марције Августе, а подижу га прокуратор Косицијан Фирм и
вилик Јукундус. Натпис број 6. је веома занимљив с обзиром на божанства
којима је посвећен. Сергејевски је дио који недостаје реконструисао као
IOM(Iovi Optimo Maximo). Душанић нуди другачију рестаурацију: /Cereri/
умјесто /IOM/, коју је понудио Сергејевски.36 Удруживање Cerere са Liberom,
по њему има везе са грађењем храма посвећеног Cereri, Liberi и Liberu који је
падао на 19. април, тј. на дан Cerialia, као и са Tellus, календарском позицијом
Cerialia и Fordicidia. Оваква посвета би могла имати везе и са прославама
поводом хиљадугодишњице града Рима (753. г. п.н.е. – 248. г. н.е.).

34

Dusanic, Aspects, р. 84.
Damnatio memoriae су претрпјели и Јулија Меза као и сам Александар Север након њиховог убиства
235. год. Stegmann, H., "Julia Mamaea", "Julia Domna", "Julia Maesa", "Julia Soaemias" in Der Neue Pauly, 6
(1999) cols. 3–7. Benario, H.W., "The Titulature of Julia Soaemias and Julia Mamaea: Two Notes," TAPA 90
(1959) 9–14. Kettenhofen, E., Die syrischen Augustae in der historischen Überlieferung (Bonn, 1979). Turton,
G., The Syrian Princesses. The Women Who Ruled Rome, AD 193–235 (London, 1974).
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Dusanic. S., Aspects, стр. 60
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7. Година 253–268. н.е. CIL III 13329 = Sergejevski GZM, 12, 1957. pp. 112–
114, br. 6 = GZM 18, 1963 p. 92, br. 8 = ILug 162;
/Terrae/ Mat(ri)
/s(acrum)----mi
----no---ii
Escalinio
---sup cur(a)
------/p/ro(curatoris) Merc
/ur/ius. vil(icus/ off(icinae)
/fe/rr(ariae) XI kal(endas) m(aias).
Натпис је посвећен Мајци Земљи. Недостаје дио натписа који се односи
на личност за чије спасење је подигнут и дио који помиње прокуратора
рудника. Једини податак који је сачуван поред имена божанства јесте име
вилика Меркуриуса (?) који носи титулу vilicus officinarum ferrariarum. На
простору Бришева код Приједора пронађен је жртвеник посвећен Јупитеру
(Iovi Optimo Maximo), који садржи натпис на којем се помиње вилик
Меркуриус (Merc(ur)ius vil(icus) off(icinalis).37 Нажалост, на натпису је
сачувано само име вилика, док је име прокуратора уништено, остала је
сачувана само скраћеница (PRO). Због велике близине Бришева и Љубије
можемо претпоставити да је ријеч о истој особи. Ово је посљедњи натпис који
помиње званичнике рудничке администрације у рудничком дистрикту. Након
овог натписа, који се датира у период 253–268 г. н.е., не посједујемо ниједан
натпис који би помињао званичнике рудничке администрације у вријеме
четвртог и петог вијека н.е.
8. Sergejevski, GZM 12, 1957. p. 112, br. 4 = GZM 18, 1963, p. 92, br. 9 =
ILug 159.
/Terra/e Mat(ri)
------uri
------tii
---------pp
-------.
Текст на натпису бр. 8 је скоро у потпуности избрисан, тако да не знамо
период из којег потиче, нити имена и титуле дедиканата. Сви посветни натписи
пронађени у Љубији спадају у трећи вијек. Бројност натписа из тог периода
говори о великој промјени у материјалном стању рудника жељеза у рудничком
дистрикту као и у организацији саме управе. Све наведене промјене се
37

CIL III 13239
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подударају са владавином Септимија Севера (193–211) и његових насљедника.
Промјена не говори о томе да је Септимије Север увео корјените реформе или
нове мјере у управљању рудницима. Он је у управљању државним доменима,
укључујући и руднике, наставио са политиком својих претходника. Тенденција
подржављења велепосједа и друге непокретне имовине је присутна још од
доласка Флавијеваца на власт. Разлика је у томе што је он на овоме радио
много енергичније и досљедније. Као што се то на основу натписа види,
умјесто кондуктора главна личност у управљачкој структури рудника постаје
прокуратор (procuratores Аugusti). Ријеч је о људима који су од обичних
управника код богатих Римљана постајали високи царски службеници који су
носили назив AUGUSTI.38
У трећем вијеку н.е. статус и хијерархија прокуратора је била у
потпуности формирана. Њихова најистакнутија дужност била је управљање
финансијама у појединим провинцијама, као и општа управа у провинцијама.
То је значило да су на њих као представнике царског фиска прешле све
дужности магистрата, као што су: сакупљање пореза, надгледање рудничких
активности, разне економске активности (balinei, sutrini, tonstrini, taberane
fullaniae), као и судске и безбједносне функције. У неком смислу преузели су
све оне дужности присутне у организацији царских пољопривредних посједа у
сјеверној Африци. Руднички послови су били, међутим, веома сложени и као
такви захтијевали значајне предиспозиције и сазнања. Прокураторе рудника по
први пут срећемо у Флавијевско доба.39 Владавина Септимија Севера је
посебна и по наглом порасту броја прокуратора. Докази за проучавање
прокуратора у рудничкој администрацији нису обимни нити равномјерно
распоређени по периодима, што увелико отежава њихово проучавање.40
Прокуратори у рудницима жељеза сјеверозападне Босне су у почетку (209,
211–217. и 223 г.) били ослобођеници, а након тог времена на њихова мјеста се
постављају витезови. Три категорије званичника су присутне на посветама из
Љубије: кондуктор, прокуратор и вилик. Натпис из 201. г. је једини који
помиње кондуктора. Од 223. г. н.е. прокуратори су витезови, који су добијали
функцију procuratores Augusti. То не изненађује с обзиром на бригу Септимија
Севера о ислуженим официрима.
Једно од мишљења јесте да су се прокуратори бавили искључиво
финансијским пословима, тј. прикупљањем пореза и закупнина од мањих
закупника копова. Но како је у рударским пословима немогуће издвојити
финансијску страну од осталих послова, чини се да је прокуратор имао више
38

Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, 2. Aufl. 1905; Pflaum, Les procurateurs
equestres sous le Haut-empire romain, 1950; isto, "Procurator" u: PRE; Sherwin-White, Procurator Augusti"
Papers of British school at Rome, 1939; Rostovzev, Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit.1902.
39
Hirschfeld-KV, 174; Rostovcev, "fiscus" u PRE.
40
Радови о рудничким званичницима су: Mrozek: Bergwerksprokuratoren in der zeit des Prinzipats, Historia,
IV, Uniwersytet M Kopernika w Toruniu 1968; G. Alfo: ldy, Patrimonium Regni Norici, Bonn, Jahrb, 170, 1970,
163–177; J. Fitz, A. Pannoniani banyak igazgatasam Alba Regia, 11, 1970, 154 f.; H.G. Pflaum: Les carrieres
procuratoriennes equestres sous le Haut Empire romain, Paris 1960.
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задужења од само финансијских. Вилик се јавља као његов помоћник, задужен
за техничке послове везане за металуршку официну, како и сама његова титула
каже. Сами натписи који помињу прокураторе и вилике су веома штури и
оскудни. Практично, они нас упознају само са именима и титулама ових
личности. Ради обављања својих дужности прокуратор је свакако морао имати
своје службене просторије. За такав објекат, за који се претпоставља да је
официум прокуратора, знамо са локалитета Мајданиште у Масловарама. С
обзиром да су на њега, као управника великог простора који је изузет из
муниципалног територија, прешле све функције муниципалних власти,
укључујући и судску, значи да би његов официум морао бити велики. Он се
састојао од више службеника различите струке; assesor, iudex, praeses,
machinatores, probatores, commentarienses, tabularius, dispensatores, actor
ferrariarum. Могуће је да је у истим просторијама боравио и вилик. Сам
управни центар – officium procuratora је представљао комплекс зграда, тј.
службене просторије као и стамбене. Посвете прокуратора су се обично
подизале испред храма посвећеног Мајци Земљи, тако да је могуће да су се
посвете из Љубије или Бришева налазиле испред таквог храма у близини
officiuma procuratora, забиљежених на посветама. Могуће је да су постојала два
прокураторска официума, уколико је сваки од домена (Љубија, Јапра) имао
свог прокуратора, тако да би други официум требао бити на Јапри (по
истраживачима, објекат бр. V би могао бити официум прокуратора). Но
приликом тих истраживања није пронађен ни један антички храм, у овом
случају то би био храм богиње Terra Mater. Из одредаба Lex metalli Vipascensis
(Аљустрел, Португал)41, видимо да се прокуратор морао бринути не само о
издавању рудника у закуп, тј. о самим рудничким пословима, него и о
рударима. Можемо слободно да тврдимо да је сваки аспект живота унутар
рудничког дистрикта био под његовом одговорношћу. Из споменика који су
нађени у великом тросковишту у Старом Мајдану код Санског Моста, знамо да
су радници топионичари (fabri ferrarii) и са њима повезани рудари и угљенари
били организовани у струковна удружења, која се на споменицима називају
collegium (fabrum et centonariorum). Сасвим сигурно је да је рад оваквих
удружења био под непосредном контролом прокуратора. Велика одговорност
која је падала на саме прокураторе није се односила само на одржавање реда и
поретка унутар рудничког подручја, као и на интересе фиска, већ и на интересе
војске. Прокуратори су били одговорни и за правовремене испоруке жељеза у
државне фабрике оружја, у овом случају ријеч је о фабрикама оружја у Сисцији
41

Закон о рудницима Випаске, урезан на бронзаној табли пронађеној код Аљустрела, Португал, једини је
сачувани римски закон који је регулисао концесије различитим закупцима, дужности и обавезе
концесионара, као и цјелокупан привредни и свакодневни живот становника рудничке области,
укључујући концесије за јавна купатила, бријачнице и учитеље; Lex Territorio Metalli Vipascensis dicta:
"Conductor ea[rum uenditionum, quae per auctio]|nem intra fines metalli Vipascensis fient, exceptis iis,
quas proc(urator) metallorum iu[ssu imp(eratoris) faciet, centesimam a uendito]|re accipito" P.F. Girard, F.
Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, p. 590–595, n. 2
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и Сирмијуму. Ријеч је о трећем вијеку н.е., када су фабрике биле веома
упослене а сами рудници се налазили веома близу немирне границе. Натписи
из рудничког дистрикта Сана-Јапра нас доводе до времена владавине цара
Галијена (253–268). Археолошки налази са простора рудничког дистрикта
свједоче о томе да су рудници жељеза радили и у четвртом вијеку веома
интензивно. У римском рову у Љубији пронађена је већа количина новца из
времена цара Аурелијана (270–275), као и многобројни новци пронађени у
тросци на Јапри (већина је из четвртог вијека, закључно са Теодосијем).
Најмлађи новац припада владарима Валентијану I (364–375), Валенсу (364–
378), Грацијану (367–383) и Валентијану II (375–392), док је у троски у Благају
пронађен и новац цара Фоке (тачније његов златник).42
Посљедња вијест о прокураторима државних рудника у Илирику јесте
едикт царева Теодосија и Аркадија издат у Милану 386. г., којим се издаје
налог префекту преторија за Илирик да нареди прокураторима рудника у
Мезији и Дарданији да се врате на посао.43

Zeljka Sajin
From the Conductor to the Procurator
Summary
Researches of the constitution and the organization of mining district SanaJapra inevitably must have been followed by investigation of the official Roman
mining policy during the Empire and all changes that have been made by the Roman
State in order to resolve effectively their needs for metals. The main aim of this
article is to show in which way these local iron mines were organized since the
beginning of the first century AD until the Last Empire. The basic ground for these
researches was Roman inscriptions which have been found in the mining district
Sana Japra.
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D. Sergejevski, GZM 1939, 13; G. Kraljević, GZM, 1972–1973, 292–294
Cod. Theod. I 32,5 = Cod. Iust. XI 7, 4
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LUJ IX SVETI KAO UZOR HRIŠĆANSKOG VLADARA
Apstrakt: U potpunosti predan Bogu i vjeri, francuski kralj Luj IX vladao je u
duhu hrišćanstva. Pomagao je siromašne, bolesne, ugnjetavane i trudio se da bude
pravedan prema svim svojim podanicima. Gradio je crkve, samostane, bolnice, te
pomagao intelektualni i kulturni razvoj svog kraljevstva. U krstaškom ratu, drugom
po redu koji je vodio, izgubio je život. Njegova vladavina je bez sumnje predstavljala
uzor za svakog hrišćanskog vladara. Papa Bonifacije VIII ga je kanonizovao 1297.
godine i proglasio za Svetog Luja.
Ključne riječi: Luj IX Sveti, hrišćanski vladar, krstaški ratovi, pobožnost.
Luj IX je važio za uzor hrišćanskog vladara u međunarodnim okvirima tog
doba: "Hrišćanskim rojalistima, Luj IX je bio živi dokaz da kraljevi mogu biti i
pravedni i pobožni. Baš kao što su Englezi sa nostalgijom gledali na stare, dobre
dane za vrijeme vladavine Edvarda Ispovjednika, tako su Francuzi gledali na Lujevu
vladavinu kao na zlatno doba monarhije".1 Jedan od najinteresantnijih primarnih
izvora o francuskom kralju Luju IX daje Žan d’Žoanvij, koji je pratio kralja u Šestom
krstaškom ratu i služio na njegovom dvoru. Prema pisanju Žoanvija, kralj Luj IX je
mnogo volio Boga i svoj narod. Njegova majka Blanka od Kastilje je imala veliki
uticaj na njega. Ona ga je inspirisala da vjeruje u Boga i da voli Boga. Kralj Luj IX je
bio veoma darežljiv i njegova djela, kao što su milosrđe, izgradnja crkava, katedrala i
bolnica, svjedoče o njegovom dobrom srcu i posvećenosti njegovom narodu i
hrišćanstvu. Sa velikim entuzijazmom i vjerom učestvovao je u Šestom i Sedmom
krstaškom ratu.2 Umro je 1270. godine tokom Sedmog krstaškog rata dajući upute
svom najstarijem sinu Filipu, koji ga je naslijedio. Kanonizovan je kao Sveti Luj
1297. godine. Proživio je život kao veliki hrišćanski vladar koji se mnogo brinuo o
svim svojim podanicima. Uzimajući u obzir njegovu posvećenost hrišćanstvu i
1

Joinville, John. The Character of St. Louis. Kansas: Coronado Press, 1968, str. 9.
Hollister, Warren C. Medieval Europe. A Short History. New York: McGraw Hill, 2002, str. 285. (Američka
istoriografija obično u krstaške ratove ne ubraja ekspediciju Fridriha II, cara Svetog rimskog carstva iz 1229.
godine kada je sporazumom uspio staviti Jerusalim i druga hodočasnička mjesta pod krstašku vlast. Ova
ekspedicija predstavlja značajan prelaz sa papske na kraljevsku inicijativu kada se radi o krstaškim ratovima, a
važno je napomenuti da je Fridrih II bio ekskomuniciran od strane pape kada je stigao u Svetu zemlju. Stoga u
američkoj istoriografiji veoma često stoji da je Luj IX vodio Šesti i Sedmi krstaški rat, za razliku od evropske
istoriografije u kojoj stoji da je Luj IX vodio Sedmi i Osmi krstaški rat).
2
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njegovom narodu, koje je opisao Žoanvij, kralj Luj IX ne zaslužuje ništa manje nego
da bude proglašen uzorom hrišćanskog vladara.
Luj IX je bio najstariji sin Luja VIII iz dinastije Kapet i Blanke od Kastilje,
kćerke kralja Alfonsa VIII od Kastilje i Leonor od Engleske. Rođen je 25. aprila
1214. godine u Poasiju na rijeci Seni, gdje je takođe kršten. Njegov otac Luj VIII je
umro 1226. godine nakon vladavine od samo tri godine i kraljica Blanka je postala
regent svom jedanestogodišnjem sinu. Tokom maloljetstva njenog sina, Blanka je
morala da se nosi sa nekoliko pobuna plemstva, koje je uspjela da uguši. Ubrzala je
ceremoniju Lujevog krunisanja, koja se održala u Remsu 1226. godine: "Krunisan je
prve nedelje u Adventu. Misa te nedelje je započela sljedećim riječima: ’K tebi,
Gospode Bože koji si pravedan uzdižem dušu svoju, u Tebe se uzdam’".3 Luj se 27.
maja 1234. godine oženio Margaretom, najstarijom kćerkom Ramona Beranžera,
grofa od Provanse. Nadbiskup u katedrali Sen krunisao je Margaretu sljedeći dan.4
Imali su jedanaestoro djece, pet sinova i šest kćeri. Tokom vladavine Luja IX,
kraljevstvo je uspjelo da u sebe integriše velike teritorije koje su Filip Avgust i Luj
VIII zauzeli silom, a Luj IX je proširio svoj uticaj do granica hrišćanstva. Francusko
kraljevstvo je ostalo feudalno i crkva je takođe imala feudalnu vlast. Jedno od
najvećih ostvarenja Luja IX jeste uspostavljanje snažne monarhije u sklopu feudalne
Evrope. Nametnuo je svoju vlast svojim velikim baronima, ali ih je u isto vrijeme
uključio u svoju vladu. To je vjerovatno bio ključ njegovog uspjeha.
Pobožnost, skromnost i darežljivost su bile velike vrline Svetog Luja. Svakog
dana je hranio siromašne ljude ispred svoje kuće: "Ponekad se dešavalo da ih je kralj
lično služio i stavljao meso pred njih, režući ga za njih, a kada su odlazili davao im je
novac iz svoje sopstvene ruke".5 Nikada nije govorio loše o svom narodu i snažno je
vjerovao u Božji blagoslov u ovom i dolazećem svijetu. Smatrao je da potpuno
povjerenje treba dati vjeri i mnogo je pomagao siromašne i bolesne. Izgradio je
mnoge bolnice, osnovao mnoge samostane i religijske objekte, dajući im nesebičnu
podršku i veliku imovinu: "U njegovo vrijeme izgrađeno je nekoliko samostana; zna
se za Roamon, San Antoan le Pari, Lis, Mobiso i nekoliko drugih dominikanskih i
franjevačkih samostana. Izgradio je vijećnice Diu a Pontoaz i Verno, dom za slijepe
u Parizu i samostan franjevačkih sestara u San Klou, koji je zapravo njegova sestra
madam Izabela osnovala dobivši njegovu dozvolu".6 Kralj je posebno podržavao
dominikance i franjevce kao i razvoj prosjačkih redova. Dominikanci i franjevci su
čak živjeli u njegovoj palati. Žoanvij je napisao u svojoj knjizi da je dobri kralj
okružio grad Pariz ’ljudima od religije’. Bog i vjera u hrišćanstvo su ga vodili i
oblikovali njegova djela. Uzimajući u obzir značaj hrišćanstva tokom srednjeg vijeka
i način na koji je kralj Luj IX vladao, teško je ne povjerovati da su ga njegovi
podanici veoma obožavali i poštovali. On je bio najhrišćanskiji kralj.
3

Sire de Joinville. Saint Louis, King of France. London: Sampson Low, Marston &Company, Ltd. 1910, str. 13.
Richard, Jean. Saint Louis. Cambridge: University Press, 1992, str. 64.
5
Joinville, John, nav. djelo, str. 44.
6
Richard, Jean, nav. djelo, str. 207.
4
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Luj IX je bio upoznat sa krstaškim ratovima još od svog djetinjstva. Njegovi
prethodnici Filip Avgust i Luj VIII su išli u krstaške pohode. Zavjetovao se na
krstašku borbu 1244. godine. Neki istoričari tumače taj događaj kao posljedicu
kraljevog oporavka od ozbiljne bolesti.7 Kralj je sa entuzijazmom otišao u krstaški
pohod i pokušao da povrati Jerusalim. Mnogo puta se stavio u opasnost i rizikovao
sopstveni život za svoje ljude. Prema pisanju Žoanvija, kralj je govorio da nikada ne
bi napustio svoje ljude i ostao je u Svetoj zemlji još četiri godine nakon što su
njegova braća otišla. Žoanvij takođe daje i druge primjere kraljeve posvećenosti
njegovim ljudima. Kada se dogodilo da je pogođen brod u kojem se kralj nalazio i
kada su svi bili složni da se kralj prebaci u drugi brod, kralj je rekao: "Svakom
čovjeku je njegov život drag kao što je meni drag moj život. Ostaću na brodu da bih
spasio moje ljude".8 Bolovao je od dizenterije i groznice ali je vjerovao da mu
hrišćanstvo i krst, koje nosi u sebi, daju snagu da ide u krstaške ratove. Oba krstaška
rata su propala, u Šestom je poražen i zarobljen, dok ga je Sedmi koštao života.
Luj IX je vjerovao u pravdu i uspostavio je mir sa kraljem Engleske. Ustupio
mu je neke teritorije iako se njegov Savjet nije slagao. Njegovo objašnjenje je bilo da
su djeca kralja Engleske bliski rođaci sa njegovom djecom i da između njih treba da
vlada mir. Takođe se silno trudio da uspostavi mir između svojih podanika i mnogo
puta je pokazao da je uspješan u rješavanju njihovih sporova. Njegovi kraljevski
sudovi su imali ulogu da obezbjede kraljevsku pravdu za sve njegove podanike.
Unaprijedio je rad svojih sudija, upravitelja i gradonačelnika. Imao je veoma jaku
moć prosuđivanja, a snažno je uticao na kulturni i intelektualni razvoj. Osim crkava i
katedrala, on je izgradio poznati teološki fakultet u Parizu 1257. godine. Upravitelj
fakulteta Rober d’Sorbon bio je kraljev prijatelj i ispovjednik. Ovaj fakultet je postao
najpoznatiji i najbolji teološki fakultet tokom srednjovjekovnog perioda. Luj IX je
pomagao fakultet finansijski dobivši dozvolu od pape. Ponovo je dokazao da je
uzoran vladar koji daje svoju podršku pravdi, intelektualnom razvoju i uspostavljanju
visokog obrazovanja. Može se sa sigurnošću reći da je vrijedno i neprestano radio na
prosperitetu svoje zemlje.
Prije nego što je umro na svom drugom krstaškom pohodu 25. avgusta 1270.
godine u Tunisu, dao je sljedeće upute svom sinu Filipu III:
Pravedni sine, prva stvar koju sam te naučio jeste da učiniš da tvoje srce voli
Boga. Bez toga niko ne može biti spašen. Pobrini se da ne uradiš ništa što bi moglo
naljutiti Boga… Neka tvoje srce bude plemenito i milosrdno prema siromašnima,
nesrećnima i ožalošćenima. Utješi ih i pomozi im koliko možeš… Održi dobre običaje
u svom kraljevstvu, a one loše ukloni…. Ne budi gramziv prema svom narodu, i
nemoj opteretiti savjest davanjima i porezima.9

7

Jordan, William C. Louis IX and the Challenge of the Crusade. New Jersey: Princeton University Press, 1979,
str. 3.
8
Joinville, John, nav. djelo, str. 14.
9
Sire de Joinville, nav. djelo, str. 213.
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Zatražio je i primio sakramente svete Crkve. Njegove kosti su sačuvane i
odnijete u San Deni u Francuskoj, gdje je izabrao da bude sahranjen. Prema pisanju
Žoanvija, nakon kraljeve sahrane u San Deniju, Bog je učinio mnoga čuda tamo. Na
zahtjev pape, nadbiskup od Ruana i brat Žan d’ Samoa su otišli u San Deni da
proučavaju ova čuda. Papa Bonifacije VIII je kasnije pažljivo proučavao njihov
izvještaj i 1297. godine kanonizovao Luja IX i proglasio ga Svetim Lujem: "Njegova
svetost je postala dinastička svetost".10 Uzor hrišćanske vladavine kakav je dao Luj
IX nije umro sa njim. Postao je uzor kao pobožan, ali u isto vrijeme mudar vladar,
diplomata i vođa.
Sveti Luj se može smatrati najvećim mirotvorcem XIII vijeka. Živio je i
vladao prema božanskom pravu: "Donio je mir svima, sigurnost crkvi, kleru i
monasima, mir narodu, pomoć siromašnima, slogu onima koji su u sukobu, utjehu
ožalošćenima, pomoć i slobodu ugnjetavanima".11 Težio je da raširi mir i hrišćanstvo
i izvan granica svog kraljevstva. U francuskoj politici je uspio, zahvaljujući svojoj
majci koja mu je pomogla, da i plemstvo i crkveni velikodostojnici priznaju i poštuju
prerogative francuske krune. Kraljevska vlast je bila čvrsto uspostavljena i nije
postojala ozbiljna prijetnja koja bi mogla da je ugrozi. Kralj se takođe dokazao
veoma vještim u međunarodnim poslovima i mnogo puta je bio arbitar u
međunarodnim sukobima i sporovima. Bio je istinski mirotvorac i činjenica da
Francuska tokom njegove vladavine nije učestvovala ni u jednom većem ratu protiv
bilo koje sile, osim u krstaškim ratovima, govori u prilog tome. Može se reći da je
XIII vijek bio vijek mira zahvaljujući prvenstveno Svetom Luju. Njegov jedini poraz
su bili krstaški ratovi: "Bio je poražen u svom prvom krstaškom ratu, i sjećanje na to
ga je deprimiralo do kraja njegovog života".12 Šesti krstaški rat je doveo do potpune
krize u njegovom životu i učinio da on shvati koliko su neophodne promjene
zasnovane na pravdi u njegovom kraljevstvu. Šesti krstaški rat je svakako uticao na
njegovu vladavinu, koja je postala uzor srednjovjekovne monarhije, a to je ostavilo
trajan uticaj u francuskoj i svjetskoj vladavini i politici.
Sandra Lukic
Louis IX (Saint Louis) as a Model of Christian Ruler
Summary
Louis IX, the French king, had the international reputation as ideal Christian
monarch. His mother Blanche of Castile had a big influence on him and she was the
one who inspired him to believe in God and to love Him. King Louis IX was very
10

Hollister, Warren C., nav. djelo, str. 285.
Richard, Jean, nav. djelo, str. 331.
12
Jordan, William C., nav. djelo, str. 220.
11
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generous and his deeds such as charity, foundations of the churches, cathedrals and
hospitals witness his good heart and devotion to his people and Christianity. He took
part in the Sixth and Seventh Crusades with great enthusiasm and belief. He died in
1270, in the Seventh Crusade giving precepts to his eldest son Philip who was to
succeed him. He was canonized as St. Louis in 1297. He acted as a great Christian
monarch who cared very much about all his subjects. Considering his devotion to
Christianity and his people, described by Jean de Joinville, king Louis IX deserves
nothing less but to be called the ideal Christian monarch.
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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА
ИЗМЕЂУ БОСНЕ И СРБИЈЕ У СРЕДЊЕМ ВИЈЕКУ
Апстракт: У овом раду се говори о сличностима и разликама између
Босне и Србије у средњем вијеку кроз призму титуле жупана, која је била
раширена у обе државе. У почетном дијелу рада више се говори о сличностима,
док други дио рада садржи осврт на њихове међусобне разлике када је ријеч о
титули жупана, као и њеним носиоцима. Готово свака сличност или разлика
пропраћени су коментаром или закључком. Евентуалне сличности или разлике
поткријепљене су навођењем примјера појединих жупана из Србије и Босне.
Завршни дио рада обрађује специфичности титуле жупана у Босни у односу на
Србију кроз судбину посљедњих властелина који су се поносили овим некада
веома звучним звањем.
Кључне ријечи: жупани, Босна, Србија, сличности, разлике, државна
организација, владар, реформе, кефалије, вјерна служба, баштина, невјера,
велики жупан, обласни господар, новац, служба, самосталност, Власи, власти.
У проучавању националне историје средњег вијека историографи су
исказали подједнако занимање за пруочавање идентичних или блиских
елемената између ове двије државе, као и њиховим међусобним разликама.
Сличности су разумљиве имајући у виду етничку сродност становништва обију
држава, као и њихове историјске почетке у раном средњем вијеку. Међутим,
временом су се појављивале и бројне разлике изражене у различитим
категоријама посједовања баштина за властелу, специфичностима државног и
друштвеног уређења босанске државе, као и у њеној вјерској разноликости.
Ипак, у проучавању сличности и разлика између Босне и Србије у средњем
вијеку чини се да довољно пажње није обраћено титулама властеле. Због тога се
и намеће потреба једног оваквог рада у коме ће бити обрађена титула жупана са
становишта ове теме.
Између жупана у Босни и Србији постојале су бројне сличности и
додирне тачке, али и знатне разлике проистекле из особености њихове државне
организације. У појединим периодима средњег вијека до већег изражаја долазиле
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су сличности, а опет у неким у први план су избијале разлике између жупана у
нашим средњовјековним земљама. Чак и између жупана који су били
савременици, а који су живјели у различитим државама, примјетне су извјесне
идентичности али и разлике, што ову тему чини врло интригантном и
занимљивом за проучавање. Да бисмо сагледали ову тему у потпуности,
неопходно је обратити пажњу на све елементе који повезују, као и оне по којима
се разликују носиоци титуле жупана у Србији и Босни.
У раном средњем вијеку жупани у Босни и Србији суштински се нису
разликовали, што се може објаснити сличним, ако не и истим државним
развојем. И једни и други били су предводници својих родова или начелници
области којима су управљали, одржавали ред и мир, судили поданицима,
скупљали порезе, а по потреби и војску, коју би предводили извршавајући
вазалне обавезе према владару. Поред тога, као једна од сличности између
жупана Србије и Босне тог времена може се узети насљедност жупанског
достојанства, која је постојала и у доба развијеног феудализма.
Ипак, рани средњи вијек донио је и прве разлике између жупана Босне и
Србије. Прије свега то се односи на чињеницу да је титула жупана са атрибутом
велики у Србији достигла владарски степен1. Она је ово достојанство задржала
све до 1217, када је Стефан Првовјенчани крунисан за краља. За разлику од
Србије, у Босни титула жупана никад није постала владарском. Њени први
владари носили су титулу бана. Из тога је можда проистекла још једна разлика.
Наиме, припадницима споредних грана лозе Немањића је, по праву насљеђа,
припадала титула жупана2, што са сродницима владарског рода у Босни није био
случај.
Сличности између једних и других жупана углавном су превладавале до
средине XIII вијека, када је краљ Урош спровео централизацију државне управе,
чиме су ограничена жупанска овлашћења у Србији. Стварању разлика између
жупана у Србији и Босни знатно је допринио и његов син краљ Милутин, који је
крајем XIII и првих деценија XIV вијека византинизацијом државног апарата у
великој мјери промијенио дотадашњу државну организацију. Његовим
реформама кефалије су, као владареви чиновници, управљали појединим
областима3, док су у Босни у то вријеме, као и раније, својим областима
несметано господарили поједини жупани из старих жупанских родова.

1

То се десило у другој половини X вијека, ако је вјеровати вијестима које доноси Барски родослов.
Наиме, након погибије кнеза Часлава Клонимировића Рашком је завладао његов зет Тихомил, али се није
усуђивао звати ни краљем ни баном, већ само великим жупаном, јер је био на челу осталим рашким
жупанима. Ljetopis popa Dukljanina, priredio V. Mošin, Zagreb 1950, 69. F. Goršič, Župani in knezi v
jugoslovenski pravni zgodovini, Časopis za zgodovino in narodopisje XXIV (Maribor 1929) 46; Лексикон
српског средњег века, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999, 197 (Г. Томовић).
2
То су били ближи и даљи сродници династије Немањића, односно жупани принчевског поријекла.
3
Средином XIV вијека у Србији су постојале двије врсте жупа: оне под влашћу кефалија и оне под
влашћу насљедне властеле. А. Соловјев, Једна српска жупа за време Царства, Гласник Скопског научног
друштва 3 (1927) 25.
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Захваљујући томе процес потискивања титуле жупана отпочео је много раније у
Србији него у Босни.
Сличност између жупана у Босни и Србији огледа се и у томе што су и
једни и други своје владаре вјерно служили. За вјерну службу они су од владара
били награђивани, обично даривањем земљишта у баштину4 или додјелом
звучнијих титула. Наравно, било је и више случајева невјере појединих жупана
што, такође, можемо сматрати сличношћу, будући да су врховног господара
мијењали како жупани у Босни тако и они у Србији. Ипак, у случају невјере
постојала је битна разлика између властеле уопште, па тако и жупана, у Србији и
Босни. У Србији је невјерни властелин плаћао главом и баштина се одузимала
његовим насљедницима, док је у Босни невјерник такође био кажњаван смрћу,
али је баштина остајала његовим насљедницима5.
Од других сличности треба споменути дипломатске мисије које су
подједнако вршили за своје господаре и босански и српски жупани. Такође, и
једни и други су вршили управне и судске послове и имали своје писаре,
односно канцеларије чије је постојање било условљено свакодневним потребама,
посебно у доба развијеног феудализма.
Нико од босанских жупана уз своју титулу није имао атрибут велики, за
разлику од Србије у којој биљежимо велике жупане: Драгоша6, Вратислава7,
Алтомана8 и Андрију Гропу9. Једана од разлика између жупана у нашим
4

Од мноштва примјера навешћемо један из 1400. Те је године 8. августа краљ Стефан Остоја издао
повељу којом је даровао жупу и град Ливно војводи Хрвоју. Тада су у Ливно упућени жупани Вукмир
Семковић, Радоје Радосалић и Вук Нимичић ради спровођења владареве одлуке. А. Соловјев, Одабрани
споменици српског права, Београд 1926, 186–188; Слично је било и у Србији, а као примјер можемо
поменути онај из средине XIV вијека када је цар Душан дао жупану Вукославу у државу, односно на
управу, Петруско крајиште које је тада било пустош. М. Благојевић, Крајишта средњовековне Србије од
1371. до 1459. године, Историјски гласник 1–2 (1987) 35, 37.
5
Као типичан примјер наводимо онај са жупаном Санком Милтеновићем, који је као казнац два пута, у
току 1366. и 1368, починио невјеру према своме господару бану Твртку, али му је овај оба пута опростио,
тако да су Санкови синови, жупан Бељак и војвода Радич задржали породичну баштину. Жупан Бељак се
већ 1378. налази као први међу свједоцима Тврткове повеље издате Дубровчанима. A. Babić, Iz istorije
srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1972, 26.
6
Његову кћерку је краљ Милутин 1291. удао за видинског кнеза Шишмана као дио мировног уговора
између Србије и бугарског великаша. Архиепископ Данило, Животи краљева и архиепископа српских,
превео Л. Мирковић, Београд 1935, 90; Византијски извори за историју народа Југославије VI, Београд
1986, 198; М. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989, 108.
7
Он је био син жупана Дмитра, познатог и као монах Давид. О његовој титули свједочи натпис крај цркве
у Давидовици на Лиму: Радослав син великог жупана Вратислава. Г. Томовић, Морфологија ћириличких
натписа на Балкану, Београд 1974, 67; Р. Михаљчић, Владарске титуле обласних господара, Београд
2001, 85.
8
Он се 1347. помиње као жупан. Титулу великог жупана могао је добити од цара Уроша. О тој његовој
титули свједоче два натписа. Први припада његовој жени и гласи: a sØ lØji gospojda Ratoslava dy\i
voØvodØ Mladhna a jØna vØlikoga j$pana Altomana i si kamyny postavi siny mi j$pany Nikola vy dyni cara $roùa.
Г. Томовић, Морфологија, 75; М. Благојевић, Велики кнез и земаљски кнез, Зборник радова
Византолошког института 41 (2004) 312; Други припада непознатом властелину из Годачице код Краљева
и сљедећег је садржаја: gospodin$ vØlikom$ j$pan$ Altomanu i sin$, затим слиједи оштећење, а потом читко:
j$pana NikolØ i vy dnyf nïxy vladaxy Qøstinomy .lg. lhty. Р. Станић, Натпис из Годачице код Краљева,
Старинар 24–25 (1973–1974), 133; М. Благојевић, Велики кнез и земаљски кнез, 312.
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средњовјековним државама била је и у томе што су жупани у Србији своје
баштине поклањали Цркви, што у Босни није био случај. Тако су жупани
Маљушат10, Радослав11 и Вукослав12 даривањем својих баштина доприносили
увећавању црквеног земљишта.
Сличности између жупана у Босни и Србији огледа се и у постојању
обласних господара са овом титулом, али са извјесном разликом. Док се у
Србији жупани обласни господари јављају са распадом Царства, у Босни њихова
активност се биљежи упоредо са постојањем законите државне власти на челу са
баном, а од 1377. и краљем, што се може објаснити већим степеном
самосталности босанске властеле у односу на српску.
Једна од разлика између жупана у Србији и Босни односи се, такође, на
обласне господаре. Наиме, док је за Босну карактеристично постојање већег
броја жупана у служби обласних господара, са Србијом то није случај.
Парктично, једини који је имао тај статус био је Андрија Гропа, и то само у
почетку своје актвиности када је служио краља Вукашина, да би се након
Маричке битке и он осамосталио у Охриду. Ову разлику објашњава процес
деградације жупана, који је у Србији у вријеме обласних господара већ зашао у
завршну фазу, за разлику од Босне у којој је исти процес не тако давно отпочео, а
у то вријеме достигао одређени степен у свом развоју.
Разлика између жупана била је и у томе што је неколико жупана у Србији
имало свој новац. То су чинили једно вријеме најмоћнији обласни господар
жупан Никола Алтомановић13, затим велики жупан Андрија Гропа14 и мало
9

Гропа је у почетку био жупан краља Вукашина, да би се послије слома Мрњавчевића у Маричкој бици
осамосталио у Охриду. Титулу великог жупана могао је добити од краља Марка са којим је био у
родбинским везама. О његовој титули свједочи натпис са његовог новца: milosti bojiØi vØliky j$pany
gropa gospodiny oxrid$. К. Јиречек, Историја Срба II, Београд 1978, 204; Р. Михаљчић, Владарске титуле,
86.
10
Повељом издатом између 1343. и 1345. краљ Душан је дозволио жупану Маљушату да потчини
Хиландару цркву светог Николе у Врању са свим посједима. С. Марјановић Душанић, Повеља краља
Стефана Душана о поклањању цркве светог Николе у Врању манастиру Хиландару, Стари српски архив 4
(Лакташи 2005) 69; М. Благојевић, Крајишта средњовековне Србије, 24; И. Ђорђевић, Зидно сликарство
српске властеле у доба Немањића, Београд 1994, 28.
11
Он је приложио 1348. село Кучевиште с црквом свете Богородице манастиру светих Арханђела код
Призрена. Ст. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, Београд 2005, 690; И.
Ђорђевић, Зидно сликарство, 16; Ђ. Бубало, Српски номици, Београд 2004, 165.
12
Цар Урош је повељом од 15. октобра 1360. дозволио да жупан Вукослав своју баштинску цркву свете
Богородице у селу Лештију под Петрусом са свим имањем поклони манастиру Хиландару. Р. Михаљчић,
Прилог српском дипломатару (Даровнице Вукославића), Историјски гласник 1–2 (1976) 100; Р. Михаљчић,
Хрисовуља цара Уроша манастиру Хиландару, Стари српски архив 4 (Лакташи 2005) 151; М. Благојевић,
Крајишта средњовековне Србије, 35, 37; И. Ђорђевић, Зидно сликарство, 187.
13
Он је ковао свој новац вјероватно у Руднику. Сачувано је више његових примјерака са натписом: Vy
XristA BogA BLAGOVERNI ÜPANY NIKOLA и латиницом SVPAN NICOLA. М. Динић, О Николи
Алтомановићу, Посебна издања СКА 40, Београд 1932, 22; М. Динић, За историју рударства у
средњовековној Србији и Босни II, Београд 1962, 12; Р. Михаљчић, Владарске титуле, 87.
14
Сачувано је четири врсте његовог новца са натписима: milosti bojiØi vØliky j$pany gropa gospodiny
oxrid$. К. Јиречек, Историја Срба II, 204; Р. Михаљчић, Владарске титуле, 86; М. Шуица, Немирно доба
српског средњег века, Београд 2000, 36.
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познати жупан Риг15. И поред веће самосталности коју су уживали, босански
жупани али ни други великаши звучнијих титула нису ковали свој новац, што се
да објаснити више економским него политичким разлозима.
Након Твртковог крунисања за краља Срба и Босне 1377. у неким
крајевима Босне положај жупана био је сличан њиховом положају у Србији у
XIV вијеку. То се прије свега односи на Требиње, Конавле и Драчевицу, у којима
је Твртко по заузимању успоставио нови систем управе. Наиме, он те области
није давао у баштинску својину локалној властели, већ је у њима постављао
жупане као органе своје власти16. На тај начин они неодољиво подсјећају на
српске жупане посљедњих деценија Краљевства, али и времена Царства, које су
владари по потреби премјештали из једног у други крај своје државе доводећи их
практично у положај владаревих намјесника.
Једна од разлика, можда чак и најважнија, огледа се у великој
самосталности босанске властеле, па тако и жупана у односу на централну
власт. Потврду ових ријечи пружају подаци о активном учествовању босанских
жупана у раду државног сабора у коме су врло често могли да утичу на
владареве одлуке.17 О самосталности босанских жупана, која је у вријеме
слабљења државе прерасатала у самовољу, најбоље свједочи покушај жупана
Бељака и војводе Радича Санковића да продају Дубровчанима Конавле и
Витаљину са тврдим градом Соколом18. Њихов покушај је пропао, јер је
босански сабор иступио против отуђења државног земљишта упутивши војску
која је казнила Санковиће.
Једна од специфичности титуле жупана у Босни била је у томе што се она
ширила и међу влашким становништвом у XV вијеку19. Познато је неколико
15

Он је за узоре имао новац Андрије Гропе и властелина Једра, чији је новац В. Иванишевић датирао у
период између 1380. и 1385. На основу тога жупана Рига могли бисмо смјестити у јужне дијелове
некадашњег Српског царства. Податак преузет из: М. Шуица, Немирно доба, 137, 140.
16
Типичан примјер оваквог жупана био је Грубач, који је управљао Конавлима и Драчевицом из Херцег
Новог. М. Динић, Хумско-требињска властела, Београд 1967, 75; Овај Твртков систем управе преузели су
касније обласни господари давши му још већу чврстину. С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске
државе, Београд 1964, 216; Надлежности тих жупана биле су разнолике: чување реда и сигурности,
спречавање бјекства и пресељавања људи, и сакупљање војске и дажбина. Они су уживали велики углед у
сусједству, о чему свједоче и чести дубровачки поклони. Ђ. Тошић, Управа и судство у средњовјековној
жупи Требиње, Историјски гласник 1–2 (1996) 8.
17
Навођени у повељама босанских владара као свједоци, они нису били само пасивни посматрачи, о чему
свједоче чести дубровачки поклони. М. Динић, Државни сабор средњовековне Босне, Београд 1955, 15;
Као примјер може се навести жупан Драгиша Дињичић, кога су Дубровчани даровали приближно као
Златоносовиће. М. Динић, За историју рударства у средњовековној Србији и Босни I, Београд 1955, 41; На
тај начин Дубровчани су покушавали придобити великаше, да би они утицали на доношење оних одлука
које би биле у интересу Републике.
18
Они су 15. априла 1391. издали Дубровчанима повељу о продаји тих области. Као награду за ово,
Санковићима је било обећано 1.000 перпера сталног годишњег прихода, дубровачко племство, кућа и дио
новостеченог земљишта. F. Miklosich, Monumenta Serbica, Viennae 1858, 217–219; Ст. Новаковић,
Законски споменици, 317; Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, Београд 1929, 123–126.
19
Поред титуле жупана влашке старјешине добијали су и звучније титуле кнеза и војводе. О укључивању
горњег слоја Влаха у босанско друштво видјети рад А. Смиљанић, Власи и промјене у структури
босанског друштва у XV вијеку, Култура полиса 4–5 (Нови Сад 2006) 713–719.
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таквих примјера који свједоче да су Власи имали своје жупане са њиховом
улогом у управи (жупан Медулин у служби Сандаља Хранића), судству (жупан
Руде са својим судским столом) и војним походима (војвода Стјепан
Милорадовић и жупан Ђурађ предводећи војску браће Павловића у осветничком
нападу на земље краља Остоје и војводе Сандаља Хранића 1416. године).
Истина, титула жупана била је ријеткост међу Власима. Њихове старјешине
имале су обично титуле кнезова или, у нешто мањој мјери, примићура20.
Између жупана у Србији и Босни постоји и разлика која се тиче
постојања ове титуле. У Србији титула жупана нестаје крајем XIV, односно
почетком XV вијека са реформама деспота Стефана Лазаревића и подјелом
државне територије на власти21, док је у Босни опстала до њене пропасти па чак
и послије тога у првим деценијама турске власти на подручју Херцеговине.
Arandjel Smiljanic
Supplement to Styding Similarities and Difference
Between Bosnia and Serbia in the Middle Ages
Summary
Similarities and differences between Bosnia and Serbia in the Middle Ages
could be seen, among other things, while studying the title of zupan (head of tribal
state). In the early Middle Ages more present were similarities expressed with same
functions the zupans had carried out in both countries. The first difference was that in
Serbia the title of zupan with an attribute of the great became rulers’ dignity. Further
differences were significantly contributed by the reform of state administration in
Serbia, conducted by King Uros in XIII, and his son King Milutin in the fourteenth
century. Bosnian zupans were much more independent than the ones in Serbia, in
regard to the central government. Even if they had committed infidelity heritage would
remain in possession of their families which was not the case in Serbia. Nevertheless,
attribute the great to the title of zupan appeared only in Serbia. In Bosnia there was a
large number of zupans serving local masters, in contrast to Serbia where they were
primarily in the service of rulers. Zupans in Bosnia had a large impact on the central
government expressed through their participation in meetings of the aristocracy, the
so-called stanak. Even the descendants of natives in Bosnia, that is the Vlachs, had
several own zupans. Finally, the title of zupan disappeared in Serbia at the beginning
of the fifteenth century, while in Bosnia appeared even in the early decades of the
Turkish government on the territory of today’s Herzegovina.
20
О старјешинама влашких катуна, њиховим титулама, правима и обавезама више видјети у М.
Благојевић, Влашки кнезови, премићури и челници у држави Немањића и Котроманића (XIII-XIV век),
Споменица Милана Васића (Бања Лука 2005) 43–77.
21
На њиховом челу биле су војводе са прилично широким војним и цивилним овлаштењима. Остала
властела називала се просто господа.
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БАШТИНА У СРЕДЊОВЈЕКОВНОЈ
СРБИЈИ И БОСНИ
Апстракт: Рад се бави једним сегментом историје средњовјековног
имовинског права који се тиче приватних насљедних имања. У њему се
разматрају начини стицања и правни статус ових посједа у оквиру државних
структура средњовјековне Србије и Босне.
Кључне ријечи: Србија, Босна, средњи вијек, баштина, имовинско
право, приватни посједи, војна служба.
У средњовјековној Србији и Босни баштина је представљала посјед у
приватном власништву са неприкосновеним правом својине. Назив јој потиче
од ријечи baða (отац) и означавао је насљедство од оца, тј. очевину. У наше
вријеме означава све што је наслијеђено од оца или предака, очевину,
дједовину, имање, материјална и духовна добра, или завичај и родни крај.1
Назив баштина се први пут сусреће у Србији на самом почетку XIV вијека. Сам
термин је означавао војничко насљедно имање, насупрот пронији која није
била насљедна.2 Постојале су слободне и потчињене баштине. Назив је устаљен
у литератури и не подразумијева да су једне баштине биле ослобођене пореза
док друге нису. Ове баштине разликовале су се по врсти намета које су њихови
власници били обавезни да плаћају своме господару. Слободне су биле
1

P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I, Zagreb 1971, 120; Етимолошки речник
српског језика 2, Београд 2006, 283–284.
2
Стојан Новаковић је мишљења да ријеч баштина није словенска зато што се у старим српским
споменицима она јавља тек од XIV вијека, док је раније уопште није било. У српским документарним
споменицима прије XIV вијека умјесто ове ријечи помињу се термини попут dädina, imäniè и naslediè. По
њему, ријеч баштина долази из језика Словена Бугарског царства. Она је насљедно војничко имање, и то у
областима које су припадале византијским словенским територијама. Након освајања ових области, почев
од времена Милутина, и ова ријеч је ушла у стари српски језик. Баштина је по Новаковићу туранскобугарског поријекла и представља имање са пореским повластицама и са "непрекидном дужношћу
војевања". С. Новаковић, "Баштина" и "бољар" у југословенској терминологији средњега века, Глас СКА
XCII, други разред 54 (Београд 1913) 210–255. Лексикон српског средњег века, Београд 1999, (у даљем
тексту ЛССВ) 31 (Р. Михаљчић). У изворима на латинском језику баштина се најчешће назива
patrimonium или hereditas.
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крупније баштине владара, властеле, манастира, а понекад и мање баштине
обичног ратарског становништва. Ова констатација заслужује да буде
детаљније објашњена. Баштина се могла стећи на неколико начина. Најчешће
је насљеђивана или додјељивана од стране владара или неког властелина, јер су
они располагали са највише земље у свом власништву. Могла је бити купљена
и тада се такав посјед називао купљеница, односно добијена у мираз, па се
звала прћија. Купљеница и прћија насљедством постају баштинско добро, тј.
очевина. Врховни господар све земље у држави је био владар. Он је из
различитих разлога даривао земљу својим поданицима. Сваком поданику
поклањао је онолико земље колико је то заслуживао његов друштвени статус.
Наравно, постоје и изузеци. По Душановом законику све баштине биле су
ослобођене пореза и работа, осим соћа и вршења војне службе.3 Зато се ове
баштине називају слободне. Пространи посјед којим је властелин располагао
био је у његовом директном власништву. Он је могао бити огроман и понекад
се распростирао на неколико десетина квадратних километара. Властелин је за
своје личне потребе издвајао из тог пространог комплекса неколико већих
парцела са најквалитетнијом земљом, док је на највећем дијелу његове баштине
живјело зависно становништво са својим ситним посједима. Земљу коју је
издвојио лично за себе властелин није обрађивао својим рукама, већ је то
чинило ратарско становништво насељено на територији баштине коју је владар
додијелио властелину. Самим тим што су живјели на територији коју је
врховни господар дао властелину у директно власништво, и коју је властелин
добио због неких својих заслуга према владару или држави, ситни
земљорадници су били обавезни да обрађују његове парцеле. Све работе које је
становништво раније било дужно владару, сада су биле уступљене властелину.
Баштине ових ситних ратара су у потчињеном положају у односу на
властелинску и зато се зову потчињене баштине. Владар је властелину, поред
обрадивих површина, даровао и неколико села која су са својим
становништвом била извор радне снаге.4
Властелин је ситне земљопосједнике са њиховим малим баштинама
најчешће затицао на својој додијељеној, наслијеђеној или купљеној баштини.
Баштине ситних земљорадника су биле мале. Нису обухватале села и најчешће
су се састојале од неколико њива или винограда које су требале бити довољне
да прехране њеног сопственика и његову породицу. Властелин је могао
населити и беземљаше, оснивајући нова села и обнављајући стара. Ситни
ратари су своје слободне баштине могли сами подложити под властеоску.
Најчешће су то чинили онда кад им оне нису биле довољне да прехране своју
све бројнију породицу, па им је властелин могао проширити њихову малу
баштину новим прилозима, а заузврат су они били обавезни да раде на
3

Н. Радојчић, Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354, Београд 1960, 100 (чл. 42)
С. Новаковић, Пронијари и баштиници (спахије и читлук сахибије), прилог к историји непокретне имовине у
Србији XIII–XIX века, у: С. Новаковић, Изабрана дела, књ. I, Народ и земља у старој српској држави, Београд
2002, стр. 204.

4
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властеоском посједу. Некад су, подлажући своју слободну баштину под
властеоску, слободни ситни баштиници у немирним временима тражили
заштиту код моћнијег властелина.5 Могло би се рећи да је властеоска баштина
представљала збир потчињених баштина ситних земљорадника, земљишних
парцела у властелиновом личном посједу, тј. оних које је обрађивао за своје
личне потребе, и остатка територије у сеоским атарима које није нико
обрађивао, а које су и властелин и зависно становништво могли
искоришћавати. Те необрађене парцеле су биле планине, пашњаци, ливаде,
водотокови и језера. Разумије се, било је и пустог земљишта које се није могло
искористити ни у какве сврхе. Ситни земљопосједник је посједовао своју
баштину, земљишне парцеле са којих га властелин није могао отјерати, бар не
по закону, а живио је у селу које је било на територији која је била под
директним власништвом властелина. Властелин није имао разлога да тјера
земљорадника јер је велика властеоска имања требало обрађивати и водити о
њима сталну бригу.
Обавезе зависног становништва зависиле су од тога како су утврђене.
Некад су сељаци били обавезни да обрађују утврђену површину једне парцеле,
а некад да раде одређен број дана у недељи. Поред тога, плаћали су и разне
дажбине. Није нам се сачувала ниједна повеља у којој су набројане обавезе
зависног становништва према властелину баштинику. Углавном су сачуване
повеље намијењене манастирима у којима је утврђен систем обавеза за свако
властелинство понаособ.6 У члану 68 Душановог законика каже се: Меропсима
закон по свој земљи: У недељи да работају два дана пронијару, и да му даје у
години перперу цареву и заманицом му коси сено један дан, и виноград дан
један, а ко нема винограда, а они да му работају друге работе дан један и што
уработа меропах, то све да држи, а друго ништа, против закона, да му се не
узме.7 Овај се пропис односио на пронијарев посјед, али је мало вјероватно да
су се ове обавезе разликовале од обавеза зависног становништва насељеног на
властеоској баштини. И на самом почетку овога члана законодавац напомиње
да је у питању закон о меропсима на територији читаве државе.8 За разлику од
баштине, пронија је била условно добро, тј. имање или било који извор
прихода дат кориснику, обично доживотно, с обавезом војне службе владару.
Она није била насљедна.
Од осталих обавеза на првом мјесту треба споменути соће, које се
плаћало владару. Овај порез је убирао властелин од сваког домаћинства из
категорије зависног становништва које је живјело на властеоској баштини.
Износио је једну перперу, тј. пола дуката, или, ако се плаћао у житу, онда је
5

Т. Тарановски, Историја српског права у Немањићкој држави, Београд 2002, 56–57.
О обавезама зависног становништва према манастирским посједима в. М. Благојевић, Земљорадња у
средњовековној Србији, Београд 2004, 271–323; М. Благојевић, Земљораднички закон, средњовековни
рукопис, САНУ, Одељење друштвених наука, Извори српског права XIV, Београд 2007, 231–304.
7
Н. Радојчић, Законик, 108–109.
8
Т. Тарановски, Историја права, 62.
6
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износио један кабао (82 литре = 62 кg) жита.9 Остале обавезе зависиле су од
врста пољопривредних култура које су гајене на баштини, или од случаја до
случаја. Зависно становништво је морало да обавља све пољске радове: да оре,
копа, сије, плијеви и жање, да оврше и отријеби жито и да га складишти у
амбаре. Становништво је обрађивало винограде, косило и скупљало сијено,
припремало дрва за огријев, луч за освјетљење, ловило рибу и радило остале
послове по потреби. Имало је обавезу поноса (превоз ствари владара или
властелина), провода (обавеза дочека и испраћаја владара и његових
изасланика до границе жупе), оброка (обавеза давања хране владару,
властелину или њиховим изасланицима када се налазе на пропутовању кроз
Србију), градозиданија (обавеза обнављања или изградње градова или
утврђења) и градобљуденија (обезбјеђивање страже у градовима и на путевима
у ратним или мирнодопским условима). Плаћало је и травнину (накнада за
коришћење пашњачких површина) и старало се о псарима и соколарима, тј. о
људима који узгајају или дресирају владареве или властеоске псе и соколове
који су се употребљавали у лову. Уколико су становали на црквеном имању,
зависни становници су били обавезни да све ово раде и плаћају у корист цркве.
Све су ове обавезе постојале да би се властелину омогућило да стиче приходе,
како би могао да у случају потребе обавља своју основну дужност ради које му
је баштина и додијељена, а то је војна служба.10
Постојали су и одреди плаћеничке војске који су увијек били у
приправности, али је баштинска војска "чинила основу и највећи део војног
потенцијала Србије".11 Војска се скупљала по потреби. На позив владара
властелин се припремао за рат. Формирао је и опремао војне одреде који су
били састављени од зависног становништва насељеног на његовој баштини.
Бројност и опремљеност одреда зависила је од пространства баштине, као и од
бројности и вјештине разних занатлија које су се налазиле на њеној територији.
Овакав начин служења војске није се много разликовао од војне службе у
остатку Европе тог доба, па и у читавом средњем вијеку као цјелини.
Илустрације ради, можемо навести једну наредбу Карла Великог за подизање
војске. Иако се ради о великој временској дистанци између времена Србије
Немањића и времена у којем је Карло Велики живио, сумњамо да су се обавезе
баштиника много разликовале.12
Наредба је послана опату манастира Сен Кентена у Вермандоа: Дајемо
ти на знање да смо наше главно рочиште за ову годину одредили у источној
Саској. (...) Стога ти наређујемо да на то место дођеш с пуном послугом, с
твојим људима добро оружаним и опремљеним. (...) И ти и твоји људи треба
да сте тако опремљени свима потребама да се можете сместа кренути на
9

М. Благојевић, Соће – основни порез средњовековне Србије, Глас САНУ CCCXC, Одељење друштвених
наука књ. 11 (2001), 1–43.
10
Т. Тарановски, Историја права, 28.
11
ЛССВ, војска, 100 (А. Веселиновић)
12
С. Новаковић, Пронијари и баштиници, 177.
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рат где се буде наредило, то значи да уза се морате имати све што вам треба
од оружја, одела, хране и оруђа. Сваки коњаник треба да има: штит, копље,
мача два – кратак и дугачак, лук, тулац и стреле. У колима треба да имате
секира, брадава, будака, гвоздених лопата и свега што војсци може
затребати. Хране понесите за три месеца, а одела и оружја за шест месеци.
(...) Ако си рад да тобом задовољни будемо, старај се да ово извршиш уредно и
без икакве погрешке.13
Немамо разлога да сумњамо да су сличне наредбе својој властели
упућивали и српски владари. Навешћемо још један цитат из пољског Статута
Казимира Великог који је настао у исто вријеме кад и Душанов законик. У
члану о војсци се каже: Пошто од наоружане војске зависи част владаочева и
одбрана целе државе, сваки се војник (тј. властелин) обавезује да према
количини својих прихода послужи држави са извесним бројем наоружаних
људи, док се његова имања, која су иначе по војничком закону слободна, чувају
од сваке тегобе.14 Како се из приложеног види, основни задатак властеле био је
да својом оданошћу и вршењем војне службе чува ауторитет, част и углед
свога владара, као и стабилност и цјеловитост државе. Такве обавезе могли су
извршавати само лојални и материјално осигурани властелини. Зато су њихове
баштине биле ослобођене свих других пореза према владару осим војне
службе, због чега се у литератури за њих усталио назив слободне баштине.
Баштинско уређење било је срж феудалног уређења средњовјековне Србије и
Босне.
Иако је у начелу властеоска баштина била према владару ослобођена
пореза и обавеза, ипак су постојале и неке специјалне обавезе у изузетним
случајевима. Била је то обавеза оброка, тј. угошћавање владара и његове
пратње, тзв. владарски понос, тј. дочек и испраћај владара.15 Насељеници са
властеоске баштине били су обавезни да обнављају оне порушене тврђаве и
градове који су се налазили у њиховој жупи.16 Исти пропис је био везан и за
држање страже у њима, као и за старање о путевима који су пролазили
територијом баштине.17 Постојала је и тзв. царска помоћ. Њоме се прописује да
феудалац, сходно владаревој потреби, пружа помоћ у изузетним ситуацијама.18

13

С. Новаковић, Стара српска војска, у: С. Новаковић, Изабрана дела књ. I, Народ и земља у старој српској
држави, Београд 2002, стр. 259.
14
Т. Тарановски, Историја права, 29. У новије вријеме о војсци у Срба су писали и Р. Михаљчић,
Војнички закон, у: Изворна вредност старе српске грађе, Сабрана дела књ. V, Београд 2001, стр. 51–57, и
A. Veselinović, Vojska u srednjovekovnoj Srbiji, Vojno istorijski glasnik 44 sv. 1–2 (Beograd 1994) 385–418,
оба са старијом литературом.
15
Цара свако да спроводи, куда било да иде (чл. 60). Н. Радојчић, Законик, 106.
16
Где се град обори, или кула, да га направе грађани тога града и жупа што је тога [града]. Н. Радојчић,
Законик, 124.
17
Н. Радојчић, Законик, 131–132 (чл. 157 и 158)
18
Господин цар, када има сина женити, или крштење, и буде му на потребу двор чинити и куће, да
помаже мали и велики. (чл. 128). Н. Радојчић, Законик, 124.
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Обавезе су даване и онда ако то на било који начин владар нареди.19 Све ове
обавезе падале су на зависно становништво насељено на властеоским
баштинама, што се донекле одражавало и на економску моћ властеле, пошто су
све ове обавезе смањивале количину радне снаге која би била ангажована на
властеоским земљишним парцелама.20
Властелин и његова баштина уживали су и судски имунитет.
Становништво које је живјело на територији властеоске баштине изузимало се
од државног суда и судило му се на суду баштинског господара. Ово је
властелину обезбјеђивало и додатни приход у виду разних такса и глоба.21
Као што смо већ на почетку споменули, баштина је била приватно добро
са неприкосновеним правом својине. Она се могла оставити у насљедство,
завјештати цркви, поклонити, продати, замијенити за други посјед, заложити
или дати у мираз. Владар је у средњовјековној Србији могао одузети баштину
само из једног разлога, а то је била невјера, тј. гажење обећане и чврсто дате
ријечи или заклетве. Тежи преступи који су сматрани невјером су издаја,
прелазак у туђу војску и радње против владаревог ауторитета и живота. У
изворима је забиљежен један случај невјере када је кнез Стефан Лазаревић
одузео баштину Обраду Драгослалићу, коју је овај обећао Хиландару и то
записао у хрисовуљи, а потом није извршио дато обећање. Кнез му је баштину
одузео и дао свом другом властелину у пронију, док је саму цркву и њену
метохију поклонио Хиландару.22
Поред пронија и баштина постоје и тзв. "државе". Оне представљају
веће територијално-управне цјелине којима управља властела. Обично је
властела у оквирима својих "држава" имала и своје баштине. У овим
"државама" је имала под својом контролом читаву локалну управу, старала се о
градовима и тврђавама и проходности путова и вршила судску власт.
Најважније је опет било старање о правилном извршавању војних обавеза. Она
властела која је располагала највећим "државама" и баштинама имала је и
највећи утицај у држави и била је позната под општим називом силни.23 И
држава је могла бити одузета. Такав корак се предузимао онда када је
властелин на било какав начин уназадио стање у "држави", кад је, на примјер,
покушао да црквена имања претвори у своја, или ако је осрамотио судију.24
19

Куда иду коњи и пси и станови што им се пише у писму цареву да им се то даде, а друго ништа (чл.
189). Н. Радојчић, Законик, 139. Термин стан се односио на слугу који се старао о царевим стварима.
ЛССВ, станик, станци, 698–699 (Р. Михаљчић).
20
Т. Тарановски, Историја права, 31.
21
Т. Тарановски, Историја права, 210–218.
22
С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњега века, Београд 20052, 458–459. М. Шуица,
Повеља кнеза Стефана Лазаревића којом се Хиландару прилаже црква Св. Ваведења Богородичиног у
Ибру, Стари српски архив 3 (2004) 107–123.
23
С. Новаковић, Пронијари и баштиници, 186–188; ЛССВ, држава, 167–169 (М. Благојевић)
24
Властелима и властеличићима, којима је дало царство ми земљу и градове, ако је ко од њих нађен да је
опленио села или људе и затро против закона царства ми, што је царство ми узаконило на сабору, да му
се узме имање (држава), а онај што буде сатро да све плати од своје куће и да се казни као пребеглица
(чл. 142); (...) Црквени људи да не иду у меропшине, ни на сено, ни на орање, ни на винограде, ни на једну
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Предност при насљеђивању баштине имао је мушки потомак, што је и
разумљиво јер су мушкарци имали обавезу да служе војску. Постоји и једна
одредба из Светостефанске хрисовуље која нам то потврђује.25 Душанов
законик о овоме директно не говори.26
Све што је речено за баштину у Србији важи и за средњовјековну Босну,
с том разликом што је у Србији баштина била само у властелиновом
власништву, док је у Босни представљала имање које је било у колективном
власништву читаве властеоске породице. Ово је владара Босне онемогућавало
да свог властелина потпуно лиши посједа због невјере, што је отворило пут
јачању властеле у односу на централну власт. Баштина се у Босни називала
племенито, али осим назива и напријед наведеног није било битнијих
разлика.27 Док се назив баштина јавља у Србији тек почетком XIV вијека, ријеч
племенито, старијег је поријекла и јавља се у Хрватској, Босни и западној
Србији. Док баштина у основи означава насљедство од оца, племенито асоцира
на својину од племена, тј. читаве породице.28 Вјероватно је због тога босански
владари нису могли одузети, јер је била својина читаве властеоске фамилије.
Ово је босанској властели временом омогућило да постане потпуно независна
од централне власти.
Постојала је и рударска баштина. Састојала се у власништву над
објектима и постројењима у руднику. Пошто је рудник био изузетно скупа
инвестиција која није сваки пут обећавала зараду, више лица је удруживало
средства да би рудник профункционисао. Гварк је био власник јаме или једног
њеног дијела и онда је био члан дружине, тј. скупа власника дијелова једне
јаме. Заједно су финансирали трошкове експлоатације руде. Рударска баштина
се попут земљишног посједа могла наслиједити, продати, заложити,
замијенити, дати цркви или у мираз. Напуштање свих дијелова, по истеку
одређеног времена, повлачило је одузимање баштине.29
Баштину су у Србији и Босни могли посједовати и странци. Грцима су
чланом 39 Душановог законика потврђене раније стечене баштине. Они су
могли да задрже све посједе које су држали до српског освајања ових
работу, ни на малу ни на велику; Од свих работа ослободи их царство ми, нека работају само цркви; ко
ми се нађе да изагна метохију на меропшину, и оглуши се на закон царства ми, томе власнику да се све
одузме и да се казни (чл. 34). Слично и члан 57. Ко се нађе да је осрамотио судију, ако буде властелин, да му
се све узме (...) чл. 111. Н. Радојчић, Законик, 127–128, 98, 105, 120.
25
А сирота која има мала сина да држи све село (посед) докле јој син не одрасте; ако ли нема сина, да
држи селиште (окућницу), и врт, и најбољу главну њиву своју. Р. Михаљчић, Закони у старим српским
исправама, правни прописи, преводи, уводни текстови и објашњења, САНУ, Одељење друштвених наука,
Извори српског права књ. XIII, Београд 2006, 145; С. Новаковић, Баштина, 234.
26
Који властелин (...) умре, и по његовој смрти баштина пуста остане, где се нађе од његовога рода до
трећега братучеда (до осмог кољена), тај да има његову баштину (чл. 41). Н. Радојчић, Законик, 100.
27
ЛССВ, племенито, 523 (Р. Михаљчић)
28
С. Новаковић, Баштина, 218–221.
29
Латинични препис рударског законика деспота Стефана Лазаревића, увод, текст, превод и коментари,
приредио С. Ћирковић, САНУ, Одељење друштвених наука, Извори српског права XI, Београд 2005, стр.
30–32, 46–47. М. Беговић, Рударска баштина у Србији у XV и XVI веку, Глас САНУ CCLXXX, Одељење
друштвених наука књ. 15, (1971) 1–63; ЛССВ, баштина, 33 (С. Ћирковић)
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територија. Дубровчани су и у Србији и у Босни имали своје баштинске
посједе.30 Уколико су посједовали баштине у Новом Брду или околини, имали
су обавезе градозиданија и градобљуденија које су они измиривали и у
новчаном износу.31 Важио је и обрнут случај. Забиљежено је да је поједина
властела из Босне посједовала баштине не само у Дубровнику, већ и у
Венецији. Војвода Сандаљ је за уступљени дио Конавала добио од Дубровчана
на поклон двије куће у самом Дубровнику које су украшене о њиховом
трошку.32 Поред њих посједовао је у околини Дубровника имање у вриједности
3.000 перпера.33 Млетачка република је Сандаљу и његовим насљедницима
такође даровала кућу у Венецији.34 За другу половину Конавала Дубровчани су
Радославу Павловићу и његовом сину, кнезу Иванишу, исто поклонили кућу у
Дубровнику. Куће у Дубровнику имали су, поред остале угледније властеле,
Хрвоје Вукчић Хрватинић и босански краљеви Твртко I и Остоја.35
Саси који су запосјели земљу до 1349. године могли су да је задрже, а
послије те године нису више могли да крче шуму и да заузимају земљиште.36
Остало им је право да сијеку дрва, али искрчено земљиште нису могли да ору.
Они су посједовали и рударске баштине. Нису сачуване њихове привилегије,
али се на основу других доказа може видјети да су могли слободно отварати
руднике и да су имали слободу вјероисповијести, као и судску аутономију.37
Pavle Dragicevic
Heritage in the Medieval Serbia and Bosnia
Summary
In the medieval Serbia and Bosnia heritage (patrimony) was private
hereditary property with the inviolable right of ownership. There were aristocratic
heritage and the subjugated heritage of small landowners. It was acquired in various
ways: as a gift, purchase or inheritance. The medieval feudal system was based on
the aristocratic heritage. On ruler’s invitation, a landlord went to a war and equipped
army to the extent revenue from his holdings allowed. The main task of the
aristocracy was to keep authority, honor and reputation of his ruler as well as
30

М. Динић, Дубровчани као феудалци у Србији и Босни, ИЧ 9–10 (1959) 139–148.
С. Новаковић, Законски споменици, 201.
32
F. Miklosich, Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Београд 2006, 284–288,
296–300. V. Ćorović, Palača Sandalja Hranića u Dubrovniku, Narodna starina II (Zagreb 1923) 263–264.
33
F. Miklosich, Monumenta Serbica, 285.
34
S. Ljubić, Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva i Mletačke Republike IX, Zagreb 1890, 35–36.
35
F. Miklosich, Monumenta Serbica, 337–338; М. Пуцић, Споменици српски I, Београд 2007, 177; Љ.
Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, Београд 1929, 428; С. Ћирковић, Писмо краља Стефана
Твртка I о уступању куће у Дубровнику, Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 63–69.
36
Н. Радојчић, Законик, 123.
37
ЛССВ, Саси, 649 (С. Ћирковић)
31
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stability and integrity of the state, with its loyalty and military service. Such tasks
could be performed only loyal and financially secured aristocracy. Therefore, its
heritage has been exempt from all taxes to the ruler except of military service. In the
medieval Serbia heritage had was landlord’s ownership and could be seized from
him only in case of treason and acts against ruler’s life or undermining his authority
while in Bosnia it was ownership of all family members so its withdrawal was
impossible to carry out if only one family member committed a sin against a ruler or
the state. There was no difference between heritages owned by the local population
and properties owned by foreigners.
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Г. ЂУРАН, Учешће балканских и анадолских Јевреја у извозу кордована и монтонина...

ГОРАН ЂУРАН
Челинац

УЧЕШЋЕ БАЛКАНСКИХ И АНАДОЛСКИХ ЈЕВРЕЈА
У ИЗВОЗУ КОРДОВАНА И МОНТОНИНА
ОД 1573. ДО 1600. ГОДИНЕ
(према објављеним регестама Богумила Храбака)
Апстракт: У раду је дат пресјек учешћа балканских и анадолских
Јевреја у трговини кордованима и монтонинима у периоду од 1573. до 1600.
године.
Кључне ријечи: трговина, Јевреји, роба, кордовани, монтонини,
дестинације.
У привредној структури балканских земаља и градова у вријеме турске
власти основну грану привређивања сачињавали су прерађивачи коже или
табаци. За потребе локалног и међународног тржишта, за сараче, обућаре,
чизмаре, опанчаре, кожухаре, или по наруџбини трговаца, табачке радионице
производиле су све врсте кожа, а посебно су се истицале у производњи фине,
штављене ситне, овчије или козје коже, као што су биле: кордован или
сахтијан, сафијан, монтонини и овчија, овнујска и јагњећа крзна.
Највећа производња ових врста кожа почетком 16. вијека била је у
Бугарској, Македонији и Грчкој. Од почетка друге половине 16. вијека
тржиште се проширује на Србију, Угарску и Босну и Херцеговину. Основни
тип козје коже која је произвођена у Турској био је кордован, који је добио
назив по шпанској Кордови.
Произведени кордовани у табакханама добили су локално обиљежје и
по томе су се разликовали на тржишту. Најпознатији су били: бугарски
кордовани из Софије, бијели, црвени, црни и асмани (плави), а њихово главно
обиљежје је било да су резани на софијски начин. Слиједе потом црвени и црни
кордован из Берковице, Видина, Провадије, Силистрије, Бање. Највећа
сједишта македонске производње су били Скопље и Тетово, косовске Призрен,
црногорске Подгорица, грчке Солун, албанске Костур, Јањина и Скадар, српске
Нови Пазар, Ужице, Ваљево и Београд. Сарајево. са својим типичним жутим и
бијелим кордованом, затим Мостар и Пљевља, били су најважнија средишта
производње ове врсте коже у Босни и Херцегoвини. У Солуну, Скопљу, Тетову,
Призрену и сигурно у низу других мјеста, на примјер у Сарајеву и Чајничу,
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штављени су и дамаски кордовани. Котор је имао посебан начин припремања
овог типа кожа.
У трговачким пословима ова врста коже означавана је тројако:
кордован, велики кордован и мали кордован.1
Кордовани су у сачуваним пословним књигама дубровачких трговаца
сврставани под појам pellame, штављене овнујске и овчије коже, којима су
припадали и монпони и монтонини. У ствари, у трговачкој терминологији 16.
вијека кордовани и монтонини и остале штављене коже чинили су једну
цјелину. Класификацију и раздвајање кордована и монтонина обављао је
трговац на спољном тржишту. Монтонини су на тржишту били од 20 до 50
одсто јефтинији од кордована.
На западноевропском тржишту од почетка 16. вијека кордовани и
монтонини су продавани искључиво по тежини. Као мјера коришћен је и
центаријум, односно у протувриједности стотину либара. Монтонини у
Ђенови су 1558. године продавани на комад, а у Анкони су се задржала оба
начина продаје, и на комад и по тежини. Риједак начин паковања биле су
велике бале или балони. Кордовани и монтовани по правилу су паковани у бале
од 220 до 250 либара тежине, и понекад у лакше бале, од 180 до 210 либара.
Бала, балон, fangot или свежањ имали су значај једно приликом одређивања
транспортних трошкова. Свежањ или mazzo садржавао је у себи 30 до 40
комада. Број кожа у бали углавном је зависио од величине коже, тежине и
финоће штављења. За просјечан број, или садржај једне бале кордована,
монтонина или pellame, може се узети број од 176 комада.2
Приказана архивска грађа даје увид у двије врсте докумената, који
садрже: пописе бродских товара на Корчули из посљедње деценије 16. вијека,
наплаћивање такси за пловидбу и уговоре о осигурању робе у поморском
саобраћају.
До млетачко-турског рата 1538–42. године учествовали су у извозу
кордована и монтонина Дубровчани, Италијани, муслимани, Грци, Албанци,
домаћи балкански хришћани, затим Јевреји и Јермени.
Од овога времена долази до снажног успона јеврејских трговаца
кордованима и монтонинима. Према подацима о осигурању робе, извозом
кордована и монтонина у посљедњој деценији 16. вијека надмоћно су
доминирали Јевреји. Знатан дио послова јеврејске трговачке мреже са
италијанским подручјем обављан је преко Дубровника. Од сарајевских
јеврејских трговаца, кордованима и монтонинима су се бавили: Јосиф Линдо,
Солом и Јаков Перника, Моша Битон, Самуел Коен, Исак Бенкаин, Јакоб
Зонана, Исак Алмослино, Јуда Кабиљо, Моша Романо, Исак Дортос. Богумил
Храбак у раду о јеврејској трговини у Босни наводи доста трговаца који су се
1

Б. Храбак, Дубровачка осигурања роба и бродова балканских и анадолских Јевреја 1539–1654.
Документе нашао и исписао, и регесте саставио Богумил Храбак, Историјски институт, Бањалука 2007,
VII
2
Исти, VIII
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бавили истим послом: Јаков Бенкастиел, Давид Бембрех, Јосиф Бембрех,
Симон Лопез, Данијел Родригез, Шеломо Ергас, Шеломо Охев, Шеломо
Бенсаал, Аврахам Кузи, Јосиф Бенмелек, Шеломо Доклек, Јицхак Хергас
Бенасон, Шемуел Ергас, Шеломо Хабиљо, Мордохај Ешкуери, Моше Хазан,
Ахарон Амадио, Давид Кохен, Ахарон Кохен и др.3
Укупан проценат од 71,69% осигурања кордована и монтонина, по Томи
Поповићу, не приказује стварно стање јеврејског учешћа у укупном промету
ових робних артикала. У Италији, Дубровнику и Турској постојали су још од
почетка 16. вијека специјализовани трговци за послове са кордованима, тзв.
трговци кордованима.4
У табеларном прегледу дат је хронолошки редосљед извоза кордована и
монтонина, из дубровачке или из других лука, са именима трговаца,
количинама робе и коначним дестинацијама, ако ови подаци постоје у
објављеним регестама.5 Због обимности података одлучили смо се за скраћени
приказ, закључно до 1600. године.
Год.
1573.
1574.

1576.

1577.
1578.

Трговац
Количина робе
Натал Тринк
кордован
Фирентинац
916 комада кордована
Бартоломео
Пешони
Шеломо Охев и бијели кордован
Даниел Банблех из
Солуна
Шемуел Ергас и бала кордована
Хаим Линдо
Шемуал Ергас
кордован и монтонини
смјештени у 21 балу и три
бале црвених кордована
асманија
Аврахам Реубен
девет бала кордована
Шемуел Ергас
12 бала кордована
Јеврејин из Солуна монтонини
Калфон
Аврахам Албахар
кордован
Шемуел Ергас
20 бала кордована и
монтонина
Исти
кордован
Шемуел Охев и 1.600 кордована у десет
Шемуел Ергас
бала

3

Дестинација
Дубровник–Анкона

Цариград–Анкона
Љеш–Анкона
Дубровник–Анкона
Љеш–Анкона
непозната дестинација

Б. Храбак, Трговина Јевреја у Босни и Херцеговини до краја ХVIII века, у: Из старије прошлости Босне и
Херцеговине, Књ. III, Београд 2004, 292–402.
4
Т. Поповић, Кордовани и монтонини у балканском извозу XVI века, ИЧ XXXVI (1989), 65–79.
5
Б. Храбак, Дубровачка осигурања роба и бродова, 3–200.
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Шемуел Ергас
Исти

1582.

1583.

1585.
1587.

1588.

1589.

1590.

1.000 кордована у осам бала
2.382 комада кордована у 17
бала, те 1.580 комада
кордована и 40 монтонина у
12 бала
Исти
2.330 комада кордована у 18
бала
Исти
двије бале кордована
Исти
397
комада
кордована
бојених у боји, у једној бали
Шемуел Ергас и 2.020 комада кордована у 17
Шеломо Охев
бала
Шеломо Охев
36 бала кордована од 4.900
комада
Шемуел Ергас
520
комада
кордована
бојених у боји црвца
Исти
4.920 комада кордована у 41
бали и двије бале са 270
монтонина
Давид Риберо из осам бала кордована са
Венеције
1.230 обрађених кожица
Шемуел Ергас
822 комада кордована у
шест бала
Јаков Бенкастиел
осам бала кордована
Шеломо Бенсаал
три бале кордована
Јицхак Сафетар
кордован
Јусеф Бенсаал
осам бала монтонина
Јусуф Бенмелек
исто
Јусеф Бенданон
240 монтонина у двије бале
и 26 кордована
Јицхак Данон
кордован
Ахарон Амадмо
1.300 комада кордована
Јакоб Данон
три бале кордована
Ахарон Дамадио
кордован
Шеломо Охев
1.564 монтонина
Јусеф Бенмелек
кордован за 531 дукат и
1.430 комада кордована у
шест бала
Шеломо Охев
бала монтонина
Исти
шест бала кордована
Исти
исто и бале кордована
Аврахам Абенун
кордован
Јусеф Бенмелек
24 бале монтонина са 3.530
кожица и девет бала
кордована са 950 комада (од

80

Дубровник–Венеција

Дубровник–Анкона
Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона

Лопуд–Венеција
Дубровник–Анкона

Неретва–Анкона

Дубровник–Анкона
Неретва–Анкона
Дубровник–Анкона

Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона
Неретва–Венеција
Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона
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1591.

1592.

ове количине кордована
двије бале кордована са 680
комада имају у регестама
ознаку асмаан
Исти
осам бала са 1.030 комада
кордована
Аврахам Бенун
1.570 монтонина у 55 бала
Давид Кохен
двије бале кордована
Јусеф Бенмелек и пет бала кордована са 700
Шеломо Охев
комада
Шеломо Охев
994 комада кордована и
половина групе од 900
кордована (450)
Исти
осам бала кордована са 930
обрађених кожица
Шемуел Мараод
кордован
Аврахам Бенун
четири бале кордована
Јаков
и
Моше пет бала кордована и бала
Бенданон
монтонина
Исти
седам бала монтонина
Јусеф Бенмелек
6.200 монтонина и осам
бала са 2.720 комада
кордована
Исти
2.860 монтонина и 1.640
комада кордована
Јакоб и Моше кордован
Бенданон
Менахем Москато двије бале кордована и
и Моше Хазан
четири и по бале монтонина
Менахем Москато монтонини
и Моше Хазан
(Сарајево)
Аврахам Бенун
кордован
Моше
Хазан 12 бала монтонина
(Сарајево)
Давид Кохен и кордован
Аврахам Охев
Јакоб и Моше девет бала кордована
Бенданон
Исти
пет бала кордована
Аврахам Бенун
двије бале кордована
Јакоб и Моше четири бале кордована
Бенданон
Шеломо Охев
осам бала кордована
Шабетај Були из 75 бала кордована са 13.391
Битоља
обрађеном кожицом
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Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона
Дубровник–Венеција

Дубровник–Анкона
Дубровник–Венеција

Дубровник–Анкона
Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона

Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона
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1593.

Шеломо Охев
Јусеф Бенмелек
Исти
Јусеф Бенмелек и
Аврахам Кузи
Аврахам
Кузи
(Габела)
Јусеф Бенвенуто
Аврахам
Кузи
(Габела)
Аврахам Бенданон
Јусеф Бенмелек
Шеломо Охев
Шеломо
Охев,
Јусеф и Моше
Бенданон
Аврахам Кузи
Аврахам Кузи и
Аврахам Абенун
Шеломо Хабиљо
(Сарајево) и Јакоб
и Моше Бенданон
Аврахам Кузи и
Аврахам
Бенун
(Скопље)
Јусеф Бенмелек и
Аврахам Кузи
Аврахам Кузи и
Аврахам
Бенун
(Скопље)
Јусеф Бенмелек
Аврахам Кузи и
Аврахам Абенун
(Скопље)
Јусеф Бенмелек
Шеломо Охев

1594.

десет и по бала кордована
пет бала кордована
12 бала кордована
пет бала кордована
четири бале кордована
14 бала кордована
пет великих бала кордована
двије бале кордована
пет бала кордована
исто
седам бала кордована

Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона

14 и по бала кордована
740 комада кордована

Валона–Венеција

шест бала кордована

Дубровник–Анкона

четири бале кордована, и
кордован
десет бала кордована
три бале кордована
десет бала кордована
седам бала монтонина

Лопуд–Анкона
Дубровник–Анкона

16 бала монтонина и девет
бала кордована
двије
бале
кордована
дамаскинских
и кордован
Валона–Анкона

Аврахам Кузи
Аврахам Бенун
Јусеф Бенмелек
три бале кордована
Јакоб и Моше 14 бала кордована
Бенданон
Аврахам Кузи и пет бала кордована
Аврахам
Бенун
(Скопље)
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Исти
Шеломо Охев

кордован
Дубровник–Анкона
20 бала кордована са 4.630
обрађених кожица и 430
монтонина
1.000 кордована
Моше 32 бале кордована

Исти
Јакоб и
Бенданон
Јаков и Моше Бон
Шеломо Охев
Аврахам Кузи и
Аврахам Бенун
Шеломо Охев
Аврахам Кузи и
Аврахам Бенун
Јакоб и Моше
Бенданон
Аврахам Абенун
(Скопље)
Шеломо Охев
1595.

1596.

три бале кордована
1.535 комада кордована
двије бале кордована

Дубровник–Венеција
Валона–Дубровник
Дубровник–Венеција

пет бала кордована
четири бале монтонина

Дубровник–Анкона

32 бале кордована

770 комада кордована у пет
бала
16 бала кордована и два
балона кордована
Аврахам Бенун
шест балона кордована
Јакоб и Моше три бале са 480 кордована и
Бенданон
100 монтонина
Шеломо Охев
3.040 обрађених кожица у
22 бале кордована
Моше Бенданон
26 бала кордована
Аврахам Кузи и четири бале кордована
Аврахам Бенун
Јакоб и Моше бале кордована
Бенданон
Шеломо Охев
3.225 комада кордована
Аврахам Бенун
десет бала кордована
Аврахам Охев
1.856 комада кордована у 16
бала
Јакоб и Моше 20 бала кордована
Бенданон
Шеломо Охев
14 бала кордована
Исти

Дубровник–Венеција

Дубровник–Анкона
непозната дестинација
Дубровник–Анкона

Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона

Дубровник–Венеција и
Дубровник–Анкона

1.210 комада кордована и
1.500 монтонина
четири бале кордована
Моше шест бала монтонина

Исти
Јакоб и
Бенданон
Шеломо Охев
Шеломо Хабиљо

155 комада кордована
бала
кордована Дубровник – Венеција
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1597.

дамаскинског
Шеломо Охев
бала кордована
Исти
четири бале кордована
Јакоб и Моше 38 бала кордована
Бенданон
Шеломо Охев
1.865 комада кордована
Јусеф Кохен
1.570
дебелих
комада
кордована
Даниел и Аврахам три бале кордована и бала
Абеатар
монтонина
Јакоб и Моше седам бала кордована
Бенданон
Исти
четири бале монтонина
Јуда
Хазан
и 6.760 комада кордована и
Шеломо Охев
350 монтонина
Моше
Нахмијас 2.970 комада кордована
(Софија) и Шеломо
Охев
Шеломо Охев
16 бала кордована са 1.360
кожица
Јакоб и Моше 13 бала кордована
Бенданон
Шеломо Охев
820 комада кордована
Давид Абеатар
седам бала кордована
Моше и Давид двије табле кордована
Маестро
Јакоб и Моше седам бала кордована
Бенданон
Шеломо Хабиљо
13 бала кордована
Аврахам Бенун и 16 бала кордована
компањони
Шеломо Охев
кордован
Јакоб и Моше 11 бала кордована
Бенданон
Шеломо Охев
1.150 комада кордована
Аврахам Кузи и 12 бала кордована
Аврахам Бенун
Шеломо Охев
20 бала са 2.380 комада
кордована и 20 монтонина
Моше и Аврахам осам бала са 920 комада
Бенвенисти
кордована и 50 монтонина
Шеломо Охен
258 комада кордована
Исти
пет бала кордована са 650
комада
Јакоб и Моше 20 бала кордована
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Дубровник–Анкона
Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона

Родост–Анкона
Дубровник–Анкона
Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона

Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона

Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона
Валона–Дубровник
Дубровник–Анкона
Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона
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Бенданон
Ахарон Амадио
Јакоб и Моше
Бенданон
(Сарајево)
Шеломо Охев
Јаков Песо и Јакоб
Нахмиас
Давид и Ахарон
Кохем
Аврахам Кузи и
Аврахам Бенун и
компанија
Шеломо Охев
Јакоб и Моше
Бенданон
(Сарајлије)
Даниел и Аврахам
Абеатар
Јакоб и Моше
Бенданон
Давид и Ахарон
Кохен (Сарајлије)
Шеломо Охев
Шеломо Охев и
Јакоб Данон
Јакоб и Моше
Бенданон
(Сарајлије)
Исти
Аврахам
Кузи,
Аврахам Бенун и
компањони
Исти
Шеломо Охев
Исти
Исти
Јакоб и Моше
Бенданон
(Сарајлије)
Шеломо Охев
Јакоб и Моше
Бенданон
(Сарајлије)
Јусеф Цована

24 бале кордована
11 бала монтонина

Дубровник–Венеција

кордован и монтонин
шест бала кордована

Дубровник–Анкона

12 бала кордована

Дубровник–Венеција

18 бала кордована
1.960 комада кордована
четири бале кордована

Дубровник–Анкона

16 бала кордована са 78
комада кордована
осам бала кордована
пет бала кордована

Дубровник–Венеција

22 бале кордована
осам бала кордована

Дубровник–Анкона
Дубровник–Венеција

девет бала кордована

Дубровник–Анкона

11 и по бала кордована
четири бале кордована
исто
21 бала кордована
пет бала кордована
12 бала кордована
осам бала кордована
четири бале кордована
11 бала кордована
три бале кордована
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1598.

1599.

Давид и Ахарон 6.626 дебелих обрађених
Кохен
кожица, односно кордована
и монтонина
Аврахам Кузи и бала кордована од 26 мажа
Аврахам Бенун
Аврахам Кузи
осам бала кордована
Аврахам Кузи и девет бала кордована
Јусеф Кохен
Јусеф Кохен
седам
бала
дебелих
кордована
Аврахам Кузи
четири бале кордована
Исти
40 бала кордована
Давид Кохен
77 бала кордована
Шеломо Охев
кордован
Исти
1.010 комада кордована
Исти
12 бала са 3.000 комада
кордована
Исти
578 комада кордована у три
бале
Јакоб
Шемуелов 235 комада кордована
Маца
Шеломо Охев
3.330 комада кордована
Исти
кордован
Исти
3.630 комада кордована,
заједно са 634 дебелих
комада кордована и двије
испоруке истог
Аврахам и Јакоб кордован
Абенун
Шеломо Охев
четири бале кордована
Јакоб
Тоби кордован
(Сарајево)
Јусеф Кохен и 14 бала кордована
Јакоб Данон
Шеломо Охев
четири бале кордована са
786 комада
Аврахам
Кузи, осам бала кордована
Давид Сасон и
Давид Кохен
Шеломо Охев
двије бале кордована са 230
дебелих комада
Давид Сасон
четири бале монтонина
Аврахам и Јакоб десет балона кордована и
Абенун
монтонина
Шеломо Охев
1.400 кордована
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Дубровник–Анкона

Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона
Дубровник–Венеција
Валона–Дубровник

Дубровник–Анкона

Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона

Дубровник–Венеција
Дубровник–Анкона

Г. ЂУРАН, Учешће балканских и анадолских Јевреја у извозу кордована и монтонина...

Исти
Исти
Моше
Нахмиас
(Скопље)
и
Шеломо Охев
Шеломо Охев

4.027 комада кордована
1.000 комада кордована
12 бала кордована

Дубровник–Венеција

1.410 кордована и једна Дубровник–Анкона
бала кордована, засебно
Јакоб и Аврахам 12 бала кордована
Абенун (Скопље)
Шеломо Охев
5.602 комада кордована и
108 монтонина
Аврахам и Јакоб 800 комада кордована и 200 Дубровник–Венеција
Бенун (Скопље)
монтонина
Шеломо Охев
двије бале кордована са 520
кожица6

Закључак
Трговина, као вид привређивања, предмет је изучавања друштвене и
економске историје. Јевреји су се у турском времену показали као умјешни
трговци и финансијери, без чијег новца није било могуће успоставити
трговачко-монетарну структуру, посебно у новом вијеку. Није трговина била
једино поље њихове дјелатности у друштву, они су се и у другим пословима
доказивали и на њих се морало рачунати као са озбиљним фактором. Рад
приказује сегмент јеврејске трговине у овом временском раздобљу.

6

Б. Храбак, н.д., бројеви објављених регести: 14, 16, 24а, 27, 32а, 33, 34, 36, 38, 40, 44, 49, 53, 54, 56, 57,
61–62, 64, 65, 67–68, 70, 72–74, 78, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 106, 108, 109, 111–112, 117–118, 128, 135, 151–
157, 159, 161, 163, 166, 179, 181, 196, 197, 199–200, 209, 211, 214, 225, 227, 250, 266, 272–273, 292, 308,
313–317, 319, 321, 324–325, 330, 334, 338, 343, 345–346, 349, 351, 364, 366–367, 369–371, 373, 384–388,
399–400, 403–408, 414, 420, 429–430, 446, 448, 452, 454, 461–463, 468, 475, 489, 497–498, 500–503, 509,
520, 560, 570–571, 579–580, 586, 590, 594, 602–603, 609, 611, 624–626, 631–632, 650, 654–659, 660, 662–
663, 668–669, 693, 703–704, 708–711, 714–715, 717, 720–722, 727, 762, 765, 767, 778, 779, 796, 800, 804–
807, 810, 815–817, 820–823, 831, 837, 839, 842, 845, 847–849, 875, 877–878, 880, 885, 887–888, 907, 920,
928, 944–945, 951, 957, 966, 970, 973, 977, 979–981, 983, 985, 988–992, 996–1001, 1004, 1008, 1010, 1013–
1014, 1019, 1025–2026, 1071, 1077–1078, 1080, 1088–1093, 1097, 1104–1107, 1116, 1118–1124, 1134–1135.
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Goran Djuran
Participation of the Balkans and Anatolia Jews in Export of
Cordovan and Mercury from 1573 until 1600
(according to the published regestas of the academic Bogumil Hrabak)
Summary
Cordovan and mercury trade of the Balkans and Anatolia Jews is an integral
part of announcement. In the table one can see the extent of commercial activities.
Only the period until 1600 indicates the quantity of commercial engagement of
Jewish traders in the export of specified types of goods. The names of traders, the
quantity of goods and the final destination are shown.
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БОРИВОЈЕ МИЛОШЕВИЋ
Филозофски факултет
Бања Лука
milosevic977@gmail.com

МИС АДЕЛИНА ИРБИ (1833–1911) – JEДАН
ВИЈЕК ОД СМРТИ СРПСКЕ ДОБРОТВОРКЕ
Апстрaкт: Мис Аделина Ирби је дугогодишњим помагањем српских
избјеглица у вријеме Босанског устанка, те радом на образовању младих, а
посебно еманципацији жена, вишеструко задужила српски народ у Босни и
Херцеговини. Као признање за оно што је учинила, ова скромна жена је још за
живота добила епитет "племенита" и "мајка босанске сиротиње". Тако је
временом и сама постала дио нације коју је толико вољела и чијем је бољитку
посветила већи дио живота. Ове године обиљежава се један вијек од смрти
велике српске добротворке.
Kључне ријечи: Аделина Ирби, хуманитарни рад, српске школе,
Босански устанак, избјеглице,Сарајево, Пакрац, путопис.
Аделина Паулина Ирби рођена је као најмлађе дијете енглеског
адмирала Фредерика Паула Ирбија 18. децембра 1833. у Бојленд Холу (Boyland
Hall), у Нотингемској грофовији.1 Захваљујући богатству породице била је у
могућности да се школује по својој жељи. Студирала је филозофију на
Универзитету у Лондону, мада се снажно занимала и за социологију, историју,
арехеологију и етнологију. Њену намјеру да упозна непознате предјеле и
народе, другачији начин живота и обичаје, подржала је родбина. Већ 1859.
отиснула се на пут по Европи са пријатељицом Георгином Мекензи (Georgine
Muir Mackenzie), приликом којег су посјетиле нека мјеста у Њемачкој,
Пољској, Чешкој и Угарској. За њих је ово био пут открића, на коме су се
"упознале први пут са неправедношћу Мађара према Словенима".2
Проучавајући Словаке, пале су под сумњу да су француске уходе које шире
1

Фредерик Ирби је као младић ступио у британску морнарицу у којој је временом остварио блиставу
каријеру. Због енергичне борбе за сузбијање трговине робљем краљица Викторија га је унаприједила у
адмирала британске флоте. Њена мајка Францез Ирби, поријелком из богате банкарске породице, умрла је
прије Аделининог другог рођендана; Даница Каћа Чоловић – Срђан Чоловић, Племенита Мис Ирби,
добротворка српског народа, Београд 2004, 15.
2
Vaclav Žaček, Pomoć engleskih "panslavenki" jugoslovenskim emancipatorskim naporima 60-tih i 70-tih
godina XIX stoljeća, Međunarodni naučni skup povodom 100-godišnjice ustanka u Bosni i Hercegovini, drugim
balkanskim zemljama i Istočnoj krizi 1875–1878. godine, tom III, Sarajevo 1977, 121–122.
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панславенске идеје, па су их власти накратко затвориле, али и убрзо
ослободиле. На саслушању су сазнале да их аустроугарска полиција сматра
опасним шпијункама и да су током путовања биле под сталним полицијским
надзором. Када су се вратиле у домовину све доживљаје и сазнања са овог пута
сабрале су у књизи под насловом: Преко Карпата (Across the Carpathians,
Cambridge 1862). Балканско полуострво је за њих ускоро постало
најзанимљивији дио старог континента које су детаљно упознале између 1861.
и 1864. Године 1861. оне су посјетиле Праг, гдје им је чешки историчар Ф.
Палацки, чувши да путују у Атину, предложио да се при повратку кући боље
упознају са Јужним Словенима, како би енглеска јавност била правилно
обавјештена о приликама Словена у Турској, јер њихова будућност увелико
зависи од политике Енглеске. "Најинтересантнији су", рекао је Палацки, "међу
хришћанима у европској Турској наша браћа Срби и Црногорци, којима данас,
нажалост, никакве пажње ни помоћи указати не можемо. Проучите их и у
вашој јавности моћи ћете створити тачније и правичније мишљење него што је
мишљење званичне Енглеске".3 У наредним мјесецима Ирби и Мекензи су
обишле Грчку, Цариград, Бугарску, Босну и Херцеговину и Стару Србију, па
затим кнежевину Србију, Црну Гору и сјеверну Албанију. Мис Ирби је
приликом посјете Србији своје позитивне утиске о народу и земљи изразила
сљедећим ријечима: "Свуда смо биле примљене са највећом пажњом и
гостопримљивошћу и ми смо очаране Србијом и Србима".4 На сједници
Британског удружења за напредне науке одржаној 1864, Мис Мекензи је
поводом пута по Србији, између осталог, изјавила: "Напредак који је Србија
остварила откако се осамосталила даје велику наду да давање слободе
словенским народима не би довело ове народе у анархију, јер у Србији су
путеви сигурни, постоје школе и стога нема никаквог оправдања, ни моралног
ни економског ни политичког, а нарочито не људског, да се јужнословенски
народи и даље држе под турском управом".5 Да би упознали аустријске
сународнике Словена из Османског царства, двије жене су обишле и дијелове
Далмације, Славоније и Хрватске. Пут су искористиле како би проучавале
народ, упознале његову историју, обичаје и живот. Ирби и Мекензи су уочиле
како је степен материјалне и духовне културе и цивилизације све већи како се
удаљавају од земаља којима Турци још увијек владају. "Особена несрећа ових
освојених народа лежи у карактеру њиховог освајача, у затуцаном варварству
мухамеданца Турчина и у тежњи владе његове да поданике своје варварима
начини", записала је Мис Ирби.6 Плод њиховог путовања и проучавања било је
дjело Путовање по словенским земљама Турске у Европи (Београд 1868), за

3

Даница Каћа Чоловић – Срђан Чоловић, нав. дјело, 182.
Vaclav Žaček, нав. рад, 123.
5
Даница Каћа Чоловић – Срђан Чоловић, нав. дјело, 45.
6
Владимир Ћоровић, Мис Аделина Павлија Ирби, у Просвјета, Сарајево, бр. 10, 1911, 179–181.
4
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чије је српско издање предговор написао Чедомиљ Мијатовић.7 Угледни српски
историчар Мијатовић оцијенио је да постоји мало страних дјела о Словенима у
Турској која су написана са толико пажње и озбиљним проучавањем њихове
прошлости, као што је то књига Мис Ирби и Мис Мекензи.8 Путопис је
пробудио велику читалачку пажњу па је друго издање штампано десет година
касније у јеку Источне кризе, са предговором В. Е. Гледстона, који је књигу
сматрао најбољим дјелом до тада написаним о животу у европском дијелу
Турске.9 Званична енглеска политика била је у то вријеме бескомпромисно
конзервативна и наглашено туркофилска, па је ова књига постала снажно
средство пропаганде политике Либералне партије и њеног лидера на Истоку.
Пажљиви читалац ће лако уочити симпатије Мис Ирби према балканским
Словенима, уз истовремено осуђивање турског поретка у Босни и Херцеговини.
За А. Ирби природа турске религије, као и вишевјековна отоманска власт на
Балкану, били су главне препреке напретку јужнословенских земаља. У другом
изадњу књиге из 1877. Ирби је на основу вишегодишњег посматрања врло
вјешто скицирала односе међу народима у Босни и Херцеговини, које је знатно
пореметио почетак устанка 1875. Посебно су занимљива њена запажања о
животу и традицији босанских муслимана, гдје Ирби за поједине босанске
бегове наводи "да нису несклони прихватању хришћанства које су
исповиједали њихови преци". Многи међу њима су задржали име свеца
заштитника своје породице и брижљиво чувају потврде о племству својих
хришћанских предака. Но има и оних, наводи Ирбијева, који су фанатични
муслимани и гаје слијепу мржњу према својим хришћанским земљацима.10
Подробно описујући притисак отоманских власти и грчких владика на српски
народ, двије Енглескиње су закључиле да "народ који није подлегао таквом
двоструком нападу мора доиста поседовати велику снагу".11 Према њиховом
мишљењу, прилике у словенским земљама европске Турске требало би уредити
тако да се Црна Гора одмах призна за независну државу, да се аутономна
кнежевина Србија лиши присуства свих Турака, а Босна и Херцеговина стави
7

Georgina Muir Mackenzie & Adeline Paulina Irby, Travels in the Slavonic Provinces of Turkey-in-Europe,
London 1877. Прво издање ове обимне студије (Лондон, 1866) не укључује Босну и Херцеговину, јер
описује путовања по сјеверној Грчкој, Македонији, Косову, сјеверној Албанији и Црној Гори из 1863. А.
П. Ирби је аутор три поглавља о Босни која су додата другом издању књиге (Лондон, 1877). Тај нови
текст је стављен на почетак књиге, а његов искључиви аутор је А. П. Ирби јер је Мис Мекензи у
међувремену умрла (1874); прим. Б. М.
8
Мијатовић је био увјерен да политика великих западних сила, прије свих Енглеске, према балканским
народима проистиче из непознавања стварних односа на Истоку и тежњи тамошњих хришћанских народа.
По Мијатовићу, дјело које су написале двије Енглескиње Србима може да послужи за утјеху. "Оно је
кадро да начини праву радост међу Јужним Словенима у Турској и да их утврди у уздању њиховом, да ће
им велики народ енглески једног дана пуну правду учинити"; Исто.
9
"По мом мишљењу", написао је Гледстон, "ниједан дипломата, конзул, ни путник из нашег народа нису
тако снажно утицали на наше јавно мијење, нити тако значајно обогатили наша знања о овом сложеном
питању, као ова књига"; Иво Андрић, Стазе, лица, предели, у: Сабрана дела, књ. 10, Београд 1981, 68–78.
10
Omer Hadžiselimović, Na vratima istoka, Sarajevо 1989, 294.
11
Иво Андрић, нав. дјело, 68–78.
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по управу српског кнеза, такође као аутономна кнежевина.12 За њих је Босна и
Херцеговина значила крај радозналог истраживања јужнословенских земаља
под турском влашћу и уједно почетак новог живота.
По доласку у Босну и Херцеговину двије племените жене су у земљи
затекле велику биједу, примитивност, народну непросвјећеност, a посебно
недовољну бригу за образовање хришћанских дјевојака.13 Чинило им се да ће
овакво тешко стање поправити само оснивањем училишта за домаће словенске
дјевојке. По повратку у Енглеску оне су у кругу својих пријатеља основале
одбор са задатком да прикупља средства за отварање једног училишта
(Аssociation for the Promotion of education among the South Slavonic Christians in
Bosnia and Hercegovina).14 Иако се опрезна Мис Ирби залагала да се планирана
школа отвори у Београду, Завод за српске девојчице основан је у Сарајеву
1869.15 Послије смрти Мис Мекензи 1874, Ирбијева се наставила сама бринути
о Заводу. Врсну помоћницу нашла је у лику још једне Енглескиње, Мис
Присиле Џонстон (Priscilla Johnston). Зграда Завода подигнута је уз помоћ
пруског конзула Ота Блауа, чији је брат бесплатно израдио пројекат зграде.
Образовање у школи Мис Ирби било је интернатско и бесплатно. У почетку су
је похађале заједно православне и католичке дјевојчице, али су је ове друге
касније напустиле јер су се Сарајевом почеле преносити гласине да је Аделина
Ирби путем своје школе ширила протестантизам. Наиме, међу грађанима
Сарајева јавио се страх да је отварање Завода заправо добро организовано дјело
протестанaта како би овладали овим просторима. Ово је поткрепљивано
чињеницом да је изградњу и подизање Завода материјално помогао пруски
конзул Блау, познати протестант.16 План Мис Ирби је био приволити српске
породице у различитим дијеловима земље да пошаљу по једну или више
дјевојчица да се образују за учитељице, које би се касније вратиле у родно
мјесто. У Завод су примане углавном сироте или сиромашне дјевојке, које су у
њему осим образовања пронализиле заштиту и сигурност. Временом се Завод
афирмисао као солидна основна школа у којој су се училе основе писмености,
ручни рад, нешто мало историје српског народа, као и поуке о владању у
породици и друштву. Према ријечима Петра Мирковића, Мис Ирби је ученице
12

Vaclav Žaček, нав. рад, 125.
"Када сам дошла у Босну, видела сам један добар и срцем велики народ. Несрећа тог народа и патње
његових синова побудиле су у мени осећај милосрђа и одлучила сам да свој живот посветим раду да се
ублаже те патње и умање те несреће"; Даница Каћа Чоловић – Срђан Чоловић, нав. дјело, 55.
14
Vaclav Žaček, нав. рад, 127.
15
Иако су многи истраживачи оснивање школе у Сарајеву датирали у 1866. годину, на Међународном
педагошком конгресу одржаном у Њујорку 1892, Мис Ирбијева је одржала реферат под називом "Женска
школа у Сарајеву од 1869. године", па је зато најсигурнија она година коју наводи сам оснивач; Митар
Папић, Трагом културног насљеђа, Сарајево 1976, 52.
16
Завод Мис Ирби је неко вријеме служио и као склониште за немоћне. У њему је своје посљедње дане
провела Стака Скендерова, жена која је још половином XIX вијека основала прву женску школу у
Сарајеву; Вуковић В. Јово, Аделина П. Мис Ирби, у: Споменица поводом осамдесетогодишњице
окупације Босне и Херцеговине (1878–1958), педесетогодишњице анексије (1908–1958) и
четрдесетогодишњице ослобођења и уједињења (1918–1958), Београд 1959, 88.
13
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подучавала да чувају српске обичаје, народну традицију, те им говорила: "Ви
не смијете да заборавите да сте Српкиње".17 Када је у Босни и Херцеговини
1875. букнуо устанак, Ирбијева је морала затворити завод, а дјевојчице које су
се затекле у њему одвела је у Праг гдје их је дала у школу и плаћала њихово
издржавање. Са дјевојкама је у Праг отпутовала и једна енглеска васпитачица.
У Прагу су студирале све до новембра 1879, када су се са својом васпитачицом
Мис Вокер (Miss Walker) вратиле у Сарајево, мада не све, јер су три умрле у
Чешкој.18
Са пријатељицом Мис Џонстон, Аделина
Ирби је отпутовала у Енглеску, гдје се њеним
ангажовањем образовао Одбор за сакупљање
добровољних прилога. Одбор је за веома кратко
вријеме прикупио око 240.000 круна и предао их
Мис Ирби, која је управо започела са својом
хуманом мисијом. Почетком фебруара 1876. Мис
Ирбијева је стигла у Пакрац, гдје је уз помоћ
управитеља српске препарандије у Пакрацу
Димитрија Јосића (1845–1899) отворила прву школу
за српску дјецу избјеглу из Босне. Убрзо након тога
основано је још 18 школа са око 1.900 ученика и
ученица, који су добивали одјећу, књиге и друге
школске потребе, уз по један хљеб за ручак.19
Пакрац је од тог момента постао центар њеног Аделина Паулина Ирби
рада из којег је обилазила околину. Тај градић је за
(1833–1911)
босанске избјеглице био примамљивији од других
славонских варошица јер је у њему убрзо успостављен Одбор за помоћ
босанским избјеглицама, чији су главни чланови били Димитрије Јосић, Петар
Деспотовић и Јован В. Марковић.20 Без несебичне подршке ове тројице Срба
Мис Ирби и Мис Џонстон сасвим сигурно не би свој хуманитарни рад развиле
у тако великој мјери, нити би од њега босанске избјеглице имале толико
користи. Племенита Енглескиња се свом снагом ангажовала на раду са српском
нејачи, обилазећи раштркане збјегове по Хрватској, Славонији и Далмацији,
дијелећи помоћ у храни и одјећи, те отварајући нове школе. Више десетина
српске сирочади збринуто је по српским породицама, гдје се за њих плаћао
стан и храна. "Оне су ишле од колибе до колибе, да саме виде јадно живовање
несрећних бегунаца. Свугде би се задржавале и потанко испитивале стање
17

Петар Мирковић, Аделина Павлија Ирби – српска добротворка, Сарајево 1921, 38.
О приликама на почетку Босанског устанка 1875. и одласку Мис Ирби из земље видјети код: Omer
Hadžiselimović, нав. дјело, 338–343.
19
Hajrudin Ćurić, Odbori za pomaganje ustanka u Bosni i Hercegovini 1875-1878, Međunarodni naučni skup
povodom 100-godišnjice ustanka u Bosni i Hercegovini, drugim Balkanskim zemljama i Istočnoj krizi 1875–
1878. godine, tom III, Sarajevo 1977, 116.
20
Босанска вила, Сарајево, бр. 6, 1902, 101–103.
18
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појединих породица".21 Унесрећенима који су се склонили пред турским
прогонима Ирбијева је често била једини нада, али и утјеха. "Ако је пут лош
куда се намјерило ићи, или вријеме рђаво, њој би залуду говорили да на том
путу пријети опасност, не бисте је могли одвратити. Њој је свеједно било
возити се, јахати или пјешице ићи".22 Већину материјалних потреба
новоотворених школа покривала је сама Мис Ирби. Новцем из њеног фонда, уз
повремене добровољне прилоге, куповани су уџбеници у Новом Саду, Загребу
и Сомбору.23 Осим издржавања школа, Ирби и Џонстон су упућивале младиће
на изучавање заната, а одрасле дјевoјчице у неке имућније куће како би се
подучавале у вођењу домаћинстава. Поред Славоније, организован је рад у
школама у Лици и Далмацији, од којих највише података има о школи у
Плавну у близини Книна. Дјецу су учили млади учитељи или свршени
богослови који су са Мис Ирби дошли из Славоније. Наставни план и програм
били су усклађени са оним који је владао у школама у Србији. Један од ученика
ове школе Данило Петрановић забиљежио је како су двије Енглескиње "гдје
год да су долазиле од потлачене раје дочекиване као избавитељке и
спаситељке".24 Мјесни парох Петар Петрановић чудио се „како народ овај
пребјегли радо дијете у школу води“ и истицао да је "велика разлика између
њега и наших што се обучавања тиче".25 Далматински гувернер Гаврило Родић
је изненађен оним што је видио у Плаву изјавио како школе Мис Ирби могу
бити узор осталим школама у Далмацији.26 Уз ову школу отворено је и
сиротиште за дјецу чији су родитељи погинули у устанку. Школа у Плавну је
радила до 1881. У међувремену је 1878. Аустроугарска окупирала Босну и
Херцеговину, а Мис Ирби је одлучила да своје просвјетне активности настави у
Сарајеву. Осим у Плавну, Мис Ирби је подигла школе у Книну, Полачи,
Врбнику и Монте Ловриној Ади код Книна.27
У напорном раду са српским избјеглицама Аделини Ирби су се при руци
нашли и неки крајишки свештеници, Пелагићеви ученици. У вријеме када је
Ирбијева организовала помоћ народу у Крајини, свештеник Петар Мирковић
(1855–1935) је био њен секретар. Најприје је свршио Пелагићеву богословију у
Бањој Луци, а затим, као питомац Мис Ирбијеве, учитељску школу у Грацу и
Загребу.28 Мирковић, који је стално пратио Ирбијеву приликом обилазака
21

Преглед, Сарајево, VII, књ. IX, 1933, 627–630.
Петар Мирковић, нав. дјело, 3–17.
23
Митар Папић, Историја српских школа у Босни и Херцеговини, Сарајево 1978, 53.
24
По доласку у Книн 1876. Мис Ирби и Мис Џонстон су се договориле са Петрановићевим оцем, који је
био тамошњи парох, да се подигне школа. Парох Петар Петрановић је школску зргаду саградио на свом
земљишту. Поред босанских избјеглица, школу је похађало и доста далматинских ђака. Наставни збор
школе чинили су: Петар Мирковић, Коста Новаковић, Вид Ковачевић, Стево Прокопић, Глишо Ковачевић
и Коста Ковачевић. У истој згради, у приземљу, Енглескиње су смјестиле и завод за сирочад; Босанска
вила, Сарајево, бр. 15–16, 1911, 245–247.
25
Hajrudin Ćurić, нав. рад, 116.
26
Митар Папић, Историја српских школа, 58.
27
Босанска вила, Сарајево, бр. 17, 1911, 268.
28
Преглед, Сарајево, бр. 136, 1935, 253–254.
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избјегличких логора, написао је и књигу о овој племенитој жени.29 Израчунао
је да је Мис Ирби за помоћ избјеглицама од 1875. до 1879. у новцу и роби
издвојила готово четири милиона круна.30 Под утиском свега што је Мис Ирби
учинила за српске избјеглице, Мирковић је записао: "Уколико сам завирио у
повјест човјечанства, не нађох примјера нигдје, с којим бих могао сравнити та
ненадмашна дјела племените Ирби".31 У школи коју је храбра Енглескиња
отворила за избјеглу дјецу у Пакрацу неко вријеме учитељевао је бањалучки
богослов Јован Зечевић (1854–1928), родом из околине Босанске Дубице.32 Поп
Стеван Прокопић (1856–1891) је августа 1876. напустио учитељски посао у
школама за избјеглице Мис Ирби и Мис Џонстон у Славонији и у младалачком
одушевљењу кренуо пут Србије, гдје је ступио у добровољце и остао тамо до
завшетка првог српско-турског рата.33 Послије слушања учитељског курса у
Пакрацу 1877. Ирби и Џонстон су Прокопића поставиле за учитеља
избјегличке деце у Новој Градишци.34 Син бихаћког проте Филипа, Вид
Ковачевић (1849–1899) је у вријеме устанка 1875–1878. био учитељ у више
избегличких школа Мис Ирби у Славонији и Далмацији. Видов брат, бихаћки
парох и протопрезвитер Коста Ковачевић (1855–?) такођер је неко вријеме
радио као учитељ у школама Мис Ирби. О ангажовању крајишких учитеља у
школама Мис Ирби и унапређивању њихове педагошке спреме, посебну бригу
водио је пакрачки Одбор за помоћ босанским избјеглицама са Димитријем
Јосићем на челу.35
Описујући рад српских школа за избјеглице, енглески научник и
путописац Артур Еванс (1851–1941) забиљежио је како су двије жене
даноноћно радиле са огромном енергијом, те су временом подигле 22 школе са
23 учитеља и једном учитељицом. Неке старије дјечаке који су научили да
читају и пишу, Мис Ирби је запослила као шегрте при многим занатским
радњама. Еванс је лично обишао школу у Пакрацу и био изненађен њеним
пријатним изгледом, али и брзином којом су дјеца савладавала градиво.36
29

Петар Микровић, Мис Аделина Павлија Ирби – српска добротворка, Сарајево 1921.
Исто, 33.
31
Исто, 3–17.
32
Јован Зечевић је син свештеника Ђорђа Зеца. По очевој смрти наслиједио је његову парохију у
Босанској Дубици. За свештенички и родољубиви рад одликован је више пута. Неустрашиви национални
борац Јован Зечевић је стално био под притиском аустроугарских власти, те је морао побјећи у Србију,
гдје је радио као учитељ, а од 1907. и као парох у Великој Плани; Весник, Београд, год. IX, бр. 16, 1928, 3–
4.
33
Босанско-херцеговачки Источник, Сарајево, св. 1 и 2, год. V, 1891, 53.
34
Када су престале са радом ове школе у Славонији априла 1878. Прокопић је премјештен у Далмацију,
гдје је учитељовао, најприје у Полачи, а затим у Плавну до 1879. када се вратио у Градишку за учитеља.
Кад је 17. октобра 1882. установљена Српска православна митрополитска консисторија у Сарајеву, он је
на приједлог митрополита Саве Косановића изабран и потврђен за редовног конзисторијалног члана,
остајући ту све до смрти. Поред конзисторијалне службе предавао је прве године неке предмете у
новооснованој Богословији у Сарајеву и управљао њеном економијом; Шематизам Православне
митрополије и архидијацезе Дабро-босанске за годину 1882, Сарајево 1882, 22.
35
Босанска вила, Сарајево, бр. 6, 1902, 101–103.
36
Аrtur Dž. Evans, Ilirska pisma, Sarajevo 1967, 154–160.
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Радећи на просвјећивању избјеглих и отварању школа у чисто српском духу,
Аделина Ирби је имала доста неприлика. Римокатоличком прозелитизму није
одговарало отварање школа за српску дјецу, па су аустријске власти преузеле
широку акцију сузбијања њиховог рада. Након што је неко вријеме провео у
затвору, аустријске власти у Хрватској забраниле су крајем 1877. Димитрију
Јосићу да обавља функцију надзорника Мис Ирбиних установа.37 Еванс је
уочио како су хрватске власти, посебно гувернер Војне границе генерал
Филиповић, практично затворили све школе које су Ирбијева и Џонстон
основале. "Због таквих дјела, згражаће се цивилизована Европа", закључио је
Еванс.38 Хапшење Јосића било је тек опомена Ирбијевој јер су јој постављени
строги услови под којима српске школе могу радити. Не прихватајући такве
уцјене изјавила је "да она неће да издржава школе у којима ће се дјеца одгајати
не по њеној и родитељској, него по аустријској жељи".39 Димитрије Јосић је
касније напустио Хрватску и прешао у Србију, гдје је наредне двије деценије
радио као професор у учитељској школи и Богословији у Београду.
Артур Еванс није крио своју наклоност и дивљење према двjема
Енглескињама, сматрајући "да у Босни обављају такав посао да се њима може
поносити и њихова властита земља". Еванс је посебно истицао њихову
културну мисију међу заосталим и необразованим босанским женама.40 Попут
Мис Ирби и њене пријатељице, овај угледни енглески археолог помагао је
избјеглице и устанике гдје је и колико могао. Описао их је као часне људе и
борце са једне стране, а са друге, као жртве турских злочина и перфидне
аустријске политике. Детаљним извјештајима о страдањима хришћана током
устанка, које је објавио у Manchester Guardianu, Еванс је донекле успио
промијенити слику која је на западу Европе, посебно у Енглеској, владала о
Босанском устанку, те читаоцима приближити патње народа. Еванс је, у складу
са званичном британском политиком и њеним интересима, вјеровао како на
Балкану не постоји она снага која би могла окупити тако разнородан и
сукобљен свијет. Зато је сматрао да је "Аустрија сада једина држава на југу која
би могла спојити и окупити тај замршени низ ситних кнежевина и ривалских
покрајина са свим ситним националним разликама и антагонистичким
религијама".41
37

Димитрије Јосић је у јулу 1876. уз још неколицину виђенијих пакрачких Срба ухапшен и спроведен у
Загреб као велеиздајник. Била је подигнута таква хајка око Јосића да је о њему расправљано, како у
Сабору у Загребу тако и у мађарском парламенту. Требала су му четири мјесеца да докаже своју
невиност; Босанска вила, Сарајево, бр. 6, 1902, 101–103.
38
Аrtur Dž. Evans, Ilirska pisma, 161–162.
39
Даница Каћа Чоловић – Срђан Чоловић, нав. дјело, 95.
40
Artur Dž. Evans, Kroz Bosnu i Hercegovinu peške tokom pobune augusta i septembra 1875, Sarajevo 1965,
221.
41
"Мислим да је ширење Аустрије на југ и исток, уз коначну реконструкцију Монархије на илирској или
југословенској бази, једини начин који може да одврати Русију од коначног напредовања до обала
Јадрана", записао је Еванс, очигледно под дубоким утицајем званичне британске политике; Аrtur Dž.
Evans, Ilirska pisma, 7.
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Мис Ирби се, по ријечима Васе Чубриловића, према устанку држала
неутрално, али је ипак редовно слала дописе енглеским новинама описујући
материјалну биједу избјеглих и турска насиља над хришћанима у Босни. У
дописима енглеским новинама, те Вилијему Гледстону, енглеском државнику и
уједно њеном рођаку, Аделина Ирби је оптуживала владе неких европских
држава да подржавају Отоманску империју, наивно вјерујући турским
обећањима о реформама и тиме директно помажући угњетавање оних
хришћана који и даље живе под турском влашћу.42 Њеним залагањем, босански
устаници су априла 1877. упутили петицију енглеском парламенту да их
подупре и заштити од Турске.43 Исте године Мис Ирби је из Книна у допису
Намјесништву у Задру протествовала што су полицијске власти, без
оправданих разлога, забраниле дијељење кукуруза који је она набавила за
босанске избјеглице. У рату Србије и Црне Горе против Турске, Мис Ирби је
новчано помогла оснивање енглеске болнице у Београду.44 Из времена
Босанског устанка сачуван је дио преписке коју је Аделина Ирби водила са
Васом Видовићем, угледним градишким трговцем и једним од вођа устанка.
Видовић је Мис Ирби редовно обавјештавао о начину на који је трошио новац
који му је она слала за помоћ босанским избјеглицама, те о томе водио
педантне забиљешке.45 Ангажовање двије Енглескиње на заштити избјеглих
добило је широки публицитет, посебно захваљујући дописима из Народног
листа. Са тромеђе Босне, Херцеговине и Далмације стизале су вијести о
обилатој помоћи коју су Мис Ирби и Мис Џонстон посредством Петра Узелца
подијелиле босанској сиротињи. За школу у Плавну, похваљену због чистоће и
реда који је у њој владао, записано је да се може поредити и са најбоље
уређеним градским школама.46 У Народном листу од 25. маја 1878. један од
поштовалаца Енглескиња наводи њихова милосрђа према босанским
избјеглицама: "Оне су покренуле разне акције, градиле цесте, бунареве и тако
даље, како би побјегли Бошњак могао "достојанствено добивати дланом оно
што је прије понизљиво и стидљиво примао на длану".47
Концем устанка Мис Ирби је поднијела извјештај Фонду за помоћ
босанско-херцеговачким избјеглицама у којем се посебно осврнула на рад
школа за избјегличку дјецу. Ирби је навела како је становништво Босне
потпуно необразовано. "По правилу, нико у селу не зна ни да чита, ни да пише,
па чак и прве газде народне биле су врло мало подучаване, ... чак и у случају
анексије од стране Аустрије, не можемо се надати да ће се по селима подићи
школе за дуги низ година, нарочито судећи по малом броју школа подигнутих у
42

Преглед, Сарајево, VII, књ. IX, 1933, 627.
Исто, 627–630.
44
Даница Каћа Чоловић – Срђан Чоловић, нав. дјело, 92.
45
Васо Видовић племенитој госпођи А. П. Ирби у Книн, Нова Градишка, 21. фебруар 1877.
46
Ilija Kecmanović, Položaj bosansko-hercegovačkih izbjeglica na dalmatinskom tlu 1875–1878. godine prema
savremenoj štampi i spisima iz Državnog arhiva u Zadru, u Radovi Naučnog društva SR Bosne i Hercegovine,
knj. XX, Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka, knj. 7, Sarajevo 1963, 204.
47
Исто, 205.
43
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суседним провинцијама Далмацији и Хрватској".48 Послије окупације Босне и
Херцеговине Мис Ирби је свој просветитељски рад везала за Босанску Крајину,
гдје је у Петровачком срезу о свом трошку отворила четири школе. Њена
првобитна намјера је била да отвори школе у свим већим мјестима Босанске
Крајине у којима живе Срби. Ипак, под притиском аустроугарских власти
морала је затворити и оне школе које су већ радиле.49 По повратку у Сарајево
Мис Ирби је обновила женску школу, која је од тада почела радити у новим
условима. Са собом је у Сарајево повела и неколико десетина женске сирочади
које је смјестила у свој завод. Ученице су у овој установи имале бесплатно
издржавање и биле смјештене у посебан интернат. У школи је број ученица
варирао између двадесет и тридесет. Године 1887. из ње је изашла прва
генерација учитељица које су се касније запослиле у самом заводу.50 Мис
Ирбин Завод се развио у једну, по тадашњим мјерилима, средњу школу.
Школовање је трајало осам година; прва четири разреда представљала су
основну, пети разред дјевојачку, а преостала три учитељску школу.51
Аделина Ирби је умрла 15. септембра 1911. и сахрањена на
евангелистичком гробљу у Сарајеву.52 Тестаментом у енглеском конзулату у
Сарајеву завјештала је имање од милион круна друштву "Просвјети" и
"Добротворној задрузи Српкиња" у Сарајеву. Босанска вила је поводом њене
смрти објавила текст у којем је бираним ријечима одала почаст великој српској
добротворки: "Правећи гнијезда својих доброчинстава она је правила саће своје
радости; не тражећи захвалност од нас, она је била срећна што нас је могла
учинити мање несрећним. Она је најљубазније загрлила оне којима највише
њежности треба; између народа нас, између нас најболнију сиротињу, између
сиротиње дјецу, између дјеце женску нејач".53 За свој необично хуман и предан
рад ова "мајка босанске сиротиње" одликована је Таковским крстом краља
Александра Обреновића, Орденом св. Саве другог реда краља Петра Првог
Ослободиоца и Даниловим крстом црногорског краља Николе Петровића. Као
највећу награду и знак поштовања, босански Срби су је назвали "племенитом",
што је епитет који и данас часно стоји уз њено име.

48

Просвјета, Сарајево, бр. 10, 1934, 238–243.
Мис Ирби се у аустријску безобзирност увјерила више пута, посебно на граничним прелазима гдје су
аустријске власти спречавале преношење хране и других потрепштина намјењених избјеглицама. Ово
робу су цариници често плијенили и уништавали. Једном приликом је, обраћајући се аустријским
властима, изјавила: "Између онога што ви чините и набијања на колац, постоји само мала разлика, и то у
перфидности коју ви сада показујете, а која је суровија од турских мучења, јер долази од једне тобоже
цивилизоване нације"; Даница Каћа Чоловић – Срђан Чоловић, нав. дјело, 114–115.
50
Митар Папић, Историја српских школа, 174.
51
Исти, Трагом културног насљеђа, 59.
52
Иако су сва српска културно-просвјетна друштва одлучила да се Ирбијева сахрани о народном трошку,
то није извршено јер је она тестаментом одредила да спровод буде скроман, а трошак око сахране да се
подмири из њене имовине; Споменица, 88.
53
Босанска вила, Сарајево, год. XXVI, бр. 17, 15. септембара 1911.
49
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Borivoje Milosevic
Miss Adeline Irby (1833–1911) –
A Century after the Death of Serbian Benefector
Conclusion
The Serbian history of the XIX century does not remember a lot of foreigners
who treated us with so much love and respect as an Englishwoman Adeline Pauline
Irby (1833–1911). Whole fifty years noble Adeline Irby was tirelessly working in the
greatest modesty and quietness to alleviate suffering of the weak and powerless,
sparing no effort or material casualties, or even herself, so that as many of the good
she could do. In complex and difficult times for the Serbian people, especially during
the Bosnian Uprising 1875–1878, Miss Irby has proved to be a sincere friend and
benefactor and therefore deserved our eternal gratitude and a lasting memory.
Considering that the education and upbringing was the best way to liberate
subjugated and discouraged Serbian nation, Miss Irby led her cultural and humane
mission with a lot of sense, selflessness and sacrifice, and with a help of her friends
Miss Johnston and Miss Mackenzie. Modest and shy, as she has always been, Miss
Irby has lived to be glorified and named as "noble" and "mother of Bosnian poverty"
during her lifetime. Ivo Andric rightfully noted that the name of Adeline Irby was
crowned with glory and dignity, which no other woman, whether local or foreign, did
not have in this part of the world.
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Ж. САВАНОВИЋ, Василије Добрoнравов

ЖЕЉКО САВАНОВИЋ
Филозофски факултет
Бања Лука

ВАСИЛИЈЕ ДОБРОНРАВОВ
Апстракт: Рад говори о руском емигранту Василију Добронравову.
Обухвата период 1893–1928, односно од године рођења до времена његовог
рада као учитеља у селу Малa Руишка.
Кључне ријечи: Василије Добронравов, Добровољачка
антибољшевизма, руска емиграција у Краљевини СХС.

армија

Подаци о свештенику Василију Добронравову сасвим су оскудни. На
неколико сајтова интернета помиње се његово име, углавном у списковима
убијених православних свештеника. Наводи се да је имао парохију код Бугојна
и да су га 1941. године убиле усташе.1 На једном од сајтова као мјесто убиства
означен је Пријебој.2 Ови подаци наведени су и у литератури, код Гојка Ристе
Дакина3 и Вељка Ђурића.4 Међутим, у Ђурићевој књизи, у поглављу под
насловом "Свештенство Хрватске православне цркве", свештеник Василије
Добронравов појављује се као свештеник тзв. Хрватске православне цркве.
Прво се помиње у Рјешењу о постављењу за свештенике, издатом од
Загребачке митрополије 25.6.1942. године, када је постављен у парохију у
Хрватским Карловцима. Нову парохију добио је у Стоцу,5 према другом
рјешењу од 24.7.1942. године, што потврђује и платни списак за фебруар 1943.6
На списку за исплату помоћи свештеницима у јануару 1944. било је укупно 57
свештеника за опслуживање парохија (жупа), а међу њима и Добронравов, који
је преузео парохију у Инђији.7 Гермоген, патријарх тзв. Хрватске православне
цркве, прва виша свештеничка звања дијелио је својим свештеницима тек
априла 1944. године, када је јереј Добронравов одликован црвеним појасом.8
1

[ www.svetoslavlje.org/istarhiva/Home.aspx/Mesage?msgld=20152 ( 20.2.2011 ) ]; [ www.forum krstarica
com/showthread.php/124101-Popis-ubijenih-pravoslavnih-sveštenika-u-NDH ( 20.2.2011 ) ]
2
[ www.republikasrpskaonline.forumup.it/post-4465-republikasrpskaonline.html ( 22.2.2011 ) ]
3
Гојо Ристе Дакина, Геноцид над Србима у Независној Држави Хрватској, Буди католик или умри,
Београд 1995, стр. 270.
4
Вељко Ђурић, Усташе и православље, Београд 1989, стр. 110.
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Вељко Ђурић, Усташе и православље, Београд 1989, стр. 215.
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Вељко Ђурић, Усташе и православље, Београд 1989, стр. 218–220.
8
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Бољшевички државни удар, а посебно потписивање сепаратног мира са
Њемачком и иступање Русије из рата, наишли су на недвосмислене осуде у
државама Антанте. Избијање грађанског рата у Русији отворило је простор
владама бивших руских ратних савезника, које су још биле у рату са
Централним силама, да се активније укључе у унутрашња збивања у Русији.
Упућивање интервенционистичких трупа на сјевер, југ и Далеки исток, и
пружање политичке подршке антибољшевичким снагама представљало је
директно војно уплитање у сукоб. Послије повратка у област Дона у љето 1918.
посебну пажњу привукла је одлука заповједника Добровољачке армије да, за
разлику од украјинских националиста и дијела козака, предвођених атаманом
Красновим, одбаце било какву могућност сарадње са Нијемцима. Након тога
владе у Лондону и Паризу указивале су већу политичку и материјалну помоћ
Добровољачкој армији.9 Но, када је у зиму и рано прољеће 1920. дошло до
пробијања фронта којим је командовао генерал Деникин и до општег
повлачења армије и народа ка црноморским лукама Одеси и Новоросијску,
измијењен је однос према дотадашњем савезнику и политичком штићенику.
Ова промјена везана је и за опасност која се појавила пред Британском
империјом да ће, осим дотадашње политичке, материјалне и војне подршке,
морати да се стара о људима у избјеглиштву и да их финансира. Током маја
1920. Врховни савјет Антанте, на основу анализе о стању у Европи, закључио
је да продужетак Грађанског рата у Русији представља крајње узнемирујући и
опасан догађај. Генерал Деникин напустио је Новоросијск 2. априла 1920.
Остаци разбијене армије скупили су се на Криму да би наставили борбу против
бољшевика.10 Отпор Добровољачке војске био је сломљен. Генерал Врангел
издао је 29. октобра 1920. познату наредбу о напуштању Крима.11
Октобарски државни удар 1917. године означио је почетак масовне
емиграције појединаца и група из Русије. Први велики имиграциони талас био
је априлу 1919. године послије пораза интервенционистичких снага Антанте,
које су се заједно са антибољшевичким руским армијама бориле против
бољшевика у грађанском рату. Послије пораза Добровољачке армије генерала
Антона Ивановича Деникина код Одесе и Новоросијска у марту 1920. године,
кренуо је други талас, а трећи послије пораза јединица Руске армије генерала
Пјотра Николајевича Врангела на Криму12 и њиховог одласка из Русије 16.
новембра 1920. Напуштање Крима био је посљедњи и најмасовнији егзодус
становништва југа Русије, чиме је и формално завршен четворогодишњи рат.13
Стотине хиљада руских држављана емигрирало је, повукло се
непосредно из окршаја или је избјегло. Међу њима се нашао сав преживјели
ратни састав Бијеле армије и дио козаштва. Избјегло је преко границе и старо
9

Мирослав Јовановић, Руска емиграција на Балкану: 1920–1940, Београд 2006, стр. 34.
Мирослав Јовановић, Руска емиграција на Балкану: 1920–1940, Београд 2006, стр. 35.
11
Мирослав Јовановић, Руска емиграција на Балкану: 1920–1940, Београд 2006, стр. 101.
12
Мирослав Јовановић, Руска емиграција на Балкану: 1920–1940, Београд 2006, стр. 102.
13
Мирослав Јовановић, Руска емиграција на Балкану: 1920–1940, Београд 2006, стр. 33.
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племство, чије је богатство било у земљи и имањима и које се није упадљиво
експонирало током кобних година револуције. Тако су бивши
земљопосједници долазили без свог богатства у Европу, гдје су постајали
таксисти или конобари. Било је ту и трговаца, индустријалаца, банкара који су
имали новац и у иностранству,14 као и истакнутих научника, књижевника,
сликара, архитеката, инжењера, правника, новинара, свештеника, учитеља и
многих других школованих људи. Међу њима налазили су се и нешколовани
људи, који нису хтјели да остану под бољшевицима. У периоду од 1918. до
1922. емигрирало је више од 2,000.000 људи.15 На простор Балкана стигло је
око 200.000 избјеглица,16 од којих су многи дошли у Краљевину Срба, Хрвата и
Словенаца. Некима од њих Краљевина је била само пролазна станица на путу
за Европу и свијет, док су други остали ту да живе и стварају. Власт је чинила
све да се ове избјеглице запосле и да од свога рада живе.17
Један од емиграната био је и Василије А. Добронравов, рођен 20. јануара
1893. у селу Лапуховка (Саратовска губернија). Његови родитељи били су
Александар П. Добронравов и Анастасија В. Сергијевска, а крсни кумови
Јевгеније К. Кудрјашов и Наталија В. Богојављенска. Четврти разред
богословије завршио је у Саратову и положио испит за сталног учитеља
народне основне школе.18 На одслужење војске, које је обавио у 187. aварском
пуку, отишао је 13. децембра 1911. У резерву војске преведен је послије
одслужења, 1. јануара 1913. Ступио је 15. јула 1915. као добровољац у 91.
резервни пјешадијски пук. Од војних власти одређен је да иде у Војну
академију у Тифлису. Послије завршетка Академије царским указом
произведен је у чин прапоршчика и 1. јануара 1916. године, као први у рангу,
одређен за помоћника класног старјешине при овој установи. Премјештен је 2.
маја 1916. године, на властиту молбу, на фронт у Персију у 7. кавкаски
гранични пјешадијски пук, гдје је у почетку био командир митраљеског
одјељења, а касније командир чете. У чин потпоручника произведен је 6.
децембра 1916. царским указом, а у чин поручника 20. априла 1917. Наредбом
министра војске и морнарице. За вршиоца дужности команданта 3. батаљона
одређен је 2. маја 1917. наредбом команданта пука. Реформисањем пука,
ступио је 2. фебруара 1918. у Мугански одред на дужност командира
митраљеског одјељења. Наредбом команданта муганске војске одређен је 9.
марта 1918. за команданта 1. засебног батаљона, који је 20. јула исте године
ушао у састав Каспијске армије, а од 1. јануара 1919. у састав Добровољачке
армије.
14

Aleksandar Solženjicin, Dva veka zajedno (1795–1995), Deo 2, Beograd 2003, str.111.
Aleksandar Solženjicin, Dva veka zajedno (1795–1995), Deo 2, Beograd 2003, str.111.
16
Мирослав Јовановић, Руска емиграција на Балкану: 1920–1940, Београд 2006, стр. 13.
17
Narodno jedinstvo, Sarajevo 17. oktobra 1921, str. 1.
18
АРС БЛ, ВЖВО, Војска 1928/29, Делегација за заштиту интереса руске емиграције у Краљевини Срба,
Хрвата и Словенаца, Улица краља Милана бр. 62 Београд, Уверење, начелник Одјељења делегације
Адамов. Препис овјерава Отправништво котарског суда, Босански Нови 26. новембра 1927.
15
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За вријеме бољшевичког преврата у Мугани Добронравов је побјегао од
бољшевика и учествовао у формирању устаничког одреда. Током устанка
против бољшевика, од 20. јуна 1919. до 24. јула 1919. вршио је дужност
начелника штаба команданта антибољшевичкох трупа. Послије ликвидирања
бољшевика у Мугани предао је дужност начелника штаба, а наредбом
команданта муганске војске одређен је за команданта засебног батаљона. На
основу повјерљиве наредбе политичког изасланика Добровољачке армије у
Азарбејџану ступио је 29. августа 1919. у aзарбејџанску војну службу, на
дужност командира митраљеског одјељења муганског граничног одреда. Због
наоружавања руског становништва и припреме устанка против Азербејџана у
корист Добровољачке армије, био је 3. октобра 1919. задржан од азербејџанске
власти, али је успио побјећи у Добровољачку војску. Приликом одступања
Добровољачке војске кроз Грузију разболио се од тифуса, па је 20. марта 1920.
евакуисан у Јерменију. По оздрављењу, 2. маја исте године ступио је у
јерменску војску на дужност командира митраљеског одјељења Асиријског
одреда.
У борби против Турака контузован је гранатом и евакуисан 2. августа
1920. у Војну болницу у Јереван. Послије изљечења дознао је да на Криму
постоји Добровољачка армија. Отпутовао је за Батуми, гдје је као морнар
ступио на брод "Феникс", допловивши 1. октобра 1920. на Крим. Одређен је за
командира 11. чете 4. стрељачког пука ђенерала Дроздовског. Одступањем
Руске војске са Крима евакуисан је у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца.
Послије доласка пријавио се у Бакру 8. децембра 1920.
Добронравов није био ожењен.19 За учешће и заслуге у ратовима против
Турака (1916–1918) и бољшевика (1918–1920) одликован је орденом св. Ане III
степена са мачевима и пантљиком и орденом св. Станислава III степена са
мачевима и пантљиком.20 Завршио је 9. разред Богословије св. Саве школске
1921/22. године у Сремским Карловцима и полагао је први пут стручни
богословни испит зрелости у периоду од 1. до 20. маја. 1922. Испитни одбор
издао му је свједочанство са 10 одличних, три врло добре и три добре оцјене и
примјерним владањем, те му признао спремност за свештеничку службу и
више духовно образовање. Предсједник испитног одбора био је др Филарет
Гранић, потпредсједник прота Добр. М. Ковачевић, а чланови др Лазар
Мирковић, јерођ. Јустин и презв. Александар Шимић.
Добронравов је највјероватније неко вријеме радио као учитељ у
Државној основној школи у Острову (Винковци), судећи према податку да му
је управитељ школе током маја 1925. године издао овјерени препис

19

АРС БЛ, ВЖВО, Војска 1928/29, Начелник Одељења делегације за заштиту интереса руске емиграције у
Краљевини СХС, Кратак извод из службеног листа, Београд 16. децембар 1927.
20
АРС БЛ, ВЖВО, Војска 1928/29, Начелник Одељења делегације за заштиту интереса руске емиграције у
Краљевини СХС, Кратак извод из службеног листа, Београд 16. децембар 1927.
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свједочанства о положеном стручном богословном испиту,21 а касније у
Основној школи са општине Путниково Брдо, Тешањског среза, Травничке
жупаније.22 Травнички војни округ водио га је у свом регистру војних
обвезника рођених 1893. године.23
Примљен је у подаништво Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 3. маја
1927, положивши заклетву 8. јула 1927. године, од када је званично сматран
држављанином Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.24 Године 1928. био је
учитељ у селу Мала Руишка, срез Босански Нови.25
Zeljko Savanovic
Vasilije Dobronravov
Summary
Vasilije Dobronravov was born in 1893 in Russia, in Saratov province, where
he finished the fourth grade of seminary and passed exam for a permanent public
school teacher. He served his military’s obligation in 1913 and in 1915 joined the
war as a volunteer. He graduated Military Academy and rose from praporshchik to
lieutenant. In wars against the Turks and Bolsheviks he held various command
positions and was awarded for his merits. After the defeat of anti-Bolshevik forces he
came to the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, where he became naturalized.
He finished the ninth grade of the St. Sava Seminary in Sremski Karlovci and was a
teacher in several places of the Kingdom.
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испиту, Да је препис вијеран оригоналу тврди управитељ школе у Острову, Државна основна школа у
Острову, Остров 25. маја 1925.
22
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Сведочанство, Београд 30. августа 1927, Препис овјерава и гарантује да је једнак оригиналу
Отправништво котарског суда, Босански Нови 31. децембра 1927.
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нечитак),Увјерење, Травник 18. V 1928.
24
АРС БЛ, ВЖВО, Војска 1928/29, Помоћник министра унутрашњих дела Ж. Миловановић,
Сведочанство, Београд 30. августа 1927, Препис овјерава и гарантује да је једнак оригиналу
Отправништво котарског суда, Босански Нови 31. децембра 1927.
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АРС БЛ, ВЖВО, Војска 1928/29, Велики жупан Врбаске области, Примљено од поглавара Тешња, 23. IV
1928, Добронравов Василије учитељ у Малој Руишкој срез Босански Нови, регулисање војног односа,
Бања Лука 4. V 1928.
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ДРАГИША Д. ВАСИЋ
ОШ "Петар Кочић"
Угодновић

ДОБОЈ И ТЕШАЊ УОЧИ И У ВРИЈЕМЕ
АУСТРОУГАРСКЕ ОКУПАЦИЈЕ 1878. ГОДИНЕ
Апстракт: Добој и Тешањ су градови утемељени у средњем вијеку на
важном путу који води из Панонске низије у унутрашњост Босне и даље ка
Јадранском мору. У овом раду су изглед ова два града и друштвена атмосфера
у њима, непосредно уочи устанка Срба у Босни (1875–1878), приказани на
основу путописа Артура Џ. Еванса. Одјек поменутог устанка, а посебно
аустроугарска окупација Добоја и Тешња 1878. године, освијетљени су
првенствено на основу необјављених мемоара Адемаге Мешића и новинског
чланка Ђорђа Дакића. На крају је приказано успостављање првих органа
аустроугарске локалне управе.
Кључне ријечи: Добој, Тешањ, Босна, устанак, Аустроугарска,
окупација, Артур Џ. Еванс, Адемага Мешић, Ђорђе Дакић.
Добој је град настао изнад лијеве обале ријеке Босне, тамо гдје се она
пробија из планинског сплета Динарида и полагано смирујући свој ток
поприма одлике широке равничарске ријеке. Долином те ријеке води
најважнија саобраћајница из Посавине у унутрашњост Босне, којом се даље на
југу, долином Неретве, стиже Јадранском мору. Код Добоја се у Босну
улијевају њене велике притоке Усора и Спреча. Налазећи се тако на сутоку
долина те три ријеке, Добој је предодређен да постане једна од најважнијих
саобраћајних раскрсница у Босни. Двадесетак километара удаљен од Добоја,
град Тешањ као да је скривен у брдима која испуњавају троугао између долина
Босне и Усоре. Ова два града се први пут у историјским изворима помињу
крајем средњег вијека као градови у жупи Усори. Имали су тада готово
искључиво војно-стратешки значај. У условима натуралне привреде, по
ријечима академика Десанке Ковачевић-Којић, "насеља и градови уз Босну,
веома важни за војну историју, остали су без економских подстицаја и у
привредном животу средњовјековне Босне нису играли никакву улогу".1
И за вишевјековне турске владавине на обалама Босне није било
ниједног знатнијег града (шехера). Градови који су се налазили нешто изван
1

Десанка Ковачевић-Којић: Градска насеља средњовјековне босанске државе, Сарајево, 1978, стр. 84.
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долине Босне били су значајнији од градова на ријеци. Такав је био случај са
Травником и Тешњoм у поређењу са Зеницом и Добојем.2 До поткрај турске
владавине од Сарајева и Травника до Брода се путовало преко Тешња. Код
Жепча су путници и каравани товарних коња остављали долину Босне, пењали
се уз Црни врх (732 м), да би се на другој страни спустили у Тешањ, а онда
преко ријеке Усоре настављали ка Дервенти, притом заобилазећи Добој.
Налазећи се тако на важном путу, Тешањ је био један од водећих трговачких
центара у Босни.3 У њему су живјеле бројне беговске и агинске породице које
су улазиле у ред најсилнијих у Босни.4 Поред уживања прихода са својих
феудалних посједа, неке од њих се у XIX вијеку оријентишу и на бављење
трговином.5 Међутим, главну улогу у тешањској трговини имала је Српска
варош, дио града гдје су живјели српски трговци. Адемага Мешић,6 један од
њихових муслиманских конкурената, пише: "Православни су били добро
стојећи јер су они били бољи и вјештији трговци а и робу су бољу и сваковрсну
набављали а осим тога точили су и алкохолна пића".7 Све речено потврђује
истраживач прошлости усорског краја између два свјетска рата Вукашин
Сировина: "Тешањски Срби трговци имали су у Добоју своје, већином празне,
затворене магазе. Сваког петка би долазили са еспапом у Добој, отворили
магазе и подмиривали сеоски свет, који би из околине долазио у Добој на
пазар. (...) Сви занати цветали су у Тешњу. У Добоју немамо занатлија. Никад
не смемо да губимо из вида чињеницу, да је Добој био само војничка посада.
Чак и главни поштански и каравански пут из Тешња за Брод није ишао преко
Добоја, него из Тешња преко села Станова на Дервенту и Брод. Добојска
тврђава била је заштитница тешањског града и будан чувар долине Босне и
Усоре и ништа више".8 И у административном погледу Добој је био филијала
Тешња, као сједишта нахије и кадилука који су углавном обухватали подручје
2

Miloš Bjelovitić: Zenica i njena okolina. Ekonomskogeografska studija, Sarajevo, 1968, стр. 73–73.
Ivan Frano Jukić: Putopisi i istorisko-etnografski radovi, Sarajevo, 1953, стр. 334; Томо Ковачевић: Опис
Босне и Херцеговине, друго прегледано и допуњено издање, Београд, 1879, стр. 11.
4
Ademaga Mešić: Memoari (копија необјављеног рукописа у Народној библиотеци у Тешњу), стр. 28. – А.
Мешић по величини посједа тешањске аге и бегове ставља на треће мјесто у БиХ, иза Бањалучана и
Бијељинаца; Husnija Кamberović: Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918. godine,²
Sarajevo, 2005, стр. 84–86, 174–175, 209–210, 222, 224, 233–236, 310, 312–315, 375–377. и 381–383.
5
Alija Galijašević: Tešanjske zanatlije i trgovci (1642-1992), Tešanj, 1996, стр. 37–39.
6
Адемага Мешић рођен је 1867. године. Син је тешањског трговца који се обогатио закупом пореза при
крају турске владавине. Аустроугарске власти су Адемагу ухапсиле 1895. године, након његовог повратка
из Цариграда и Београда, због веза са српским националним покретом. Брзо је пуштен, и од тада је био
одани сарадник аустроугарске власти. То му је помогло у гранању трговачких послова. Ангажовао се и у
експлоатацији шума и банкарству, те је постао један од најбогатијих људи у БиХ. Припадао је
"напредним муслиманима" који су будућност босанскохерцеговачких муслимана видјели у просвјети и
окретању Западу. То је у јужнословенским оквирима значило антисрпско и прохрватско опредјељење. У
Првом свјетском рату био је ангажован на скупљању добровољаца међу муслиманима у аустроугарску
војску. Пред Други свјетски рат био је активан у Муслиманској организацији Хрватске сељачке странке.
У Другом свјетском рату је као доглавник Анте Павелића био најистакнутији муслиман у усташкој
страховлади.
7
A. Mešić: н. д., стр. 28.
8
Вукашин Сировина: Прошлост и насеља града Добоја, Сарајево, 1938, стр. 12.
3
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средњовјековне жупе Усоре. На крају турске владавине у Тешњу је било
сједиште кајмакама, коме је био потчињен мудир у Добоју.
Велике промјене су за Добој и Тешањ наступиле 1864. године
завршетком градње новог друма долином Босне. На њему је путник од Сарајева
до Брода мимоилазио и по 250 теретних кола.9 За колски саобраћај су
неподесни велики успони и падови, па је нови друм грађен поред ријеке,
неријетко усијецан и у стрме стране долине. И траса жељезничке пруге коју је
Аустроугарска градила одмах иза окупације 1878. године, водила је долином
Босне. Добој је постао важна станица на новом друму и прузи, док је Тешањ
заобиђен.
∗∗∗
Непосредно уочи великог устанка Срба у Босни 1875. године кроз Добој
и Тешањ пропутовао је Британац Артур Џон Еванс и своје утиске објавио у
путопису Пјешке кроз Босну и Херцеговину током устанка августа и
септембра 1875.10
А. Џ. Еванс описује Добој као град смјештен уз купасто брдо на чијем
врху се налазила тврђава. За њу Британац пише да је "била кључ цијеле долине
ријеке Босне, кључ против непријатеља који би наступао из угарских равница,
и господарила је главним путем кроз област Усоре, и даље, све до самог срца
босанског краљевства". Напредак војне технике, првенствено артиљерије,
обесмислио је сврху тих фортификацијских објеката, па је Еванс затекао
"Стари Град" запуштен. Испод тврђаве разликовали су се горњи и доњи дио
града. У горњем дијелу била је главна улица "као змија кривудава и блатна
стаза", дуж чије обје стране су били "поређани обични дућани са ћепенцима". У
доњем дијелу града био је хан гдје се Еванс смјестио. Испод насеља било је
"равно порјечје, кукурузом прекривено".11 Велика већина становништва били
су муслимани, баш као и у осталим оновременим босанским градовима.
На путу од Добоја до Тешња Британац је прешао дрвени мост на Усори
"са сјајним сводовима и оградама сличним решеткама". Свратио је у двије
кафане поред пута. "То су биле једноставне и грубе колибице: четири мотке
држале су кров од лиснатих грана. (...) Једну стопу високо изнад земље биле су,
испред колибице, постављене даске и служиле су путнику као диван за
испијање црне кафе и расијецање огромне лубенице на кришке."
Панорама Тешња је на британског путописца оставила најљепши утисак
у цијелој Босни. У њој издваја кривудави кланац кроз који тече Тешањка, те
9

Ибрахим Тепић: "Изградња саобраћајница у Босни и Херцеговини од средине XIX вијека до
аустроугарске окупације", Прилози, бр. 18, Сарајево, 1981, стр. 49–50; M. Bjelovitić: н. д., стр. 9–10.
10
Артур Џон Еванс (1851–1941) је свјетску славу стекао открићем минојске цивилизације на Криту.
Интерес за археологију и антропологију довео га је као двадестчетворогодишњака на Балканско
полуострво у години неочекиваног почетка устанка Срба у Босни и Херцеговини.
11
Данас је ту смјештен највећи дио града.
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"стрме и узане ливадице засјенчене воћњацима и шљивицима" из којих су
извиривали кровови кућа и витки минарети. Еванс описује каменито узвишење
"које присиљава град да остане прилијепљен уз обје стране долине, те се у
средини уздиже у изолованом сјају, крунисано старом тврђавом усорских
банова". Није му дозвољено да испитује тврђаву, једину коју славни аустријски
војсковођа Еуген Савојски није успио да освоји када је 1697. године продирао
ка Сарајеву. Британац истиче значај Тешња у трговини житом. Град је,
наравно, имао изразито муслиманско обиљежје. "Овдје су хришћани богатији,
насељавају трговачки дио града и они су (...) у потпуно турској ношњи", запажа
Еванс.
По Босни су се проносиле различите вијести о устанку који је избио у
јулу 1875. у околини Невесиња. Током свог боравка у Дервенти и Тешњу, А.
Џ. Еванс је видио да турске власти хитно позивају војне резервисте. Локални
турски званичници су му говорили да је то због устанка у Херцеговини.
Заправо, очекивао се устанак и у Босни. У Дервенти је Британац чуо да је "раја
овдје толико сатрвена да не помишља на устанак". У Добоју је ханџија,
Црногорац рођењем и ватрени родољуб, на питање да ли вјерује да ће се
сусједни босански хришћани побунити одговорио да има мало наде у њих и да
су они "биједна гомила", а да очекује устанак у источној Босни, уз границу са
Србијом.12
Устанак у Босни започео је средином августа 1875. О његовом одјеку у
тешањском срезу пише Адемага Мешић: "Године 1875. појави се ешкија
(усташе) у бањалучком санџаку а и нешто у бихаћком али у бањалучком много
јаче и то: у Босанској Градишци по селима Саве те Дубочцу селу Свињар и
Прњавору. Како Прњавор граничи са тешањским кајмакамлуком (котаром) те
се ешкија и у нашим селима све у јачој мјери појављивала и то у селима
Дријен, Детлак, Јеланска, Станари, Витковци и другим околним селима.
Ешкије је било само у српским селима. (...)
Ешкија би ходала у мањим групама од 3-5 особа. Многи би сељаци по
дану ори и копај а на вечер би пушку на раме те направивши тројке четверојске
или више и ишли би у борбу на тај начин би палили беговске и агинске
чардаке, кошеве и хамбаре. Најприје би дошли сељаци те оби зграде и из зграда
покупи жито и пшеницу те зграде запали да изгоре и да се незна да је жито
однесено.
(...)
Кајмакам би одредио групе од 50–100 људи да иду и да траже ешкију и
тако морао је сваки цивил муслиман доћи на ред да иде у села 5–10 дана да
траже и гањају ешкију. Вође ових башибозука узетих у народну војску били су
увијек најугледнији људи из касабе. (...) Стални јунаци који су увијек били по
12

Artur Dž. Evans: Pješke kroz Bosnu i Hercegovinu tokom ustanka avgusta i septembra 1875. sa istorijskim
pregledom Bosne i osvrtom na Hrvate, Slavonce i staru Dubrovačku republiku, ispravljeno i dopunjeno drugo
izdanje, Sarajevo, 1973, стр. 126–137.
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селима и који су добивали плаћу били су чврсти људи и познати као јунаци и
они су се звали буљубаше (...) а они су имали уза се осим по неколико заптија
(полиције) и неколико плаћених момака звани пандура. Ешкија се највише
бојала буљукбаша јер су они били немилосрдни они су обично сељаке
прогонили и мучили да им кажу гдје се је ешкија сакрила. Сељаци Срби обично
су сакривали и чували ешкију и држали би страже ондје гдје би се ешкија
заноћила или гдје би била на јелу и теферичила. Сељаци би у два километра
били на стражи (...).
По некада би морала доћи потјера редовите војске да ешкију прогони."13
О било каквој вези Српске вароши из Тешња са овим покретима српске
раје у Тешањској кајмакамлуку (кази, срезу) не зна се ништа. Много прије
устанка учитељ српске конфесионалне школе у Тешњу Стево Петрановић је
учествовао у раду тајних организација које су биле у вези са српском владом.14
А. Мешић за С. Петрановића пише: "Он је радио на томе небили у Босни
придобио прваке муслимане да се Босна присаједини Србији". Тврди да је
многе муслимане описменио ћирилицом и да је међу њима био врло виђен.
Макар два пута годишње у вези са својим тајним политичким радом одлазио је
у Сарајево. Према Мешићу, Петрановић је све српске газде из Тешња укључио
у тајни одбор.15 Био је дописник Босанског вјесника и новосадских Данице и
Заставе, а чланке су му преносили и чешки и угарски листови. Знани су
његови контакти и са Илијом Гарашанином, митрополитом Михаилом, па и са
кнезом Михаилом.16 Пред устанак 1875. године обраћао се кнезу Милану
тражећи помоћ српске владе.17 У то вријеме је због свог националног рада био
под ударом турских власти, о чему је опширно у више бројева писала
новосадска Застава.18 Ипак, из Босне у Србију морао је бјежати 1878. године
пред војском Аустроугарске, државе коју је сматрао за највећег непријатеља
словенства.19
Један од ђака Стеве Петрановића из Српске вароши био је Ђорђе Дакић.
Његов отац Симо Дакић се, "не могавши даље сносити зулуме неких
13

A. Mešić: н. д., стр. 10–11.
Milorad Ekmečić: Ustanak u Bosni 1875–1878, Sarajevo, 1973, стр. 45–46. и 54–55.
15
A. Mešić: н. д., стр. 28-29.
16
Ilija Kecmanović: "Srpsko-dalmatinski magazin o Bosni i u Bosni (i Hercegovini) – Doprinos Bosne i
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тешањских Турака", 1875. године преселио у Добој. И ту се, упркос заштити
угледних добојских муслиманских породица Хаџимујагића и Капетановића,
прибојавао за сигурност своје породице. Ђорђа је послао код пријатеља у
Славонски Брод. Ђорђе се сјећа да су у кући у којој је боравио држали састанке
босански трговци ангажовани у устанку: Петар Ђукић из Дервенте, Јово
Марковић Нудо из Прњавора и Добојлије Васо Миничић и Ђорђе Алекрум.20
∗∗∗
Устанак Срба у Босни и Херцеговини, започет 1875, завршио се 1878.
године неуспјехом. Устаници нису имали снаге да сами, а нити уз помоћ
Србије и Црне Горе, постигну социјалне и националне циљеве борбе: сељаци
нису постали власници земље коју су обрађивали, а Босна и Херцеговина се
нису ујединиле са Србијом, односно Црном Гором. Даљу судбину БиХ
одредила је нагодба великих сила. Берлински конгрес (13. јун – 13. јул 1878) је
својим XXV чланом дао мандат Аустроугарској да на неодређено вријеме
окупира побуњену турску покрајину, пошто султан није био у могућности да у
њој заведе ред. Турски владар је формално задржао суверена права над БиХ.
Аустроугарска окупација наишла је на различите реакције
мултиконфесионалноигг босанскохерцеговачког становништва. Срби су били
свјесни да само мијењају господара. Војска и управа католичке Аустроугарске
наишла је на добродошлицу католичког становништва, код којег ће крајем XIX
и почетком XX вијека превладати хрватска национална свијест. Муслимани су
били погођени стварним нестанком власти Турске, државе коју су
доживљавали као своју домовину. Судбина мањине са неизвјесном
будућношћу у европској католичкој држави изгледала им је неподношљива.
Адемага Мешић овако описује дан када је на дјечијем игралишту у
Тешњу чуо вијест о скорој промјени власти:
"Сјећам се једног петка играмо се прихитавца, а момци камена с рамена
дође на трчицу Махмо Ахметкадић а ми се дјеца мало потукли а он завиче
прођите се битке то неваља ето дјецо ви сте наслутили да ће у Босни почети
права битка. Одрасли момци питају Махму што му је јер је он дјеци говорио
кроз плач, а Махмо рече да је дошло писмо из Сарајева да ће доћи каури у
Босну и све ће нас побити. (...)
Махмо рече да људи по чаршији говоре да су нас продали муртати
(Османлије – примједба Д. В.) каурима и веле, ево лањске године однесоше
нам са града и топове, нашу Шибу и Зелењак. (...)
Игра је престала, сватко је бјежао кући па и ми дјеца. Ми дјеца почели
смо правити комбинације како ћемо и гдје ћемо се сакрити од каура да нас они
не похватају и не побију.

20

В. Сировина: н. д., стр. 25–26.
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Дођох кући а мати плаче. (...) она вели доће каури па нам ваља бјежати
одавде јер ако нас у кући затекну побиће нас а куће ће из топова порушити. (...)
Ту ноћ нисам ишао отцу на вечеру а ни мати није вечерала а ни други. Сутра
кад сам дошао оцу код њега дошло много људи питају и плачу шта ће бити са
нама.
Отац вели људима небојте се и вели Аустро угарска је велики дувел њој
Босна није посве дата, него само дата да постави ред у земљи да умири рају
сада неће бити ешкије али ће бити велика данција и велики порез бити ће Вам
све скупље и сада ако што погријешите неће Вас по стражњици тући, као
Османлије него што год погријешите сватко ће Вас тући по кеси. (...)
Сваки дан су бивале све новије вијести и свијет се све више узрујавао,
много се више клањало, дове се училе, да нас драги Бог сачува од зла и да
кауре онемогући освојити Босну. Жене су се сабирале училе Вирдове на
теспихе, на себи су извраћале одијела тако како се њихово одијело извргне да
се тако и каурин извргне и да се врате необављена посла својим кућама. Ишло
се на гробове шехита (...)".21
Аустроугарске трупе су крајем јула 1878. године почеле прелазити Саву
код Градишке, Босанског Брода и Шамца. Главна колона наступала је путем
Брод – Дервента – Добој – Сарајево. Тим правцем кретао се и штаб команданта
окупационе војске генерала Јосипа Филиповића.
У београдској Политици 1. августа 1928. године Ђорђе Дакић, тада
полицијски чиновник у пензији,22 описао је како је равно прије 50 година
аустроугарска војска окупирала Добој. Он је тада био тринаестогодишњак и
отац Симо га је повео да честитају крсну славу (Свети Илија) трговцу Јови
Недићу. Одрасли су сјели за славску трпезу, а дјеца су сишла на улицу.
"Како је кишица сипала и магловито време било, није се на неколико
метара удаљености могао распознати човек. Кад наједаред учини ми се, да
видим неке људе на коњима. Ишао сам још неколико корака даље и познадох,
да су заиста – али сасвим непознати људи, на коњима, са исуканим сабљама у
једној, а револвером у другој руци. Најпре два, па четири, па више и онда
много. (...)
Потрчасмо као без душе, кући и пошто се говорило, да ће доћи Швабо,
да ће бити окупација, завиках из свег гласа још са кућњег прага:
`Ето, Швабе долазе`!"
Грађани су након савјетовања закључили да оставе славску трпезу да би
изашли на улицу "да се команданту пријаве и поклоне. (...) Они наравски,
видећи први пут страну војску, нису знали ни ко је војник и ни ко официр. Све
21

A. Mešić: н. д., стр. 31–32.
Ђорђе Дакић је постао велики противник аустроугарске власти у БиХ. У Првом свјетском рату је међу
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Антонић: Чубриловићи 1914. и касније, Београд, 1999, стр. 300.
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је било – господин, поскидали смо сви фесове и са рукама на појасу
поздрављали: `Добро нам дошли браћо` итд."
Војници су их упутили команданту.
"Пошли смо можда 150 метара даље и збиља, ту нас заустави један
господин са чудноватом капом, а низ леђа му виси постављен капут. То је било
пред ханом Авде Чаушевића. " Командант им је казао да се "зове Вучетић, да је
капетан, да иде да извиђа, јели свагде мир и ред, да се пред војском не треба
бојати, јер царева војска неће ником ко буде миран ништа на жао учинити."
Долазили су и други грађани "Срби и Турци па су били питани, како је стање у
Добоју и околици на шта су ови одговорили да за Добој јамче, да је мирно и да
се неће нико царевој војсци против стати.
Капетан је питао даље, шта се мисли, како ће бити при даљему
продирању према Сарајеву, на шта му је одговорено, да се то у Добоју незна."
Сутрадан се тај извиђачки ескадрон од 150 "војника-хусара" запутио ка
Маглају "где су били дочекани ватром и потучени, тако да их се тек неколико
живих вратило, и то неки на коњу са седлом, неки без седла, а неки и пешке,
неки са капом на глави а неки и без капе. Било је и рањених који су могли да
измакну".23 Ђ. Дакић наставља: "После неколико дана почела је пролазити
војска свију редова у масама.
"У Добоју је остао један батаљон од 79 пешадиског пука Јелачића. То су
били Личани. (...) Командант се звао: Кострешић, био је мајор а у Добоју
произведен за потпуковника. (Видио сам га 1898 у Пешти, био је тада
фелдмаршаллајтнант.)".24
На линији Грачаница–Маглај–Варцар-Вакуф, одакле су чешћа и
збијенија муслиманска насеља, букнуо је жешћи и масовнији оружани отпор
окупатору. О снази тог отпора говори чињеница да је окупациона војска од
првобитно одређених око 82.000 нарасла на око 268.000 војника.25
Атмосферу у Тешњу уочи доласка окупационе војске описује А. Мешић:
"Ножеви и сабље се код ковача оштриле куршуми се изљевали фишеци
се правили, јер у нашег свијета биле су пушке кремењаче осим што је у неког
била по која пушка (Миндирсла) које је свијет звао пушка Мандеслер. (...) Наш
свијет био забринуо јер су чули да каурске пушке саме пуцају те да су брзе и
опасне.
Дође Ферман и Бујрумтија од везира да ће Аустро-угарска Монархија
доћи у Босну и да Султан налаже да требају Бошњаци бити мирни, јер да
Аустрија не долази у Босну као непријатељ него као пријатељ да у Босну
23

Упореди са: Zijad Šehić: U smrt za cara i domovinu! Bosanci i Hercegovci u vojnoj organizaciji Habsburške
monarhije 1878–1918, Sarajevo, 2007, стр. 22.
24
В. Сировина: н. д., стр. 6–8.
25
Z. Šehić: н. д., стр. 21–25; Mustafa Imamović: Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak Bosne i
Hercegovine od 1878. do 1914, Sarajevo, 1976, стр. 16; Милорад Екмечић: Стварање Југославије, II,
Београд, 1988, стр. 329; Ђорђе Микић: "Утицај аустроугарске окупације на карактер социјалнополитичких прилика у Босанској Крајини у периоду 1878–1895. године", Историјски зборник, бр. 4,
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постави мир и ред. Рекоше да оно аскера што има иде у Сарајево ако је ко од
Бошњака да иде кући. – Свијет се још више забрину јер оде и оно мало аскера
из Тешња.
Опет стара пјесма свијет галами издадоше муртати Босну и
Херцеговину."
Тешањски прваци су дуго вијећали "да ли се треба одупријети шваби".
Напосљетку, "пала је одлука да се Тешањ има предати без битке и да иде
депутација у Бос. Брод те ако могну прећу у Сл. Брод и тамо отићи генералу
Филиповићу те му изјавити да се Тешањ неће тући и да се без битке предаје.
Чаршија се затвори али прије на дан што је било опанака и силаха то су
трговци издали онима који нијесу имали да се могу спремати за бој".
У ширим муслиманским масама, за разлику од најимућнијих (бегова, ага
и трговаца), владало је борбено расположење. Дизали су главе и они којима
није било до рата, већ им је пред очима била пљачка дућана и кућа. Ипак,
тешањски прваци су успјели задржати контролу над ситуацијом, упознајући
масе да су њихови представници "остали у аустријском логору у Добоју те да
ће сутра дан аустријска војска унићи у Тешањ, пак ако пукне једна пушка, да ће
каури све оне људе побити (...)". Прваци су оне ратоборније упућивали да се
прикључе одредима пљеваљског муфтије Шемсекадића, који су источно од
Добоја водили борбе против окупатора. Убјеђивали су Тешњаке да морају ради
"неутврђеног мјеста остати мирни и сачувати (...) дјецу и жене".
Сљедеће јутро Тешњу у помоћ је пристигло 250 људи из Жепча. Мешић
пише:
"Тешком је муком било склонити Жепчаке да се врате.
Послије њихова одласка није прошло ни пола сата а видјело је се по
брдима аустријска војска град је био са свих страна опкољен.
Око пола дана дошао је један ескадрон коњаника који су били са
шљемовима и у кратким капутима чизме на ногама и црвене панталоне.
Послије пола сата унишла је пјешадија са топовима. Било је око 2000 војника.
За Мусалом су направили логор и разапели своје шаторе. Многе
обитељи отишле су из града на заселке. У малим љетним кућицама било је по
више фамилија. (...)
Војска која је логоровала на Мусали сутра је зором отишла преко села,
Маглаја и Новог Шехера према Жепчу. – Друга војска која је логоровала на
Крндији код Каменице остала је и даље туј."26 Окупатор је у логорима на
Крндији и у Добоју држао неке тешањске прваке као таоце.
Генерал Филиповић је, након тешких борби 3. и 5. августа, заузео
Маглај 6. августа, а Жепче сутрадан, након једнодневне битке. У Бањалуку
окупаторска војска је ушла 1. августа, настављајући наступање долином
Врбаса. Ова колона, коју је предводио војвода од Виртемберга, ушла је у тешке
борбе 5. августа код Варцар Вакуфа, да би након два дана заузела Јајце, потом
26

A. Mešić: н. д., стр. 33–35.

115

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. III, број 3, 2011.

Травник и спојила се са главном колоном у долини Босне. У Сарајево је
генерал Филиповић ушао 19. августа. Међутим, у позадини његове војске
буктио је снажан устанак. Бањалуку је 14. августа тешко погодила офанзива
устаника, а након ње избио је пожар. Најжешће борбе вођене су са
муслиманским устаницима у Посавини, а нарочито у околини Добоја, од 15.
августа до 5/6. септембра 1878. године.27 Аустроугарска ће за своја два
официра и 64 војника, страдалим у борбама код Добоја, подићи споменик на
сјеверном улазу у град.28
Мањих борби у Босни било је све до 20. октобра 1878. године. Укупни
аустроугарски губици током окупације износили су око 6.000 војника и
официра, од којих је 946 погинуло. Према аустроугарским процјенама било је
око 92.000 устаника. Њихови губици су непознати.29 Неприхватање туђинске
власти остаће главна одлика политичких односа у БиХ све до 1918. године.
*
У Добоју је генерал Филиповић 4. августа 1878. основао први орган
аустроугарске власти у БиХ – пријеки суд (Standgericht).30 По сламању
муслиманског отпора заведена је редовна управа. Примопредаји двије царске
власти у Добоју присуствовао је Ђорђе Дакић умјесто болесног оца Симе,
"сукључара општинске касе". Општинска каса је у ствари била "обичан
сарајевски зелено обојени сандук са једном бравом на кога су метнуте још две
браве те је био по свима прописима са три кључа, од којих су два била код
Муслимана а један код Хришћанина". Општине (беледије) су у БиХ основане,
по Ђ. Дакићу, коју годину прије. "Беледија је била у истој згради и соби у којој
је и мудир имао своју канцеларију, а то све у једној малој собици у кући
угледног и честитог Османбега Капетановића". Добој је био мудират
(испостава) тешањске казе. Окупација је на положају мудира затекала Шемси
ефендију, Арнаута (Шиптара). "Био је поштен и миран и ја се не сећам, да је за
ово време, око 3 године, што је овде био, коме ма шта нажао учинио", сјећа се
Ђ. Дакић. Он је као "посљедњи отомански чиновник (...) предавао власт у руке
првоме аустрискоме управном чиновнику Ливиусу Дубошевићу".
Вукашин Сировина преноси свједочење Ђ. Дакића: "Сећам се добро
свега. Собица је мала, ниска и мрачна. У једном ћошету мала сећија са асуром,
27
Z. Šehić: н. д., стр. 23–24; Ferdinand Hauptmann: "Privreda i društvo Bosne i Hercegovine u doba
austrougarske vladavine (1878–1918)", Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine, II, ANU BiH, Posebna izdanja,
knjiga LXXIX, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 18, Sarajevo, 1987, стр. 104; Modriča sa okolinom u
prošlosti, Modriča, 1986, стр. 109–110; Ђ. Микић: "Утицај аустроугарске окупације...", стр. 64; Milan
Ljiljak: Pošta, telegraf i telefon u Bosni i Hercegovini, II, Sarajevo, 1981, стр. 11–20.
28
Споменик је порушен након ослобођења 1918. године. – Senjak, Josip: 110 godina Župe Doboj 1896–2006.
"Littera scripta manet! ", Doboj, 2009, стр. 28–29; Петар М. Богуновић: Из усорског краја и околине,
историја – традиција – значај – положај, Сарајево, 1937, репринт издање: Теслић, 2000, стр. 15.
29
Z. Šehić: н. д., стр. 25.
30
M. Imamović: н. д., стр. 17.
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а преко асуре ћилимче. О зиду виси једна обична торба. У другом ћошету опет
нешто сећије и сандук – општинска каса.
Пре него што се је извршила предаја, изговорио је нови управни
чиновник неколико речи, како је он послат да заведе модеран начин управе и
обећавао је да ће се трудити, да као први аустриски чиновник покаже, да је
Аустрија дошла да заведе ред и мир и да ће народ бити задовољан новом
управом.
Онда је Шемси Ефендија одговорио:
`Е фала ти господине, на таким лијепим лакрдијама и ево ти ове торбе.
Ту су царски фермани и друге књиге (писма, акта), па нека ти је хаирли ако Бог
да`.
Онда се прешло на предају беледије-општине. Отворили смо сандук,
касу, и ту нашли потпун ред и празнину.
Присутна два Муслимана правдала су празнину касе, пошто, од када је
беледија основана, није у касу ушла ни једна пара."31
Ливиус Дубошевић је као први управитељ Котарске испоставе Добој
био подређен првом котарском предстојнику у Тешњу капетану Теодору
Војновићу. Наиме, управа БиХ, образована одмах по окупацији, на челу са
генералом Филиповићем, имала је војни карактер.32 У основи је Аустроугарска
задржала турску територијално-политичку организацију БиХ, с тим да су њене
јединице преименоване. Тако су казе назване котарима, а мудирати (нахије)
котарским испоставама. Многи официри аустроугарске војске, који су
службујући у Војној крајини прије доласка у БиХ стекли особине добрих
администратора, постављени су на положаје у окупаторској управи. Као
котарски предстојници (срески начелници) примљени су код становништва
БиХ боље него њихови цивилни насљедници.33 Капетан Теодор Војновић је
био Србин из Славонске Пожеге. Настојао је да придобије за аустроугарску
власт тешањске аге и бегове.34 Одмах је ангажовао домаће становништво да
кулучи на уређивању улица и сокака по Тешњу, те поправци и изградњи путева
по котару. За судију у Тешњу нова власт именовала је др Ватрослава Чачића из
Загреба. Он је, по А. Мешићу, "ишао по чаршији и међу народом пропагирао
хрватску мисао" убјеђујући муслимане да су Хрвати "само различите вјере".35
Долином Босне убрзано се градила пруга. У Добој је први воз стигао у јануару

31

В. Сировина: н. д., стр. 8–10.
M. Imamović: н. д., стр. 17.
33
F. Hauptmann: "Privreda i društvo Bosne i Hercegovine u doba austrougarske vladavine (1878–1918)", Prilozi
za istoriju Bosne i Hercegovine, II, ANU BIH, Posebna izdanja, knjiga LXXIX, Odjeljenje društvenih nauka,
knjiga 18, Sarajevo, 1987, стр. 197; Драгиша Д. Васић: "Органи локалне управе у Босни и Херцеговини у
доба аустроугарске владавине 1878–1918", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, број
2, Бањалука, 2010, стр. 246.
34
Архив Републике Српске Бањалука, Окружна област Бањалука (1880–1918), 30/1880 и 21/1881; A.
Mešić: н. д., стр. 60.
35
A. Mešić: н. д., стр. 124–125.
32
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1879, у Маглај у фебруару, у Жепче у априлу, у Зеницу у јулу исте године.36 Од
тада се Добој убрзано развијао као саобраћајни, трговачки и индустријски
центар, а Тешањ је стагнирао. Према попису из 1879. године градска општина
Добој обухватала је углавном подручје данашњег града и имала је 1.351
становника, 1895. године 2.768 становника, а 1910. године 3.380 становника.
Градска општина Тешањ обухватала је град и бројна околна села и према
попису 1879. имала је 5.372 становника, 1895. године 6.736 становника, а 1910.
пописано је 3.068 становника.37
Dragisa D. Vasic
Doboj And Tesanj before and during the Austro-Hungarian Occupation in 1878
Summary
Doboj and Tesanj are towns founded in the Middle Ages on an important
road which in the river Bosna valley lead from the Pannonia plain to the interior of
the homonymous country and further to the Adriatic Sea. This road was often in
history crossed by conquerors, as well as the main line of the Austro-Hungarian
occupation army in 1878. The Austro-Hungarian occupation was preceded by the
Serbs uprising against the Turkish rule (1875–1878). Social atmosphere just before
the outbreak of the uprising, as well as appearance of Doboj and Tesanj, was
described by the British travel writer Arthur J. Evans. The uprising echo in the Doboj
and Tesanj area and the Austro-Hungarian occupation was described by members of
Tesanj and Doboj inhabitants of that time Ademaga Mesic and Djordje Dakic. From
their memories, it is evident that the Tesanj and Doboj inhabitants (beys, agas,
merchants, craftsmen) in fear for their property, realizing futility of armed resistance
to the Austro-Hungarian occupying forces, in the skillful way succeeded to combat
mood of the Muslim masses and thus saved their towns from destruction. After the
occupation occurred dramatic changes in social and economic life, particularly in
Doboj. Stimulus to the economic development of this town gave the development of
road, especially railway transport. Modern roads bypassed Tesanj, so he stagnated in
development.

36

Dževad Juzbašić: Izgradnja željeznica u Bosni i Hercegovini u svjetlu austrougarske politike od okupacije do
Kállajeve ere, Sarajevo, 1974, стр. 50.
37
Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine prema popisu od 16. juna 1879, Sarajevo, 1880; Главни
резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 22. априла 1895., са подацима о
територијалном раздјељењу, јавним заводима и рудним врелима, Сарајево, 1896; Резултати пописа
житељства у Босни и Херцеговини од 27. септембра 1910, Сарајево, 1912. – Велики пад броја становника
у градској општини Тешањ по задњем попису 1910. године резултат је промјене њеног територијалног
обима. Наиме, у односу на раније пописе из тешањске општине су издвојена села Јелах, Карадаглије,
Медаково, Равне, Радуша и Вуково.
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АУСТРОУГАРСКА КОЛОНИЗАЦИЈА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Апстракт: Након аустроугарске окупације Босне и Херцеговине долази
до систематске колонизације њених крајева, насељених претежно српским
становништвом, а политика окупатора јача социјалне, политичке, привредне и
вјерске разлике. Повећава се број становника и мијења се његова структура.
Колонизација је требала да спријечи устанке Срба или муслимана у Босни и
Херцеговини. Насељавањем колониста долази до исељавања домаћег
становништва.
Кључне ријечи: Аустроугарска, Босна и Херцеговина, колонизација,
сељаци, земљопосједници, занатлије, чиновници, Јевреји, досељеници,
насеобине, исељавање.
Аустроугарска колонизација у Босни и Херцеговини је један од
важнијих елемената окупационе политике Монархије. Доба аустроугарске
управе, иако релативно кратко, свега четири деценије (1878–1918), несумњиво
представља један од најзначајнијих периода у економској, политичкој и
културној историји Босне и Херцеговине. Један од субјеката који су
обиљежили овај период наше историје била је аустроугарска колонизација, која
је, такође, довела до промјена у земљи. Аустро-Угарска је 25. чланом
Берлинског уговора добила мандат за окупацију Босне и Херцеговине 28. јуна
1878. године. Низом закона је учвршћивана власт окупатора и обезбјеђивана
експлоатација земље. Аустроугарска окупација Босне и Херцеговине значила је
историјску прекретницу у политичком, привредном и културном смислу.
Бројне промјене споро су се развијале, а биле су јаче изражене у граду и више
су одговарале горњим слојевима друштва. Социјални проблеми сељаштва и
аграрно питање су остали неријешени, па је тако окупациона управа
погоршавала положај сељака као припадника најбројније друштвене категорије
у Босни и Херцеговини. Окупационом политиком у Босни и Херцеговини су
продубљене социјалне и политичке разлике између села и града, али и вјерска
нетрпељивост. Привредне и социјалне прилике у Босни и Херцеговини, која је
била аграрна и сиромашна земља, биле су отежане и окупационом
колонизацијском политиком – насељавањем странаца. Становништво Босне и
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Херцеговине чинили су муслимански земљопосједници, који су били на врху
социјалне љествице, затим трговци и мали индустријски предузимачи, који су
на љествици били испод њих, док је главну масу становништва чинило
слободно и зависно сељаштво и најамно радништво.1 Након окупације Босне и
Херцеговине значајну улогу су добили страни досељеници, који су потпуно
преузели административне послове и управу. Аустро-Угарска је предузимала
мјере осигурања квалификованог и способног чиновничког кадра из
Монархије, који би био политички поуздан ослонац новом режиму.2 Тако је
досељеничка бирократија заузела најважнија мјеста у управи и бројчано
преовладала, док су домаћи чиновници остали на нижим звањима. На тај начин
је Аустро-Угарска јачала свој политички положај и своје економске интересе
на рачун домаћег становништва, оштећујући га привредно и социјално. Босна и
Херцеговина је постепено доживљавала економски и друштвени напредак, јер
се прешло са натуралне на робно-новчану привреду, а почео је и развој
капиталистичких односа, највише у градској привреди. У градовима се
повећавао број становника.3
У току аустроугарске окупације у Босни и Херцеговини су обављена
четири пописа становништва, по којима можемо пратити промјене у структури
становништва. Пописи су обављени 1879, 1885, 1895. и 1910. године.4
Демографска експанзија најјаче је изражена између првог и другог пописа
становништва, између 1879. и 1885. године, усљед колонизације странаца у
Босну и Херцеговину. У градовима су муслимани били већински дио
становништва, али се њиховим исељавањем, а усељавањем странаца (католика
и Јевреја), мијења структура становништва. Усљед тога се смањује број
муслиманског становништва, а колонизацијом се повећава број католика.5
У вези са колонизацијом Босне и Херцеговине нису вођене поуздане
статистике, али се, ипак, може одговорити на питања о броју странаца,
колонија, о њиховој националној и социјалној припадности. Аустроугарска
колонизација у Босни и Херцеговини везана је за привредна, социјалнополитичка и национално-политичка питања, јер је насељавање странаца
утицало на пренасељеност неких дијелова Босне и Херцеговине, на мијењање
привредне структуре и привредних дјелатности. Имала је националнополитички циљ, што се види из подручја на којима је највише вршена
колонизација. То су била мјеста са већинским српским становништвом.6 Главне
тачке насељавања колониста биле су сјеверозападна Босна и котари Градишке,
1

Đorđe Mikić, O privrednim i socijalnim prilikama u Bosanskoj Krajini u prvim godinama austrougarske
okupacije (1878–1895), Istorijski zbornik broj 3, Institut za istoriju u Banjaluci, Banjaluka, 1982, str. 76.
2
Dževad Juzbašić, Jezičko pitanje u austro-ugarskoј politici u Bosni i Hercegovini pred Prvi svjetski rat,
Svjetlost, Sarajevo, 1973, str. 8.
3
Đorđe Mikić, navedeno djelo, str. 79–80.
4
Ilijas Hadžibegović, Postanak radničke klase u Bosni i Hercegovinи i njen razvoj do 1914. godine, Svjetlost,
Sarajevo, 1980. str. 101.
5
Đorđe Mikić, navedeno djelo, str. 77–79.
6
Isto, str. 101–102.
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Бањалуке и Прњавора, затим у сјевероисточној Босни око Дервенте, Бијељине
и Зворника, као и у Херцеговини око Коњица. Сјеверозападна Босна је била
погодна за колонизацију због изобиља пољопривредно неискориштене земље.
У извјештају о управи Босне и Херцеговине за 1906. годину, влада као циљ
колонизације истиче унапређивање развоја пољопривреде и давање домаћим
сељацима приликe да се упознају са напреднијим начином обрађивања земље.
У вријеме припрема за другу фазу колонизације заједнички министар
финансија у Босни и Херцеговини Бењамин Калај је, у вези су насељавањем
бањалучког, градишког и костајничког котара, говорио о националнополитичким мотивима процеса колонизације и истицао да насељавање Босне и
Херцеговине има привредне и политичке циљеве, и то мијешањем сеоског
становништва са другим елементима, чиме би се разбијао сваки покрет
становништва нелојалног Аустро-Угарској. Насеобине колониста су биле
неједнако подијељене по Босни и Херцеговини, а стваране су у крајевима са
компактним масама српског становништва. Скоро већина насеобина се
налазила око Бањалуке, гдје су Срби били већински дио становништва (58
одсто), а стваране су и око Тузле, Бијељине, Зворника и Коњица. У поменутим
котарима је умањен број Срба, а у прњаворском котару за чак 10 одсто.7
***
У Босни и Херцеговини можемо пратити спољну и унутрашњу
колонизацију, а унутрашња колонизација је подразумијевала узурпацију
ерарског земљишта од стране домаћег становништва. Иницијативу за
унутрашњу колонизацију дао је сам народ, тако што је почео без питања и
одобрења власти узурпирати и крчити ерарска имања, што је Земаљска влада
кажњавала. Интерна колонизација је била значајна у колонизационој политици
Аустро-Угарске. На примјер, 1890. године је 238 муслиманских породица
пресељено из котара Градишка и Цазин у котар Прњавор, гдје су основале
четири насеља: Инђел, Брњавица, Ситнеш и Селиште. Слично се десило и у
Бијељини. Насељеници су се задржавали на новим посједима само због
материјалне помоћи Земаљске владе. Пошто је унутрашња колонизација
неуспјела, Аустро-Угарска је појачала насељавање страних сељака из Аустрије,
Мађарске, Њемачке, Русије и Холандије.8
Разликујемо двије фазе насељавања страних сељака у Босну и
Херцеговину: прва фаза почиње са почетком окупације, 1878. године, а траје
до 1895. године; друга фаза траје од средине деведесетих година 19. вијека до
1905. године.9 У првој фази насељавања колонисти су долазили у Босну и
Херцеговину и насељавали се дјелимично самоиницијативно, а дјелимично уз
7
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помоћ и иницијативу католичке цркве и трапистанског самостана "Марија
Звијезда" код Бањалуке. Често су муслимански земљопосједници продавали
земљу странцима или их узимали за кметове. Друга фаза аустроугарске
колонизације Босне и Херцеговеине одвијала се помоћу окупационе власти,
која је подстицала колонисте на разне начине. За спољну колонизацију је
иницијативу давала влада.10 Колонизацију Босне и Херцеговине су подржавали
мађарска Аграрна банка и католички црквени кругови.
Услови за колонизацију и услови под којима су колонисти добијали
ерарну земљу на обрађивање били су: да свака породица донесе 600–700
форинти главнице и доведе довољно радне снаге, да у року 10 година искрчи
10–14 хектара шикаре или шуме; у току прве три године од досељавања,
досељеник не плаћа ништа, али мора искрчити земљу. Од четврте до десете
године досељеник плаћа по круну закупа на хектар, а након тога, ако су сви
услови испуњени, добија држављанство Босне и Херцеговине и земља прелази
у његово власништво. Иако су прве њемачке насеобине у Босни и Херцеговини
настале још у средњем вијеку колонизацијом рудара11, у вријеме турске управе
број Нијемаца у Босни и Херцеговини је био незнатан, а о томе свједоче
биљешке првог пруског, касније њемачког конзула у Сарајеву dr Otta Blaua
(1864–1872), објављене 1928. године као "Leben und Wirken eines
Auslanddeutschen im vorigen Jahrhundert – Errinerungen an Dr Otto Blau". Између
осталог, пише сљедеће: "Што је пруска влада одлучила да у Босни успостави
свој конзулат бијаше један знак политичког стања и еврпоског значаја
Источног питања, јерњихова мисија бијаше обиљежена као изричито
политичка мисија". О њемачкој колонији у Босни 1867. године, говори се у
истој књизи: "Број особа о којима је конзулат имао да води рачуна бијаше врло
мален. Године 1868. припадали су им, на примјер, осим конзулове обитељи
само конзуларни писар, собарица, гувернанта и једна фотографкиња. Њима се,
осим тога, неко вријеме придружише у близини Сарајева неколико обитељи,
један пивар и један обућар".12 Из овога се види да су почеци колонизације били
скромни, а сводили су се само на неопходне особе. При окупацији Босне и
Херцеговине 1878. године настајале су војне станице у долини ријека и
развијала су се војна насеља, која су знала бројати и до 400 колониста –
војника.13
***
Аустро-Угарска је и прије окупације Босне и Херцеговине показивала
интересовање за њу отварањем бројних конзулата, приливом капитала,
10
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развојем саобраћајница, нпр. жељезничка пруга Добрљин–Бањалука.14У
градовима су се насељавале знатне групе страних пословних људи, чиновника
и индустријских радника.
Сви важнији индустријски погони и жељезнице, који су основа
индустријског и друштвеног напретка, били су везани за странце и њихов
капитал. Страни насељеници су имали монопол у дуванској, дрвној и шумској
индустрији. Стране фирме су експлоатисале шумско благо, а власти су у 27
шумских управа давале повластице страним стручњацима15 и тако подстицале
њихово насељавање. Колонисти су значајно мјесто заузимали у јавним
радовима, трговини и занатству. Велики број страних грађевинара био је
укључен у јавне радове, нпр. аустријски конзуларни агент из Бањалуке је јавио
италијанском конзулату у Сарајеву да се у Бањалуци налази 15 зидара, циглара
и надничара, да би га двије године касније обавијестио о колонији сезонских
радника из Италије.16 Занатство у Босни и Херцеговини је пало под утицај
Монархије, а са увозом јефтине занатске и индустријске робе почели су
долазити и предузетници из Аустро-Угарске, првенствено занатлије,
усмјеравајући се ка већим градовима Босне и Херцеговине, што је довело до
развоја градова и занатства у њима. На примјер, пивару у Приједору су
основали аустријски држављани, отац и син, Михаел и Антон Кровиновић,
1868. године.17 Поред занатства, колонисти су имали значајну улогу и у
трговини Босне и Херцеговине, јер су били искуснији и спремнији за
иновације. Осим тога, имали су и помоћ Земаљске владе, па су убрзо
потиснули домаће трговце из уноснијих трговинских грана. На територији
Бихаћа су најбројнији досељеници били Јевреји – трговци. У процесима
досељавања странаца у Босну и Херцеговину након окупације значајно мјесто
припада Јеврејима. Они се појављују као важан економски фактор у
босанскохерцеговачким градовима, гдје се готово искључиво и насељавају. Од
1879. до 1910. године број Јевреја се увећао од 3.426 на 11.868, што чини
пораст од 8.442 лица.18 Јевреји из Аустро-Угарске (Ашкенази) били су први
пословни људи који су се појавили заједно са војним јединицама и
чиновништвом, снабдијевајући их потребном робом. Многи од њих почињали
су у Босни и Херцеговини као ситни трговци, бакали и гостионичари,
смјештени у близини војних логора. Јевреји су били најбројнији у Сарајеву,
гдје је 1910. године живјело 6.397 Јевреја, који су чинили 12,32 процента
његовог становништва или око 54 процента19 свих Јевреја у Босни и
Херцеговини. Поред Сарајева, јеврејско становништво било је смјештено и у
14
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другим трговачким средиштима земље. Пред Први свјетски рат у већем броју
су живјели у градовима сјеверне Босне – Брчком, Бијељини, Тузли – гдје су се
врло успјешно укључивали у трговину житом.20
У развоју привреде бањалучког котара значајну улогу је имао
трапистански самостан "Марија Звијезда", саграђен 1869. године. То је било
велико имање са зградама, црквом, воћњацима, пољима, шумом,
виноградима.21 Траписти су 1871. године почели са градњом парног млина на
Врбасу, првог у Босни и Херцеговини, а исте године су подигли и пивару.
Поред тога, прерађивали су млијеко и производили сир "трапист", имали
фабрику вунених тканина, производили електричну енергију помоћу вјештачки
направљеног слапа на Врбасу, одакле је Бањалука добијала струју 1902.
године.22 Период аустроугарске окупације се веже и за развој дрвне индустрије,
а новоосноване парне пилане, нпр. у Горњим Подградцима, доводиле су
раднике из Салцбурга, Крањске, Трста, Чешке. Пилану у Горњим Подградцима
је подигла прашка фирма Јохана Брабеца (Brabetz) 1882. године, а пилану у
Добрљину је 1883. године саградио Баварац Ото Штајнбајс.23 Тако су
експлоатисане босанскохерцеговачке шуме и радници.
Важан елемент колонизације градова било је чиновништво. Један број
чиновника из Хрватске је, одмах по окупацији, заједно са војском прешао у
Босну и Херцеговину. За организацију цивилне управе у Босни и Херцеговини
одабрано је 25 виших чиновника из Хрватске, који су у Сарајево стигли већ у
септембру 1878. године.24 Земаљска влада је у почетку имала три одјељења: за
унутрашњу управу, судство и финансије. Скоро сви запослени у ова три
одјељења били су страног поријекла, посебно финансијски стручњаци, тако да
су сви финансијски послови вођени на њемачком језику.25 Са аустроугарском
управом у Босни и Херцеговини почиње ера бирократије. Заједнички министар
финансија за Босну и Херцеговину Бењамин Калај, од свог доласка у земљу,
1882. године, уводи у управу Босне и Херцеговине добро припремљен
чиновнички кадар, с циљем да се створе предуслови за спровођење анексије.
Ту је 1881. године Аустро-Угарска имала већ око 600 чиновника26, а њихов
број је убрзано растао. Према једном извјештају Бењамина Калаја, 1897. године
је било 7.379 чиновника, а 1908. године тај број се попео на 9.535.27 Сва
званична управа и државни механизам у Босни и Херцеговини је почивао на
странцима. Од 13.266 чиновника, 58 процената је било страног поријекла.
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Језгро жандармерије је 1878. године било регрутовано из Хрватске, а
1906. године било је 2.500 жандарма у 200 жандармеријских касарни.28 Због
тешких услова живота у односу на друге крајеве Монархије, у Босну и
Херцеговину нису долазили бољи и богатији чиновници, већ углавном младићи
без искуства или старији ислужени чиновници. Док су у градове долазила војна
лица, чиновници, занатлије, трговци, углавном индивидуално или по
постављању у службу, страни колонисти сељаци су долазили у групама и
оснивали насеља, односно плански се насељавали. Најбројнији досељеници у
Босну и Херцеговину били су сељачког поријекла.
На почетку прве фазе колонизације најбројнији су били Личани и
Далматинци29, а насељавали су се неплански и међу домаће становништво,
постепено се интегришући. Личани су најбројнији били у котару Босанска
Крупа, у бихаћком, петровачком, купрешком и гламочком котару, а образовали
су насеља код Грмеча: Хашани и Горња Сухаја, као и у санском котару. Један
број Личана се населио око Цазина, узурпирајући земљиште. То је довело до
проблема, па је барон Хуго Кучера 1883. године обишао бихаћки округ,
сазнавши тако да се у току пет година (1878–1883) ту доселило око 12.000
људи. Међутим, у тим крајевима се дешавало и да против Личана насељеника
устају муслимани. Колониста из Лике је било и у градишком котару, у селу
Буковцу, гдје су купили комплекс земљишта за 150 форинти.30 Далматинци су
се насељавали у граничним дијеловима травничког и бихаћког округа, као и у
селима Кијевци и Лушци Паланка, у санском котару. Тамо су заузимали
слободне кметовске посједе и населили се као сељаци.
Личани и Далматинци су 1911. године, након молбе Земаљској влади да
им одобри припадништво Босни и Херцеговини, то и добили. До тада су имали
великих проблема са шумарским властима, јер нису могли добити дрво за
подизање кућа и за огријев, зато што их је Земаљска управа сматрала за
странце и зато што су се старосједиоци бунили. Њихов положај је био поређен
са неријешеним кметовским питањем. На подручје Бањалуке су се досељавали
првенствено Нијемци. Франц Пфанер, старјешина трапистанског манастира
"Марија Звијезда", одиграо је значајну улогу у њиховом насељавању
написавши чланак о Босни и Херцеговини у њемачком часопису "Christlichen
Pilger" и указавши тако на велике могућности за колонизацију.31 Убрзо су се
Пфанеру почели обраћати заинтересовани32, јер је у Њемачкој, усљед
исцрпљености од рата за уједињење Њемачке, културкампфа и лоше љетине
1876–78. године, било тешко стање.33 За почетак позвао је у Босну и
Херцеговину 20 породица са капиталом од 1.000 марака. Први колонисти су
28

Милорад Екмечић, наведено дјело, стр. 559.
Đorđe Mikić, navedeno djelo, str. 182.
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Đorđe Mikić, navedeno djelo, str. 108.
31
Rudolf Zaplata, navedeno djelo,str. 920–921.
32
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Rudolf Zaplata, navedeno djelo, стр. 920–921.
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стигли из Есена34, који је био једно од исељеничких жаришта. Били су
слободни сељаци, а бројили су 25 породица са 196 чланова. Купили су
земљиште у Брезикама за 3.500 форинти од Арифа Шибића. Године 1879.
дошле су још три породице колониста, а затим су се око њих почели окупљати
колонисти из Хановера, Олденбурга и Брауншвајга, па су населили Ламинце и
Ровине.35 Тако је на подручју данашње Нове Тополе образована прва страна
колонија, названа Виндхорст, по истоименом католичком вођи.36 У то вријеме
је настала и њемачка колонија у Александровцу, названа Рудолфстал, у
бањалучком котару. Након наведених насељавања, већ 1880. године долази до
недостатка земљишта за колонизацију, па су власти почеле тражити шуме и
пашњаке у другим крајевима. Те године се помињу 62 нова посједа код Кључа
и Ливна, чије власништво није регулисано. Земаљска влaда је зато колонистима
издала у закуп 1.000 јутара државног земљишта.37 Заједнички министар
финансија Слави је одбацивао прихватање насељавања странаца на државну
земљу, али је подржавао куповину или закуп приватног земљишта. Након
доласка Калаја на мјесто заједничког министра финансија долази до
насељавања Тиролаца у Босну и Херцеговину и до одобравања насељавања
колониста на државну земљу.
Насељеници нису увијек били задовољни добијеном земљом. То се види
на примјеру јужних Тиролаца, који су од Земаљске владе за насељавање
добили слободне чифлуке за 160 породица у околини Коњица и ерарски
комплекс у Маховљанима код Бањалуке. Иако је Калај форсирао колонизацију
око Коњица, са коњичким земљопосједницима је договорено да се може
населити само 19 породица из јужног Тирола, али су се оне већином
разбјежале, па их је 1887. године остало 6–7. Иако су Маховљани били
посљедња опција колонизације Тиролаца, гдје се требао доселити само остатак
од 2.000 колониста, они су скренули пажњу са Коњица. Колонисти су насељени
на три државна комплекса обрасла шумом. Крајем љета 1883. године у
Маховљане је стигла прва група колониста од 25 породица са 156 чланова, а
била је привремено смјештена у шаторе на брду Петрићевац. Пошто су за
насељавање добијали терен за крчење, свака породица је по члану добијала 12
дунума земље.38 Од тих првих колониста из Тирола сазнало се да још 200
породица из Тирола чека вијест о могућности да се насели негдје у Босни и
Херцеговини. То је подстакло Земаљску владу да више оправдава потребу
колонизације, а накнадно су дошле још 22 породице, што је укупан број
Тиролаца подигло на 320 људи.39 Земљопосједници у прњаворском котару и у
Тешњу тражили су странце да им обрађују кметска селишта, а могли су
34
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примити 40–60 породица. Насељеници у Тешњу би били ослобођени обавеза на
2–3 године и добили би дрво да себи направе куће. Али, у Тешњу није
пронађено земљиште погодно за колонизацију, осим за око 30 породица. Седам
породица из Тирола се појавило у току разматрања питања њиховог
насељавања, а примили су их за кметове синови бањалучког велепосједника
Ибрахим-бега Џинића и населили у селу Кремна. То је било у прољеће 1883.
године, а у децембру исте године се појавила нова група од девет породица са
48 чланова. Њих је Окружна област настанила у Плане, у долини Врбање,
такође као кметове, овога пута на земљиште Мухе Хаџиселимовића из Котор
Вароша.40 Ове двије групе колониста су дошле ненајављене, што је забринуло
Земаљску владу, па је она, у циљу сузбијања броја пролетаријата, њих
збринула, али је тражила да се зауставе овакви доласци. Насељавање Тиролаца
у прњаворски котар је почело почетком 1884. године, а прво је 21 породица
насељена у село Палачковци, на имања Хивзи-бега Хаџиселимовића и Хасанбега Крупића. Након тога седам породица је насељено у село Штрпце, на
посједе прњаворског градоначелника Суљаге Хаџиселимовића. Укупноих је
било 150 чланова.41 Котар Прњавор је био најнасељенији страним сељацима,
чије је насељавање почело у селу Штивору 1884. године, и то Италијанима.
Након тога настале су колоније Глоговац Шуцберг (евангелистичка), Шибовска
(католичка њемачка насеобина), Вучијак (мађарска), Нова Вес (чешка), затим
Мартинац, Раковац, Гумјера, Росовац, Дубрава, Деветина... (пољске и русинске
насеобине). У Маховљанима је, према подацима Земаљске владе, 1887. године
укупно било 63 породице са 364 члана, а у прњаворском котару 30 породица са
159 чланова. Државно експериментисање са насељавањем Тиролаца било је
неуспјешно, јер је од планираних 200 насељено 97 породица са 508 чланова.42
У новском котару страна насеља су била у селу Пастиреву, насељена
Галицијанима. Њима је била додијељена велика површина земље и шуме, али
су је они продали фирми Штајнбас.43 У селима приједорског котара било је
појединачних насељеника. Од двије колоније у дубичком котару, једна се
налазила у Врановцу, а друга у Просари. Од аустроугарске окупације Босне и
Херцеговине у Дубици се мијења структура становништва, па поред искључиво
православног и муслиманског становништва, почињу да се насељавају
католици из Лике и неколико породица из Њемачке. У току овог насељавања
долази до извјесног напретка у колонизационој политици јер почиње државно
финансирање колонизације. Међутим, и даље остаје актуелно давање државног
земљишта са пореским олакшицама, а то показује примјер стварања колоније
Франц Јозефсфелд у околини Бијељине.
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***
Друга фаза колонизације је трајала од 1890. до 1895. године44 и била је
бројчано успјешнија од прве. Колонизација је у овој фази, поред
пољопривредних, имала и политичке циљеве. Другу фазу карактерише
настанак страних насеља уз директан подстицај окупационих власти,
првенствено у најбројнијем прњаворском котару, али и у котарима Нови,
Костајница, Дубица, Градишка, Дервента и Бањалука.45 Колонисти су били
Нијемци, Мађари, Чеси, Словаци, Италијани, Украјинци и Пољаци. Влада их је
помагала на више начина, првенствено додјељивањем земље, чији би власници
постали за десет година без икакве надокнаде, уз услов квалитетног и
продуктивног обрађивања пољопривредних површина. Национални састав
досељеника и образовање колонија у овој фази је тешко пратити, јер су
постојећи спискови досељеника ирелевантни због њиховог мијењања мјеста
насељавања. Почетком деведесетих година 19. вијека у Босну и Херцеговину
долазе први колонисти из Галиције, 11 породица са укупно 25 чланова.
Смјестили су се у општини Поље, а земљу су купили од једног приватног
посједника. За Италијане из Св. Вита пронађено је 1892. године државно
земљиште у Бањалучкој Козари, у Маховљанима, у Миљевачкој Козари, у
шумама код Бакинаца и Челиновца, затим у општинама Церовљани и Јазовац, у
Дубрави, Врбашкој и Тријебовљанима у градишком котару, у Међеђи,
Слабињи и Пастиреву у костајничком котару.46 Ово јасно показује да Земаљска
влада није исто поступала са свим колонистима, јер су постојале разлике у
начину добијања земље. Још у вријеме насељавања Тиролаца, Бењамин Калај је
планирао и насељавање Чеха у Босну и Херцеговину. Међутим, до реализације
тог плана је дошло тек 1894. године, а насељене су 23 породице у општинама
Кобаш и Сеферовци. Колонизација градишког котара одвијала се крајем 1893.
године, а насељени су Пољаци. Код насељавања колоније Дубрава (Криваја)
дошло је до мијешања разних националности и вјерских припадности. Ту су
смјештени колонисти из Тресковца у Моравској и Новог Села (Винковци) у
Славонији, а било је и неколико породица евангелистичке вјере из Мађарске и
Галиције. Иако се и даље наставља мијешање колониста, у градишком котару
су, поред ранијих колонија Виндхорст и Трошељи, доминирали Нијемци у
бившем насељу Дубраве (Кенигсфелд). Пољаци су били доминантни у
Миљевачкој Козари, док су у Челиновцу и Горњим Бакинцима били
измијешани са Русинима.47 У градишки котар је, поред прњаворског и
дервентског, 1895–96. године дошло много колониста из Аустро-Угарске и
Русије, који су били без дозволе за насељавање.48 Прикључили су се
44
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сродницима, а опстанак им је био тежак, пошто су надничили, а нису се могли
вратити у отаџбину јер су продали своја имања. За колонизацију Галицијана у
току 1902. године припремано је неколико шумских комплекса: Гумјера,
Долина, Раковац и Попрашница. Пољаци су колонизовани у села Нови
Мартинац, Гумјера, Деветина и Дубрава, све у села прњаворског котара.
Мађарски колонисти су насељени у комплекс Вучијак. У босансконовском
котару се по величини истицала колонија у Пастиреву.49 Званични подаци
тврде да се странци након 1905. године нису насељавали у Босни и
Херцеговини, јер је аустроугарска престала са додјељивањем земље страним
колонистима. Међутим, прилив насељеника у градове овим није био
заустављен. Колонизациону политику Аустро-Угарске оштро је нападала
домаћа опозиција, а 1910. године долази до значајног преокрета у
колонизационој политици. Те године је створен босанскохерцеговачки сабор, а
влада је морала тада обећати да ће расположиво ерарно земљиште додјељивати
домаћим породицама без земље.50 Међутим, према окружном предстојнику
бањалучког округа из 1910. године, колонизација из Аустро-Угарске у
бањалучки котар је и даље трајала, првенствено на територије већ постојећих
колонија, а колонисти су куповали земљу, чија је цијена порасла.
Почетком 1908. године војне власти су покренуле питање колонизације
ислужених подофицира на земљу муслиманских исељеника и на ерарску
земљу, ради јачања католичког елемента у земљи, јер је окупациона власт била
незадовољна
диспропорцијом
између
православног
и
католичког
становништва. Предлагано је и насељавање пензионисаних жандарма у Босни и
Херцеговини.51 На томе се све више инсистирало 1910, 1911. и 1912. године,
јер су аустроугарско Министарство рата и Генералштаб у томе видјели начин
за учвршћивање позиција Аустро-Угарске у Босни и Херцеговини.
Aустроугарско Министарство рата је показало интересовање за додјелу
земљишних површина у околини Чапљине бившим подофицирима из
Монархије, а интересовало се и за куповину земљишта пољских колониста у
околини Бањалуке, који су хтјели да се врате у Галицију. Међутим, реализација
овог плана је пропала, јер Министарство рата није било у стању да стави на
располагање потребна новчана средства за куповину земље.52 То говори да су
се у уставном периоду од 1910. године у Босни и Херцеговини измијенили
услови за реализовање аустроугарских колонизационих планова у односу на
предуставно доба, када се, у одсуству било каквог представничког тијела у
земљи, могло самовољно располагати цјелокупним земаљским новцем и
иметком.53
49
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Њемачки колонисти су у Босни и Херцеговини почели са
организовањем сељачких задруга тек 1912. године, али су убрзо потом, у
априлу 1913. године, основали Савез њемачких сељачких кредитних и
господарских задруга у Босни са сједиштем у Бањалуци.54 Савез су основале
земљорадничке кредитне задруге, чији су чланови били искључиво њемачки
досељеници из бањалучког котара, са једном мљекарском задругом из
Челинца, а регистрован је на њемачком језику.55 До 1905. године образоване су
54 насеобине са 1.817 породица и 10.000 чланова, на површини од 21.892
хектара, а у Босну и Херцеговину је донесено 2,403.000 златних круна.56 На
једну породицу колониста је долазило преко 120 дунума земље.57 Скоро све
насеобине колониста налазиле су се у крајевима гдје су Срби били у апсолутној
већини, а биле су распоређене на сљедећи начин:
o у котару Бањалука три насеобине,
o у котару Дервента девет насеобина,
o у котару Босанска Дубица двије насеобине,
o у котару Градишка четири насеобине,
o у котару Босански Нови једна насеобина,
o у котару Прњавор двадесет и двије насеобине,
o у котару Тешањ шест насеобина,
o у котару Бијељина једна насеобина,
o у котару Зворник двије насеобине,
o у котару Брчко једна насеобина,
o у котару Жепче три насеобине и
o у котару Зеница двије насеобине.58
Колонисти су имали много потешкоћа, а посебно се истичу економски,
културни и државно-правни проблеми,59 затим проблеми везани за регулисање
земљишног власништва, изградњу кућа, десетинског пореза, образовања
општина, градње цркава, школа, задруга, путева... Нарочито је било актуелно
питање неријешених комуникација, посебно у прњаворском котару. Власт се
неједнако бринула за досељенике, једне је помагала више од других, нпр.
чешка колонија Нова Вес је због небриге власти прешла са гајења хмеља на
гајење кромпира60, а колонисти у Виндхорсту и Рудолфсталу су, уз бригу
власти, могли прећи на рационалну привреду и дати примјер домаћем
сељаштву увођењем парних машина у пољопривреду, што је допринијело
већем извозу жита из тих крајева. Колонисти су након десет година од
54
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насељавања добијену земљу требали преузети у своје власништво. Како је тај
рок истицао, колонисти су све више тражили прелазак у босанскохерцеговачко
поданство, што је доводило до бројних компликација. У том смислу посебно су
се јављали проблеми код мађарских насељеника, јер њихова матична земља
није дозвољавала отпуст из свог држављанства. Након аустроугарске анексије
Босне и Херцеговине сви уговори су постали неважећи, па је Заједничко
министарство финансија омогућавало досељеницима да и без земаљског
припадништва пренесу добијено земљиште у грунтовно власништво. Ипак,
1911. године колонисти – насељеници из Угарске постали су држављани Босне
и Херцеговине.61 Колонисти су жељели очувати национални идентитет, па су
се борили за школе на матерњем језику, а постојао је и страх од
однародњавања усљед мијешања са домаћим становништвом. Постојала су и
неријешена питања везана за постављање свештеника, па су се јављале идеје
преласка неких колониста у православље, нпр. евангелисти у прњаворском
котару. Након анексије Босне и Херцеговине украјински колонисти су добили
одобрење за оснивање читалачког друштва "Просвјета" у Прњавору. Такође,
досељеници су показивали интересовање за улазак у новоосновани босански
сабор, а хтјели су учешће и у припремама за увођење уставности у Босни и
Херцеговини. По завршетку анексионе кризе 1909. године колонисти у
Виндхорсту и Рудолфсталу су били у страху од околног српског становништва,
па им је подијељено оружје, као и фратрима у самостану "Марија Звијезда".
Међу пољским досељеницима 1911.године се јавила жеља за повратком у
Галицију; око 200 породица се издржавало надничењем, а нису имали никакав
посјед. У Миљевцима и Горњим и Доњим Бакинцима дошло је до стварања
покрета за репатријацију, који није наишао на озбиљан пријем код већег дијела
пољских досељеника.62 Привредни инспектор Хмиловски је обилазио око 800
породица пољских колониста, а закључак му је био да су у цјелини
добростојећи. Узроке повратка Хмиловски је нашао у недостатку свештенства,
школа и путева.63 О незадовољству у њемачким колонијама писао је
Хајмфелзен, а жалбе су биле сљедеће: недостатак школа са њемачким
наставним језиком, настојање увођења српског језика као обавезног у школе,
недостатак водовода, амбуланти, комуникација, поште, жељезница...64 Жалбе
колониста су приморале босанске власти да се од 1912. године више
заинтересују за њих, па су изграђене цистерне за воду и водоводи, а котарски
потпорни фонд је обезбјеђивао кредите за колонисте. Економски положај
колониста је био готово исти, али је културни положај био различит. Нпр.
њемачки колонисти су имали своје школе у Глоговцу и Шибовској, док су
остали ишли у комуналне школе.65 Колонисти су били огорчени одлуком
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босанскохерцеговачког сабора да се из земаљских средстава могу издржавати и
помагати искључиво школе са српскохрватским наставним језиком.66 До
отварања сабора Босна и Херцеговина је из својих средстава издржавала десет
школа за колонисте и давала им око 11.040 круна помоћи, док су домаће школе
биле без донација. На првом засједању сабора усвојена је резолуција по којој се
укидају све државне школе за колонисте у којима српски језик није наставни
језик.67
Односи међу досељеницима унутар једне колоније били су добри, као и
између колонија, док је однос досељеника према домаћем становништву био
компликован. Није забиљежен нити један случај насиља и неправде над
колонистима од домаћег становништва. Долазило је до разних неспоразума,
нпр. због испаша смањених оснивањем колонија. Такође, односи су били
поремећени и зато што је домаће становништво тешко долазило до свог комада
земље68, а колонисти су зарађивали новац продајући земљу коју им је
поклонила влада. Било је и случајева да домаћи сељак искрчи земљу, па га
колониста онда уз помоћ владе отјера и без новчане накнаде узме земљу себи.69
Било је случајева када је домаће становништво крчило ерарско земљиште за
колонисте, а колонисти су, на име надгледања тог посла, два пута седмично од
владе добијали месо и вино. Бијељинска села су настрадала у поплавама 1896.
године. Тада је Земаљска влада дала колонистима у Франц Jозефсфелду
140.000 круна зајма без камата, да га отплате за десет година. Иако то нису
испунили, добили су опрост дуга, па и нешто новца, од којег су саградили
парохијски стан, општински уред, штале за бикове.70 Такви примјери неправде
према домаћем становништву били су чести. Колонисти су имали најбољу
земљу и богате плодове са ње, добијали су помоћ за изградњу путева, набавку
машина и стоке, а домаће становништво је за то вријеме било потиснуто у брда
и притиснуто беговском самовољом, десетином и трећином. То је доводило до
проблема исељавања домаћег живља; радна снага је одлазила у иностранство, а
најплоднија земља Босне и Херцеговине у руке странаца. За вријеме
аустроугарске владавине Босну и Херцеговину је напустило 140.000
муслимана, који су се одселили у Турску, као и 30–40.000 Срба, који су отишли
у Србију.71 Примјер лошег односа између колониста и домаћег становништва
најбољи је у котару Прњавор. Тамо је до 1906. године насељено 15.000 људи,
којима је босанска влада дала општинску и државну земљу и саградила им
двије цркве. Домаће становништво се безуспјешно бунило због смањивања
расположивог земљишта. Сељаци из Брезичана су тражили да им се врате
66
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њихове шуме које су дате насељеницима, сељаци из Штрбаца су тражили да им
се врате испаше у Вијачанском и Укринском лугу.72 Двадесет три породице
Галицијана су биле насељене у селу Палачковци, а домаћим сељацима су биле
одузете испаше и шуме за сјечу дрва и дате колонистима, од којих су домаћи
сељаци након тога морали куповати дрва. Штета домаћег становништва била је
велика, посебно у стоци која није имала испашу, па су сељаци из Илове –
Печеногорци захтијевали да влада одсели Галицијане из њиховог села, да им
буду враћене све испаше и шуме, као и да се од Галицијана наплати одштета за
претрпљене губитке.73 Босански сабор је расправљао о овим питањима и
ријетко их рјешавао у корист босанскохерцеговачког сељака.
Насељеници су се често богатили на штету локалног становништва, а
неки од њих су чак почињали и трговати земљом. Примјер за то налазимо опет
у прњаворском котару, гдје су колонисти добили искрчене шуме и пашњаке од
владе, па су их почели продавати. Неки од оних који су продавали земљу су и
Јосиф Штете за 1.120 форинти, Лоренц Фолер за 120 форинти, Шустер
Кафланзер за 920 форинти, Мартин Дауелер за 750 форинти, Франц Дауелер за
650 форинти, а Ј. Бартула и Ј. Доминико за 1.300 форинти.74 Уочи Првог
свјетског рата и у току рата, колонисти Нијемци су молили власти да их врате у
њихову домовину. Земаљска влада је побијала аргументе за исељавање, нпр.
потлачење, и указала на чињеницу да је власт посебну пажњу посвећивала тим
колонистима. И поред тога Земаљска влада је препоручивала побољшање
положаја колониста, првенствено у области организације општина, школства и
додјеле општинских шума и пашњака. У Сабор Босне и Херцеговине је требао
ући представник колониста, што је осујећено због пропасти аустроугарске
власти у Босни и Херцеговини.75 Није дошло до асимилирања страних
досељеника од домаћег елемента, али је дошло до кроатизације католичких
колониста из Аустро-Угарске. Ипак, она је захватила већином градове, а села у
минималном обиму, јер је сеоска заједница била погодна за очување етничких
особина колониста.76
***
Иако је тешко утврдити тачан број усељених странаца у Босну и
Херцеговину у периоду од 1878. до 1914. године, може се пратити развој према
подацима Земаљске владе. На примјер, у децембру 1880. године у Босни и
Херцеговини је било 4.510 аустријских и 11.765 угарских држављана, што би
дало укупан број од 16.275 аустроугарских усељеника. Године 1885. број
странаца у Босни и Херцеговини је износио 27.438 особа или 2,05 посто
становништва. До 1895. године број странаца је порастао на 70.848 особа или
72
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4,51 посто становништва, а до 1910. године странци су бројали 114.591 особу
или 6,04 посто укупног становништва Босне и Херцеговине.77 Од 9.016
чиновника и намјештеника у босанскохерцеговачкој служби 1905. године,
6.523 или 72,35 посто били су странци, а 1912. године њих 7.707 или 58,1 посто
било је страног поријекла. Године 1884. у Босни и Херцеговини је било 346
занатлија и 360 трговаца, 1907. године странци су били власници 3.957 или 8,98
посто свих радњи у Босни и Херцеговини. Од тога 1.406 их је било из Аустрије,
2.079 из Угарске и 472 из осталих земаља78, што значи да их је највише било из
угарске половине Монархије. Подаци о броју страних сељака варирају, а према
извјештају о управи Босне и Херцеговине за 1913. годину, до 1905. године у
Босни и Херцеговини је формирано 38 страних колонија са укупно 13.340
особа, које су располагале са 20.845 хектара обрадиве земље. Од 38 колонија
сељака, 12 је било пољских, 11 њемачких, четири чешке, четири пољскорусинске, три русинске, двије италијанске, једна угарска и једна словеначка.
Дакле, сељаци су највише долазили из Њемачке и Пољске. Од свих странаца у
Босни и Херцеговини са аустроугарског подручја, најбројнији су били Хрвати
и Срби из Хрватске, Славоније, Војводине и Далмације, па након њих Нијемци,
Пољаци, Чеси, Русини, Мађари, Словаци, Италијани, Румуни.
Према посљедицама аустроугарске колонизације Босне и Херцеговине,
закључак је да је колонизација имала – поред политичког и социјалноекономског – демографски, национални и вјерски аспект и послужила је у
спречавању сваког покушаја национално-политичког устанка Срба или
муслимана у Босни и Херцеговини, што је спроводила насељавањем странаца у
области са хомогеном структуром становништва. Досељеници су имали
значајну улогу у развоју Босне и Херцеговине у културном погледу. Ту се
истиче теолог и католички идеолог Јохан Мерц, познат под кроатизованим
именом Иван Мерц, који је водио поријекло од досељеника у Виндхорсту. Био
је вођа католичке омладинске организације и активан члан католичког покрета
Хрвата.79
Marijana Todorovic Bilic
The Austro-Hungarian Colonization in Bosnia and Herzegovina
Summary
With systematic colonization of foreigners the Bosnian government has
created some of their, mostly German, settlements. The largest and most famous of
77

Ilijas Hadžibegović, navedeno djelo, str. 116
Isto, str. 117–118
79
Милорад Екмечић, Предговор, Јасеновац, Зборник радова Четврте међународне конференције о
Јасеновцу, Бањалука, 2007, стр. 16.
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them were Rudolfstal, in Banja Luka district, Vindhorst in Gradiska district and
Franz Jozefsfeld in Bijeljina district. These settlements have been created in places
where the Serbian part of Bosnia and Herzegovina population had a compact
majority, and a result of colonization in this case was to break up a homogeneous
mass of the Serbian population. With the arrival of foreigners in Bosnia and
Herzegovina, encouraging the development of their various villages and protections,
occurred a migration of the local population, primarily Muslim, whose number in
towns reduced from about 71 percent in 1879 to about 51 percent in 1910. The
migration involved the movement of workers, which was detrimental to the
development of agriculture and labor-consuming domestic industry.
From the occupation of Bosnia and Herzegovina, the unnatural demographic
expansion was noted, especially between 1879 and 1885. A sudden increase in
population was caused by the Austro-Hungarian colonization. Although farmers did
not achieve better positions in Bosnia and Herzegovina after the occupation, due to
unresolved agrarian issue, some changes happened. In the countryside agricultural
societies started to be founded, more land was turned into cultivable soil, and
progress was recorded in cultivation and use of new technology which was used by
foreign immigrants. New technical and technological achievements were brought,
and there was a change of economic development in towns, and then capitalist social
relations strengthened, cheap labor force in Bosnia and Herzegovina was more
exploited, as well as natural resources of the country - forestry and mining. This
caused ruining of Serbian craftsmen, as well as majority of the Muslim craftsmen.
Due to colonization, industries and trades in Bosnia and Herzegovina have been
developed, new forms of architecture implemented, towns grew with building new
residential and business districts, and new Western customs spread into social and
cultural customs, dressing and behavior. One of consequences of the colonization
process of the Austro-Hungarian Catholics was the process of Catholics croatisation
and assimilation of foreign colonists with local population. This process developed
much faster in the towns where foreigners lived intermingled with the natives, than
in separated colonies, where the settlers cherished national tradition. Most Catholics
of different nations assimilated already in the second or third generation with the
Croats. A similar process took place with Albanian immigrants who assimilated with
the Muslims.
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BANJALUČKE JAVNE APOTEKE
U AUSTROUGARSKOM PERIODU
Apstrakt: Uspostavljanjem austrougarske vlasti u Bosni i Hercegovini
započet je proces evropeizacije bosanskohercegovačke medicine i farmacije i učinjen
značajan preokret u razvoju zdravstvenih prilika. Austrougarski vojni i građanski
kvalifikovani ljekari i apotekari preuzimaju liječenje u svoje ruke, a apotekari,
naročito Česi i Poljaci, počinju otvarati u Bosni i Hercegovini savremene apoteke.
Zemaljska vlada je 1879. donijela naredbu kojom je prvi put jasno uređena
apotekarska oblast. Sveobuhvatni zakon, nazvan Red za ljekarnice za Bosnu i
Hercegovinu, donesen je 1907. Zakon je, između ostalog, definisao i osnivanje
bosanskohercegovačkog apotekarskog gremija, koji su činili svi upravnici javnih
apoteka i magistri farmacije koji rade u javnim apotekama.
Prvu javnu banjalučku apoteku, po ugledu na one u Evropi, otvorio je 30.
decembra 1878. magistar farmacije Moritz Brammer na osnovu koncesije Vojne
komande Druge armije, a drugu Otto Löschner 23. marta 1890. Apoteku od
Löschnera preuzima 1907. magistar Tomo Mirković.
Ključne riječi: Banjaluka, apotekarstvo, javne apoteke, Moritz Brammer,
Robert Brammer, Otto Löchner, Tomo Mirković.
Austrougarska okupacija donijela je Bosni i Hercegovini značajne društvenoekonomske promjene. Interesi novog upravljača oživjeli su privrednu aktivnost i
doveli do uspostavljanja modernije administracije, priliva kapitala i doseljavanja
relativno velikog broja stranaca – činovnika i poslovnih ljudi. Glavne karavanske
puteve zamijenio je željeznički saobraćaj, mijenjajući ne samo pravce komunikacije
sa susjednim zemljama, nego i tokove života, u koji su znatno brže unošene
savremene ideje i tekovine.
Neposredno po dolasku austrougarske vlasti zdravstvene prilike u Bosni i
Hercegovini su bile vrlo nepovoljne. Osmanska vlast u Bosni i Hercegovini
poklanjala je zdravlju stanovništva malo pažnje, pa su opšte zdravstvene prilike bile
veoma loše. Zatečen je u varošima zastarjeli vodovodni sistem i nepostojanje
kanalizacije, te je vladala gotovo potpuna odsutnost opšte higijene i nekontrolisana
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prostitucija. Zbog nehigijenskih stanova, lošeg snabdijevanja pitkom vodom i slabe,
jednolične ishrane, uglavnom biljnog porijekla, širile su se među stanovništvom
zarazne bolesti. Kao posljedica nedovoljnog broja zdravstvenih objekata i nedostatka
kvalifikovanog zdravstvenog kadra, skoro stalno su harale različite epidemije,
mnogobrojne hronične i akutne zarazne bolesti. Bilo je mnogo duševnih oboljenja i
djece sa tjelesnim nedostacima, a veoma je bio raširen i alkoholizam. Teško stanje u
kojem je okupaciona vlast zatekla zemlju zahtijevalo je da se provedu opsežne mjere
i aktivnosti na području javne zdravstvene njege. Bilo je potrebno provesti energičnu
akciju protiv epidemija i epizootija, posvetiti naročitu pažnju preventivnim i
higijenskim mjerama, kao i kurativnoj medicini, te zauzeti odlučan stav protiv
nadriljekarstva.
Odmah po okupaciji austrougarska uprava pristupa organizaciji zdravstvene
službe prema zakonima koji su vladali u Monarhiji. Sprovođenje opsežnih
zdravstvenih mjera otežavala su, pored ograničenih finansijskih sredstva i nedostatka
kvalifikovanog i školovanog zdravstvenog kadra, od davnina ukorijenjena
konzervativna shvatanja stanovništva i loše zdravstvene navike. Privlačenje
školovanog zdravstvenog osoblja bilo je preduslov za uređenje javne zdravstvene
uprave. Vojno-ljekarska služba pomogla je vlastima u organizovanju saniteta prema
pokrajinskim obrascima Monarhije. Veliki broj vojnih ljekara je liječio i civilno
stanovništvo i istovremeno vodio sanitetsku administraciju.
Početak stvaranja zdravstvenog sistema učinjen je 1879. osnivanjem Odsjeka
za zdravstvenu službu pri Zemaljskoj vladi u Sarajevu, kojim je upravljao pozvani
doktor iz Austrougarske monarhije, a zatim i raspoređivanjem po jednog okružnog
doktora i okružnog veterinara kao referenata u svakoj od okružnih oblasti.
Naredbu za vršenje ljekarske prakse u Bosni i Hercegovini Zemaljska vlada je
donijela 24. avgusta 1879.1 Naredba je obuhvatala prava i dužnosti u obavljanju
ljekarske, ranarske, zubarske, veterinarske i babičke prakse u zemlji. Pravo na
obavljanje navedenih profesija imali su svi građani Bosne i Hercegovine, kao i svi
ostali državljani Monarhije koji su završili odgovarajuće škole i imaju propisne
diplome odgovarajuće škole ili fakulteta u Monarhiji. U skladu sa tom naredbom
doktori su morali podnijeti prijavu za obavljanje prakse, uz dokaz svoje stručnosti.
Lijekove su mogli sami izrađivati i ograničeno izdavati samo u izuzetnim
slučajevima, uz posebno ovlašćenje za držanje kućnih apoteka, koje su dobijali od
Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu, i to samo ako u krugu od dvije milje od
mjesta njihovog stanovanja nije bilo javne apoteke.
Apotekarski zanat uređen je Naredbom Zemaljske vlade od 19. februara
2
1879. Naredbom je kroz šest članova definisano da vlasnik ili upravnik apoteke
1

Sammlung der für Bosnien und die Hercegovina, Wien 1880 : Verordnung der Landesregierung in Sarajevo
vom 24. August 1879. Nr. 13791, betreffend die Ausübung der ärztlichen, wundärztlichen, zahn-ärztlichen,
thierärztlichen und Hebammen-Praxis in Bosnien und der Hercegovina, str. 110–112.
2
Sammlung der für Bosnien und die Hercegovina, Vien 1880 : Verordnung der Landesregierung in Sarajevo vom
19. Februar 1879. Nr. 1999 pol., betreffend die Regelung des Apothekergewerbes in Bosnien und der
Hercegovina, str. 91–92.
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može biti samo osoba koja ima diplomu doktora hemije ili magistra farmacije
stečenu na nekom austrougarskom fakultetu, a državljani koji su studije završili van
Austrougarske morali su za vršenje prakse dobiti specijalno odobrenje Zemaljske
vlade. Koncesiju za osnivanje apoteka davala je Zemaljska vlada na osnovu mišljenja
upravne okružne vlasti da je na njihovom području potrebno otvaranje apoteke, uz
primjenu načela da je na 10.000 stanovnika potrebna jedna apoteka, mada se u
slučaju potrebe mogao napraviti izuzetak. Lijekove smiju izdavati samo diplomirani
apotekari ili apotekarski asistenti koji su sa dobrim uspjehom položili tirocinalni ispit
propisan u Austrougarskoj, dok apotekarskim pomoćnicima nije dozvoljeno
izdavanje lijekova. Lijekovi se smiju izdavati samo u skladu sa Taksom lijekova iz
1879. godine, koja je stupila na snagu 1. maja iste godine. Izuzetak od primjene
Takse bila je dozvola svakoj apoteci, koja je od austrougarske granice bila udaljena
više od 35 km, da za lijekove i posude zaračuna 10% više na ime transportnih
troškova. Kako bi utvrdio kvalitet i dostupnost svih lijekova iz Takse, inspekciju
apoteka dva puta godišnje provodi okružni doktor. Postojećim apotekama je
ostavljen rok od tri mjeseca da poslovanje usklade sa objavljenom naredbom u
smislu diplome za apotekara. Za sve zdravstvene službenike, doktore, ranare,
veterinare i apotekare važila je austrijska farmakopeja, drugo izdanje iz 1869, sa
dodatkom iz 1879. Svaka apoteka je morala imati primjerak farmakopeje.3 Taksa
lijekova se kasnije mijenjala, tako da je svaka apoteka morala imati na raspolaganju
taksu za tekuću godinu.
Od tog doba počinje otvaranje sve većeg broja javnih građanskih apoteka.
Koncesije za otvaranje apoteka dobijaju većinom stranci, odnosno apotekari iz
drugih krajeva Monarhije, jer domaćih nije bilo. Tako su učinjeni prvi koraci na
sređivanju naslijeđenih teških prilika i položene osnove brige za unapređenje
narodnog zdravlja. Svima onima koji su živjeli u susjednim pograničnim srezovima
Bosne i Hercegovine dozvoljeno je vršenje prakse na cijeloj teritoriji zemlje, ali pod
uslovom da se u svemu pridržavaju propisa koji važe na toj teritoriji. Unapređenju
apotekarske službe doprinijele su i nove trgovačke veze sa ostalim dijelovima
Monarhije, naročito sa Budimpeštom i Bečom, odakle su i naši apotekari počeli
nabavljati lijekove i ostale proizvode za svoje apoteke.
Naredba kojom je prvi put uređena oblast apoteka i jasno navedeno da se
nabavkom i izradom lijekova može baviti samo kvalifikovani, dakle školovani
apotekar, dugo je bila na snazi, između ostalog jer su i propisi o "ljekarništvu
(pharmacia)" u Austriji zastarjeli i u prelaznoj fazi. Zbog raznih nesuglasica među
apotekarima, u Austriji je donošenje novih propisa išlo teško i zakon o apotekama je
donesen tek 1906. godine. Stoga je Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu
nekoliko godina prije 1900. godine naredila da se izradi red za apoteke, nakon čega
je nacrt zakona predložila na vijećanje skupštini bosanskih apotekara.4 Očigledno je i
3

Sammlung der für Bosnien und die Hercegovina, Wien 1880 : Verordnung der Landesregierung in Sarajevo
vom 5. September 1879, Nr. 16809, betreffend die Ausgabe einer fü dieses Verwaltungsgebiet geltenden
Pharmacopöe, str. 112.
4
Sarajevski list, broj 47 od 20. IV 1902, str. 1.
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kod naših apotekara bilo određenih neslaganja i nerazumijevanja predloženog
zakona. Specijalni zakon, pod nazivom Red za ljekarnice u Bosni i Hercegovini, koji
sveobuhvatno uređuje ovu oblast, donesen je 1907. godine.5 Njime su uređeni pravni
propisi koji se odnose na apoteke, i to uslovi za dobijanje koncesije, stručna sprema,
pitanje odnosa prema srodnim profesijama koje su se bavile liječenjem, kao što su
ljekari i veterinari, uslovi pod kojima se mogla držati kućna ljekarnica, nadzor nad
radom ljekarnica i kazneni postupak. U drugom dijelu Zakona je definisano
osnivanje Ljekarničkog gremija, koji su činili svi upravnici javnih apoteka u BiH i
magistri farmacije koji rade u javnim apotekama. Uspostavljeni su organi gremija,
skupština i odbor, izbori, djelokrug rada, gremijski prihodi i način njihovog trošenja.
Treći dio Zakona bavio se kvalifikacijama apotekarskog osoblja, prema kojem je
svako ko se želio "posvetiti farmaceutičkome zvanju" morao završiti bar šest razreda
gimnazije ili realke u Bosni i Hercegovini, Austriji ili Ugarskoj. U apoteci su mogli
raditi praktikanti čije je naukovanje u javnoj apoteci trajalo tri godine, nakon čega su
pristupali polaganju tirocinalnog ispita, kao i asistenti, koji su morali biti magistri
farmacije, sa diplomom stečenom u Austriji ili Ugarskoj. Apotekom je upravljao
provizor. Uslov magistru farmacije za samostalno vođenje apoteke bila je
petogodišnja praksa, što se potvrđivalo pečatom na diplomi. Svaka vrsta
nadriliječništva je zabranjena apotekaru i njegovom osoblju. Zanimljivo je da je
Zakonom dozvoljeno da se farmacijom, pod istim uslovima kao i muškarci, mogu
baviti i žene, s tim što su one za samostalno upravljanje apotekom morale preko
Zemaljske vlade pribaviti dozvolu Zajedničkog ministarstva u Beču. Međutim,
ovakav pristup nije bio neočekivan, jer se situacija u jednoj, do kraja XIX vijeka
dominantno muškoj profesiji, počinje mijenjati u Austrougarskoj. U mađarskom
dijelu Monarhije, na Univerzitetu u Budimpešti, ženama je dozvoljen upis na studij
farmacije već 1895. godine, dok se slično dogodilo u austrijskom dijelu nešto
kasnije, 1900. godine.6 Red za ljekarnice je dao značajan doprinos prihvatanju
apotekara kao profesionalaca sa temeljitim akademskim obrazovanjem.
Apotekarstvo se teško probijalo u to vrijeme jer je privikavanje naroda da se
liječi lijekovima koje je mogao da nabavi u apotekama išlo polako. To se vidi po
tome što su se apotekari morali baviti i drugim poslovima – pravljenjem soda vode,
organizovanjem skupljanja ljekovitog bilja, pravljenjem sirupa od malina itd. U
"Sarajevskom listu", tadašnjim službenim novinama, počinju se objavljivati i oglasi
za lijekove koji se mogu nabaviti iz drugih apoteka u Monarhiji. Tako se npr. 1892.
godine, između ostaloga, reklamirala i Anatherinska voda za usta dr Poppa, carskog
i kraljevskog dvorskog zubara u Beču, kao "radikalno ljekovito srestvo za svaku
zubobolju, protiv svake bolesti u šupljini ustiju i zazubica, te kao štiteće sredstvo
protiv difteritisa", zatim Plomba za zube, "praktično i najsigurnije sredstvo kojom si
može svako sam šuplje zube ispuniti", kao i Sapun od bilja, "najugodnije i najbolje
sredstvo protiv zvjerinca, osipa i ljetnih pjega, mazuljca, prištića i zobnice, protiv
5
6

Red za ljekarnice u Bosni i Hercegovini, u: Glasnik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1909.
Kletter Christa, Austrian Pharmacy in the 18th and 19th Century, Sci Pharm 2010; 78 : 397–409.

140

V. MARKOVIĆ PEKOVIĆ, Banjalučke javne apoteke u austrougarskom periodu

peruti u glavi i bradi, kožnim bolestima i uopće protiv svake nečistoće, sa istim
sredstvom se liječi brzo i sigurno". Navedeni proizvodi mogli su se naći i u apoteci
Moritza Brammera u Banjaluci. Također, iz Beča se mogla nabaviti i amerikanska
mast protiv uloga, kineski toaletni sapun, mast protiv mrzilca, životna esencija
(praške kapi), prah protiv kožnog znoja, Pâte Pectoral, tanohinin pomada,
univerzalna čisteća so, pilule za čišćenje krvi, ovratnik sa elektromotorom, salicil
sapun i razni drugi proizvodi. Pored lijekova, aparata i kozmetičkih proizvoda svake
vrste, u apoteci se mogla kupiti i mineralna i soda voda, kao na primjer
glajhenberška mineralna voda, voda iz bunara gorke vode Franje Josipa protiv
zatvora, Mohajski Agnes izvor – kisela voda iz Ugarske, Apatovačka kiselica –
"ljekovita voda koja se dobija u svim ljekarnama, trgovinama mirodija,
restauracijama i gostionama", kao i razni proizvodi namijenjeni za ishranu i njegu
bolesnih životinja.
Austrougarska okupaciona vojska, koja je u Banjaluku ušla 31. jula 1878.
godine, značajno je uticala na brže promjene orijentalnog lika Banjaluke. Od 1.
oktobra 1879. grad postaje središte kotara, kotarskog i okružnog suda i uprave
željeznice Banjaluka–Dobrljin, a bila je i značajan vojni centar.7 Prema prvom
popisu stanovništva iz 1879. Banjaluka je imala 9.650, a 1885. godine 11.357
stanovnika.
Najznačajniji trag u banjalučkom zdravstvu ostavili su od samog početka
ljekari Jevreji, a bilo je i Grka i Jermena. Prvi hećimi dolaze u Banjaluku s vojskom,
poslije njenog regularnog kasarnskog stacioniranja, četrdesetih godina XIX vijeka.
Isak Papo zvani Papić, kao hećim-baša (prvi ljekar), otvorio je na "klupama" u Staroj
čaršiji prvu apoteku i drogeriju, koju je kasnije prenio u Gospodsku ulicu. Nije imao
djece, pa je nasljedstvo, ljekarsku službu i apoteku ostavio sestriću Kalmi Altarcu
zvanom Kalmiko iz Sarajeva. Doktor Kalma Altarac je radio i u prvoj bolnici za
vojnike konjanike. Pomagao mu je i hećim Jermenin Antonio Nahu. Banjalučko
građanstvo je u obojicu imalo veliko povjerenje. Pri kraju turskog vremena i red
trapista imao je svoju apoteku i jednog brata koji je bio ljekar i apotekar, a narod je
liječio besplatno.8 Najvjerovatnije je riječ o časnom bratu Servaciju, koji je školske
1896/97. godine neko vrijeme predavao vjeru "dok nije otišao u samostansku
apoteku. I otale je on redovito dolazio i pregledao bolesne pitomce i davao im
potrebne lijekove".9
Kraj stare Kalmine apoteke, u kojoj su se za dobre pare prodavali lijekovi,
korijenje i trave, nastupio je sa austrougarskom okupacijom, kada, u skladu sa
promjenama i u drugim krajevima Monarhije, nastupaju značajne promjene i u
zdravstvu u Banjaluci. Kalma Altarac je kasnije u dva navrata, 1909. i 1913. godine,
pokušao dobiti koncesiju za javnu apoteku, ali nije uspio usljed "pomanjkanja

7

Grupa autora, Banjaluka, Glas, Banjaluka 1979, str. 21–22.
Đorđe Mikić, Banjaluka – Kultura građanskog društva, Institut za istoriju, Banjaluka 2004, str. 371.
9
Putokaz, br. 2/3, 1928. godina, str. 23; br. 5/6, 1928. godina, str. 146.
8
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članom 4. propisane osobne sposobnosti", odnosno nije imao potrebnu kvalifikaciju
– diplomu magistra ili doktora farmacije.
Prvu javnu apoteku u
Banjaluci, po ugledu na one u
Evropi, otvorio je magistar
farmacije Moritz Brammer10 na
osnovu koncesije Vojne komande
Druge armije, broj 2344/cio, od
30. decembra 1878. Apoteku je
otvorio 1. aprila 1879. u
Herengasse (današnja Gospodska
ulica), u kući Vase Bokonjića,
koju će na istom mjestu zamijeniti
novi, ljepši i moderniji objekat.11
Odlukom Zemaljske vlade br.
88341/II od 2. oktobra 1892.
Apoteka Roberta Brammera (lijevo)
i Srpska čitaonica
godine, koncesija je sa oca
prenesena na sina, magistra
Roberta Brammera.12 On je kao vlasnik apoteke upisan u Registru inokosnih firmi
27. maja 1893.13. Apoteka se zvala "K zlatnoj zmiji".
Apoteka Roberta Brammera nalazila se na početku Herrengasse (danas
Gospodska ulica), uz kuću u kojoj je tada bila Srpska čitaonica i Srpsko pjevačko
društvo "Jedinstvo" i na čijem je mjestu početkom XX vijeka Pravoslavna crkvena
opština izgradila reprezentativni restoran i kafé "Balkan". Zajedno sa zgradom
Bogoslovije i kafanom "Balkan", i kuća apotekara Roberta Brammera je srušena
1930. radi izgradnje Banske palate. Inače, sam lokal apoteke bio je dužine i širine po
6 m, sa materijalkom 6 m dužine i 2,5 m širine. Iz laboratorije se ulazilo u sobu za
inspekciju. Ispod se nalazio podrum apoteke, odvojen od kućnog, a na tavanu je bilo
spremište za biljne droge. Tri strane apoteke su opremljene policama. Na gornjim su
smještene razne stojnice i bočice, u donjem dijelu su ladice za čuvanje biljaka, a bilo
je i dovoljno lončića za ekspediciju specifičnih preparata, masti, droga itd. Vage,
utezi i ostale sprave za pripremu lijekova su zatečeni u potpunom broju i u dobrom
stanju. Svih potrebnih lijekova je bilo u dovoljnim količinama, a urađene su analize
na identitet sljedećih lijekova: borna kiselina, destilovana voda, salicilna kiselina,
natrijum salicilat, antipirin, kalijum jodatum, morfin hidrohlorid. Osim vlasnika
10

Robert Brammer (28.2.1870 – Zagreb, 22.2.1916) je diplomirao 28. jula 1892. u Beču. Sa suprugom Josefinom
Josipom (1880 – Zagreb, 1959) stekao je sinove Ernesta, Hansa i Alfreda, također apotekare. Ernest je kasnije
naslijedio i vodio očevu apoteku, a Alfred (1912 – Zagreb, 1985) je radio u Hrvatskoj. Robert Brammer je 1911–
12. bio član, a 1912–13. i 1915–17. potpredsjednik uprave Prve banjalučke štedionice (Erste Banjalukaer
Sparcassa).
11
Đorđe Mikić, Banjaluka..., str. 372.
12
Arhiv BiH, ZV opšta, Zapisnik o pregledu apoteke od 20. I 1919. godine, broj 50814/19
13
ARSBL, Okružni sud Banja Luka, Protokolacija firmi, Registar inokosnih 1883–1911, 1–1489, dozvole upisa
br. 1084/gr od 27. V 1893; Bosnicher Bote, 1898. godina, str. 166.
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Roberta Brammera, u apoteci su radili Anton Abramović iz
Vrbovskog i Mirko Draganc iz Karlstadta (Karlovac), kao
asistenti sa tirocinalnim ispitom. Prisutna je austrijska
farmakopeja, VII izdanje, kao i tekuća apotekarska taksa iz
1896. Komisija je zaključila da je apoteka uredno vođena.14
Robert Brammer je umro vrlo mlad, sa 47 godina.
Apotekarsku koncesiju naslijedili su njegova supruga
Josefina i djeca. U Registar društvenih firmi kao vlasnici
tvrtke upisani su Josefina udova Brammer, Ernest, Alfred i
Hans, "ljekarnici u Banjoj Luci", a pravo potpisa je, zbog
maloljetnosti djece, imala Josefina Brammer. Po odluci
Zemaljske vlade, broj 138.251/16 od 24. jula 1916.
godine,15 za upravitelja apoteke postavljen je magistar
Binim Bleiberg16. Kada su sinovi postali punoljetni,
njihova maloljetnost je 1939. izbrisana iz Registra.17
Očevu apoteku je naslijedio Ernest Brammer zvani
18
Puba , koji je kao vježbenik radio u apoteci 1919. godine.19
Apoteka je 1936. preseljena u prethodno preuređenu
dvospratnu zgradu, do one u kojoj se nalazila prodavnica
cipela "Boston".20
Drugu apoteku u Banjoj Luci otvorio je 23. marta
Recept Brammerove
1890.
Otto
Löschner21, na osnovu koncesije broj 74.440 od
apoteke iz 1905.
30. novembra 1889. Otto Löschner "lekarnik u Banjaluci",
upisan je kao vlasnik u Registar inokosnih tvrtki 15. marta 1893,22 a u Obrtni registar
grada Banje Luke 1907.23 Apoteka se zvala "K zlatnom lavu".24
14
ABiH, ZVS, Zdravstvo u Banjoj Luci, Komisijski pregled apoteka u Okrugu banjalučkom, Protokol pregleda
apoteke Roberta Brammera od 15. IX 1905. Redovni godišnji pregled apoteke vršio se na osnovu raspisa
Zemaljske vlade od 23. I 1896, broj 9745/I. Pregled su obavili okružni primarni doktor Ignac Knotz, sanitetski
asistent dr Đoko Cvijić i politički adjunkt (potpis nečitak).
15
ABiH, ZV opšta, Zapisnik o pregledu apoteke od 20. I 1919, broj 50814/19
16
Binim Bleiberg, rođen 15. maja 1887. u Narayovu u Galiciji, diplomirao 31. januara 1914. u Lawowu.
17
ARSBL, Registar društvenih firmi 1915–1932, tekući broj 337/1 i 337/2
18
Ernest Brammer zvani Puba (Banja Luka, 22. septembra 1899 – Zagreb, 1960), oženio se Francikom zvanom
Zula (1903 – Zagreb, 1995), sa kojom nije imao djece. Bavio se filatelijom i bio član Nadzornog odbora Saveza
filatelista BiH.
19
ABiH, ZVS 2 Opšta 1919–1920, Zapisnik o pregledu apoteke od 20. I 1919.
20
Vrbaske novine, 27. V 1936, br. 1002, 3.
21
Otto Löschner (1867 – Zagreb, 13. avgust 1936) diplomirao je na Franc-Josef univerzitetu u Zagrebu 20. jula
1888. Sa Irenom rođ. Wildner (Brunau, 1877 – Zagreb, 18. januar 1936) vjenčao se aprila 1907. Löschner,
"ljekarnik poznat radi svog plemenitog značaja", bio je jedan od osnivača i sekretar Narodnog pjevačkog društva
"Nada", koje je kasnije nazvano Hrvatsko pjevačko društvo. Löschner je bio predsjednik "Nade" 1901–1906.
godine, kada je ona bila organizaciono sređeno i dobro postavljeno društvo. U vrijeme kada se prikupljao novac
za izgradnju "Nadinog" doma, oko 1919. godine, između ostalih darovatelja iz drugih gradova, bio je i
Zagrepčanin Otto Löschner sa 100 kruna. Sahranjen je na groblju Mirogoj u Zagrebu, u porodičnoj grobnici.
22
ARSBL, Okružni sud Banja Luka, Protokolacija firmi, Registar inokosnih firmi 1883–1911, br. registra 585/I,
broj 875 gr. Iz istog registra je izbrisan kao vlasnik 24. juna 1910. godine, br. registra 585/II, broj F30/08/3
23
ARSBL, Okružni sud Banja Luka, Protokolacija firmi, Registar obrta 1907–1911, redni broj 543.
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Osim vlasnika Löschnera, u apoteci
je na praksi od 15. septembra 1904. bio i
Eugen Löwy. Apoteka površine 38 m2
nalazila se u Herrengasse broj 76, u objektu
solidne gradnje, sa natkrivenim ulazom i
velikim prozorima lijevo i desno od
frontalno smještenog ulaza. Iz apoteke vode
vrata kroz predsoblje do asistentove sobe
površine oko 18 m2, iz koje se kroz još jedno
predsoblje dolazi do materijalke od 15 m2, a
iz nje do laboratorije od 12 m2. Apoteci
pripada i podrum od 40 m2 i jedan prazan
Oglas o otvorenju apoteke Otta
gornji sprat (60 m2). Opremljena je
Löschnera, Sarajevski list, broj 41
svijetosmeđim lakiranim policama, gornjim
od 6. aprila 1890.
otvorenim i donjim zatvorenim, sa ladicama;
na otvorenim policama stoje abecedno poredane bijele porculanske stojnice sa
lijekovima, obilježene odgovarajućim crnim signaturama. Nasuprot ulaza stoji
receptura, sa dva otvora za rad, na kojoj su različite vage i utezi – dvije tara vage od
nikl-srebra sa utezima, zatim jedna decimalna i pet ručnih vaga, te vaga za čajeve.
Apoteka je opremljena brojnim apotekarskim priborom i posuđem – staklenim i
porculanskim tarionicima raznih veličina, velikim tarionicima od kamena,
mesinganim pilularom, menzurama, priborom za pravljenje pastila, infuza i dekokta
itd. Svih potrebnih lijekova je bilo u dovoljnim količinama i u dobrom stanju, a
urađene su analize na identitet sljedećih lijekova: kofein, kalijum bromat, morfin
hidrohlorid, natrijum salicilat, benzojeva kiselina, magnezijum sulfat. Uredno su
nađene važeća austrijska farmakopeja, VII izdanje, i Taksa za lijekove iz 1905.
godine, na osnovu koje su taksirani lijekovi. Ekspedicija lijekova je čista i uredna,
odnosno zaključno, apoteka je u potpunosti uredno vođena.25
Otto Löschner je bio vrlo aktivan u društvenom životu grada Banjaluke. U
vrijeme Austrougarske monarhije, kada se kroz novu vlast i upravu koja izgrađuje i
uljepšava grad mijenjao orijentalni lik Banjaluke, u periodu od 1893. do 1903.
godine, u vrijeme načelnika opštine Ragib-bega Džinića, bio je uz Lazara Milića
podnačelnik opštine.26 Tako su gradski vijećnici na sjednici održanoj 23. januara
1904. vijećali o naknadnom odobrenju prekoračenja proračuna Gradske bolnice u
1903. godini za 740 K, koje su i odobrili.27 Gradsko vijeće je 16. novembra 1904.
24

Sarajevski list, broj 41, 6. IV 1890, str. 4.
Arhiv BiH, ZVS, Zdravstvo u BL, Komisijski pregled apoteka u okrugu Banja Luka, Protokol sa pregleda
apoteke od 15. septembra 1905.
26
Đorđe Mikić, Banjaluka..., str. 83.
27
ABiH, ZVS, Zdravstvo u Banjoj Luci, Opštinska bolnica u Banjoj Luci, Zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća u
Banjoj Luci, broj 2371 od 23. januara 1904. Prekoračenje budžeta se odnosilo na plaće bolničkih poslužitelja za
200 K, medikamente i zavoje za 300 K, rasvjetu za 80 K, pranje rublja za 80 K, pogrebne troškove za 100 K,
odnosno ukupno za 740 K. "Izdaci su se imali pokriti iz gospodarstvenih suvišaka godine 1903".
25
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votiralo i proračun za Gradsku bolnicu za 1905. godinu, kada se ukazala potreba za
dodatnih 8.220 K na stavci "Prinos gradske obćine", što je i odobreno,28 a 1906. je
odlučilo da votira za prekoračenje i naknadne veresije za gradsku bolnicu u iznosu
od 1.906 K, koji će se pokriti iz gospodarstvenih višaka tekuće godine. Na
Glasovnici sa sjednice, kao i svi prisutni, i Otto Löschner je glasao "za", s tim da više
nije bio potpisan na zaključku – to su sada bili, uz Selim-bega Džinića, Simo Pišteljić
i Muharem Skopljak. Na istoj sjednici glasovalo se i za povećanje proračuna za
bolnicu za 1907 godinu, kada su svi prisutni glasali "za", a među njima i Lochner.29
U Obrtničkom registru se navodi da Löschner odlazi iz Banjaluke, a to je
vjerovatno bilo u drugoj polovini 1907. godine, kada apoteku kupuje Tomo
Mirković.30
Kasnije, 1920. godine, Otto Löschner je bio vlasnik drogerije i trgovine
parfumom u Zagrebu i tada nije imao apoteku31, dok se sljedeće godine pojavljuje
kao vlasnik apoteke u Zagrebu, u Preradovićevoj ulici br. 6.32 Zbog opšte nestašice
lijekova koja je vladala pred kraj iscrpljujućeg Prvog svjetskog rata, pokrenuto je
pitanje snabdijevanja. Löschner je bio jedan od osnivača i dioničar veledrogerije
"Isis", dioničarskog društva za industriju i promet drogama i kemikalijama (danas
"Medika") u Zagrebu. Osnivačka skupština Društva održana je u Masarikovoj ulici u
Zagrebu 12. juna 1918. godine, kada je za prvog predsjednika izabran apotekar iz
Zagreba i predsjednik hrvatskog gremija dr Bruno Vouk. U prvu upravu je, između
ostalih, izabran i mr ph. Otto Löschner. Cilj osnivanja prve veledrogerije "Isis" bio je
"proizvoditi i staviti u promet droge, kemikalije, higijenske i druge i kozmetičke
pripravke, te sve ostale ljekarničke i kemičke potrepštine i pribor; posredovati u
nabavi ljekarničkih i kemičkih potreba i preparata iz tuzemstva i inozemstva za
potrebe zdravstvenih, naučnih i industrijalnih zavoda; nastojati iskorištavati domaće
ljekovito i mirodijsko bilje i druge sirovine za kemijsku industriju i izvoz istih u
inozemstvo; preuzeti zastupstvo u gornje svrhe te se u slučaju potrebe složiti sa
sličnim preduzećima; osnivati i voditi kemijske i druge industrije koje mogu
poduprijeti svrhu ovog društva". Osnovna glavnica ovog društva bila je 4 miliona
kruna, što je za ono vrijeme bio vrlo velik novac. Međutim, ukupni promet
lijekovima i drugim potrepštinama je 1919. iznosio 35 miliona kruna, uz dobit od
oko pola miliona kruna. Löschner je kao dioničar sa 80 dionica (8.000 kruna) i 10
glasova sudjelovao 1920. godine u osnivanju "Kaštel" d.d., tvornice kemijsko
farmaceutskih proizvoda na imanju Kaštel, na Baniji u Karlovcu. To je bila prva

28

ABiH, ZVS, Zdravstvo u Banjoj Luci, Opštinska bolnica u Banjoj Luci, Zapisnik i zaključak sa sjednice
Gradskog vijeća, broj 3220 od 16. novembra 1904. Proračun Gradske bolnice za 1904. iznosio je: potreba 33.844
K, pokriće 26.156 K, dakle manjak za 7.688 K, dok "nazočni" proračun za godinu 1905. pokazuje potrebu 38.220
K, pokriće 30.000 K, dakle manje za 8.220 K, odnosno za 532 K više manjka nego u godini 1904.
29
ABiH, ZVS, Zdravstvo u BL, Prekoračenje proračuna gradske bolnice Banja Luka za 1906. godinu
30
ARSBL, Registar obrta Banja Luka (grad), 1907–1911, broj 543.
31
Jugoslavenski kompas, svezak I, Trgovinski dio, Imenik trgovaca u Hrvatskoj, Slavoniji i Međimurju, str. 266.
32
Kraljevina SHS, Almanah, svezak I, godina 1921–22, dio I, II i III.
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farmaceutska industrija, a počelo se sa galenskim proizvodima, što su apotekari vrlo
dobro prihvatili.33
Uz dozvolu Zemaljske vlade, broj
181.825/I-IIa od 12. novembra 1907, Apoteku i
koncesiju je od Löschera kupio magistar Tomo
Mirković.34
Apoteka smještena u Gospodskoj ulici imala
je prostoriju za otpremanje lijekova, laboratorij,
magacinske prostorije, apotekarski podrum i sobu
za inspekciju. Prostorija za otpremanje lijekova bila
je prostrana, suva, sa velikim prozorima, u kojoj je
velika receptura sa dva radna mjesta. Uz zid su bile
stalaže, sa policama i pregradama za bočice i ostale
posude, sve sa odgovarajućim natpisom. Otrovi se
čuvaju odvojeno i nose natpis Signum veneni.
Vage, utezi i ostale sprave su u potpunom broju i
najvećem redu. Laboratorij je dosta velik, svijetao i
suv. Apotekarski podrum se nalazi u istoj kući i
odvojen je od kućnog, cementiran i suv, a natpisi
tačni i razgovjetni. Soba za inspekciju se nalazi Apoteka Tome Mirkovića (lijevo)
u Gospodskoj ulici
pored prostorije za otpremanje lijekova i u
35
potpunosti odgovara propisima higijene.
Tomo Mirković se 1912. našao u nezgodnoj situaciji jer, navodno, pacijentici
gđi Sekulić nije prema originalnom doktorovom receptu izdao lijek Leucrolum
liquidum od 250 g i nije vratio originalni recept dr Škarde, već je izdao lijek od 200
g. Gospođa se požalila doktoru da ne može plaćati tako skupe lijekove, a platila ga je
25 K i 17 h, koliko je bila cijena za bočicu od 250 g. Apotekar se pravdao time da je
naručio bočicu od 250 grama, da mu je tako i fakturisano (lijek je nabavio iz Beča),
te je priložio i način taksiranja recepta i kopiju fakture. Mirković je također smatrao
da doktor nije postupio ispravno i išao legalnim putem, jer ga nije prvo konkatirao i
ispitao situaciju, nego je odmah podnio neosnovanu prijavu Zemaljskoj vladi, te
smatra da se doktor mora pozvati na odgovornost.
Treću apoteku u Banjoj Luci pokušao je 1912. otvoriti magistar Nikola
Ivošević, tada zakupac apoteke u Zenici. On je Gradskom vijeću podnio zahtjev da
zbog porasta broja stanovnika preispita potrebu za otvaranjem treće apoteke, što je
vijeće i razmatralo na sjednici od 5. marta 1912. i većinom glasova odlučilo da se u
33

D. Grdinić, V. Grdinić, S. Paušek-Baždar, K. Kovačević, V. Dugački, Gustav Janeček (1848–1929) život i
djelo, Zagreb 2002. str. 151–153, 157.
34
Tomo Mirković (1887 – Banja Luka, 1928), diplomirao je u Gracu 1903. Bio je oženjen hadži Savkom Kokom
(1888 – Banja Luka, 1973), sa kojom je stekao sina Milana (Sombor, 2. aprila 1906 – Banja Luka,1952), koji će
kasnije kao apotekar naslijediti očevu apoteku. Milan je diplomirao u Zagrebu 1934. Bio je oženjen Ksenijom
Sekom Mirković, višim farmaceutskim tehničarem, koja je radila u apoteci.
35
ABiH, ZVS 2 Opsta, Zapisnik o inspekciji apoteke od 20. I 1919.
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gradu otvori još jedna apoteka, i to u središtu (u čaršiji), ako Zemaljska vlada uvaži
ovaj zaključak i raspiše natječaj za apoteku. Kotarski predstojnik je pisao Zemaljskoj
vladi da Banjaluka ima 14.700 stanovnika, da je to veliki grad sa razmjerno sa malim
brojem stanovnika, koji je u ekspanziji, te da je otvaranje treće apoteke nepotrebno,
ali da bi najveću korist od nje imali stanovnici u Šeheru i Hisetima, s tim da bude 3–
4,5 km udaljena od već postojećih apoteka. Gremij bosanskohercegovačkih
apotekara tražio je mišljenje apotekara Brammera i Mirkovića, koje su oni i dostavili,
navodeći da se apoteka otvara na 10.000 stanovnika i da se mora voditi računa o
opstanku već otvorenih apoteka. Apotekar Mirković navodi da je stanovništvo
pretežno siromašno i da lijekove kupuje ako nisu skuplji od 40–50 helera, a da
trapiski nadničari lijekove dobijaju u trapiskoj apoteci, te ne postoji potreba za
otvaranjem još jedne apoteke. Eventualno, ako je građanima Gornjeg šehera daleko
dolaziti u varoš, mogla bi se otvoriti tamo, a nikako u centru grada, na udaljenosti
200–300 m od postojećih apoteka, koje su međusobno udaljene 50 m, jer bi drugačija
odluka mogla ugroziti i njihov rad. On još navodi da je prije četiri godine kupio
apoteku sa koncesijom i do danas tek mali dio otplatio prihodima iz apoteke.
Magistar Nikola Ivošević je 1913. godine otvorio apoteku u Sarajevu.
Treća apoteka otvorena je tek 1924. godine, kada u čaršiji "Narodnu apoteku"
otvara magistar Milan Radočaj. Četvrtu apoteku, "Kod bijelog orla", otvorila je 1932.
Savka Pantić, ali tu apoteku već 1933. preuzima magistar Negovan Stanišić.
Za vrijeme Austrougarske monarhije u Banjoj Luci su radile apoteke Roberta
Brammera i Otta Löschnera, odnosno Tome Mirkovića. Obje su radile i iza Drugog
svjetskog rata, kada dolazi do nacionalizacije privatnih i otvaranja državnih apoteka.
Vanda Markovic-Pekovic
Public Pharmacies in Banja Luka During the Austro-Hungarian Period
Summary
With the establishment of the Austro-Hungarian rule in Bosnia and
Herzegovina started the process of Europeanization of Bosnian medicine and
pharmacy and a significant turn was made in the development of health conditions.
The Austro-Hungarian military and civil qualified doctors took medical care in their
own hands, and pharmacists, especially the Czechs and Poles, began to open modern
pharmacies in Bosnia and Herzegovina. In 1879 the National Government issued an
order which for the first time clearly regulated the pharmaceutical field. Following
the example of the situation in the Empire, the order clearly stated that only
qualified, educated pharmacist with the PhD degree in chemistry or M.Sc. degree in
pharmacy obtained at an Austro-Hungarian university could work in supply and
production of drugs. A comprehensive law, called the Order for the Pharmacies in
Bosnia and Herzegovina, was adopted in 1907. The law, inter alia, defined the
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establishment of the BiH pharmacy association, constituted of public pharmacies’
managers and registered pharmacists working in public pharmacies.
The first public pharmacy in Banja Luka, modeled after those in Europe,
opened on 30th December 1878 a registered pharmacist Moritz Brammer, based on
concession of the Military Command of the Second Army. He was succeeded by his
son, a registered pharmacist, Robert Brammer, who became the owner of the
pharmacy in 1892. The pharmacy was called "Towards a Gold Serpent". Another
pharmacy, "Towards a Golden Lion", was opened by Otto Löschner on 23rd March
1890. Both pahrmacies were located in the Herrengasse, today Gospodska Street.
The pharmacy of Löschner was overtaken in 1907 by the registered pharmacist
Thomas Mirkovic, who would be later succeeded by his son, a pharmacist Milan
Mirkovic. All pharmacists were prominent citizens of Banja Luka and active in
social life.
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ДРАГАН ШУЋУР
Војни свештеник
Оружане снаге БиХ

ВРАЋАЊЕ У ПРАВОСЛАВНУ ВЈЕРУ
МАЛОРУСКИХ КОЛОНИСТА У ПРЊАВОРСКОМ
СРЕЗУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЈЕТСКА РАТА
Апстракт: У раду је описан снажан покрет за враћање у православну
вјеру међу малоруским колонистима у прњаворском срезу између два свјетска
рата. Урађен је на основу архивске грађе која се налази у Архиву Светог
архијерејског синода Српске православне цркве у Београду и малобројне
црквене штампе и литературе.
Кључне ријечи: Малоруси, Украјинци, Русини, унијати, Хрваћани,
колонисти, свештеник, Василије Стриљчек, митрополит Василије, Свети синод,
православна вјера, парохија.
Досељавање и вјерске прилике
Одмах по окупацији Босне и Херцеговине и успостављању Врховне
земаљске управе 1879. године, Аустроугарска је почела систематску
колонизацију на подручју сјеверне и сјеверозападне Босне. Под појмом
"колонизације" подразумијева се организовано насељавање на унапријед
припремљеном терену, на коме се колонистима обезбјеђују одређене
привилегије и повластице. Колонизација иностраног живља у Босну и
Херцеговину званично је почела 1896. а завршена 1905. У стварности
досељавање је почело већ 1880. и трајало је до почетка Првог свјетског рата
1914. Међу десетак досељених доминирали су римокатолици и протестанти
(Нијемци, Италијани, Мађари и други), али је било и православних и бивших
православних (унијата1). Ти бивши православци су углавном били Украјинци и
Русини, а досељени су из Галиције и закарпатских области. Њима су
додијељени крајеви око Дервенте, Прњавора, Бањалуке и Приједора, а било их
је око 5.000.2

1

Унијати (лат. unire – ујединити, сјединити, нлат. uniare, uniati) или гркокатолици су они православни
хришћани који су се, под политичким притиском, "поново сјединили" са Римокатоличком црквом тако
што су признали папину власт и догму филиокве, а задржали своје раније црквено устројство, црквени
језик и причешћивање у оба вида (и хљебом и вином).
2
Српска православна епархија бањалучка 1900–2000, Шематизам, Бањалука 2000, стр. 389; Борис
Небесниј, Украјинци у Србији [ www.rastko.rs/rastko/delo/11868 ( 14.12.2010 ) ].
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Сви досељеници донијели су многе новине за које старосједиоци нису
знали. Без обзира на све разлике, настојали су да се уклопе у нову средину.
Већина њих били су гркокатолици (унијати) и имали су у почетку много
проблема да задовољавају своје вјерске потребе, као што су крштења, вјенчања,
сахране и богослужења. Многи од њих жељели су да се врате у православну
вјеру, у којој су били прије унијаћења. Међутим, њима је аустроугарска власт
наметнула унијатске свештенике и званично их називала гркокатолицима и
унијатима. Први пут су колонисти 1912. године протестовали против наметања
свештеника и против назива унијати, доказујући да су они православне вјере.3
Балкански рат, политичке прилике и терор окупаторских власти нису били
повољни за остварење њихових вјерских убјеђења. Сав њихов успјех био је у
томе што су им наметнути унијатски свештеници отишли, а они су се за своје
вјерске потребе обраћали свештеницима Митрополије бањалучко-бихаћке:
Петру Иванковићу из Јошавке, Сими Јанковићу из Мравице и Цвији
Миланковићу из Поточана, о чему има доказа у матичним књигама. Међутим,
Први свјетски рат дао је још више могућности ондашњим властима да
колонисте присаједине унији, наметну им званични назив унијати и поставе им
унијате свештенике. Потпали су под јурисдикцију митрополита Шептицког из
Лавова, који је подигао цркву и основао мали манастир у селу Лађевци, са
намјером да посредством колониста ослаби православни живаљ и уз помоћ и
насиље аустријских власти ради на ширењу унијатства у Босни.4 Калуђери који
су живјели у манастиру у Лађевцима обилно су потпомагани од Propaganda
fide5, бањалучких траписта и политичких власти. По ослобођењу 1918. године
досељеници су се поново побунили против званичних назива "гркокатолици" и
"унијати", те тражили заштиту од Српске православне цркве, "са жељом да се
врате у своју прадједовску православну вјеру и цркву''.6
Ова настојања и жеље досељеника дјелимично су се могле остварити тек
1922, кад је дошао њихов саплеменик јеромонах Василије Стриљчек.7 У
3

АСАС, фасцикла II 1946. Архив Светог архијерејског синода (АСАС) СПЦ, несређена грађа, налази се у
фасциклама. Сви детаљи који су наведени у раду, a тичу се враћања у православну вјеру између два
свјетска рата, налазе се у фасцикли II 1946. Извјештај администратора Епархије бањалучке епископа
зворничко-тузланског Нектарија Светом архијерејском синоду од 18. новембра 1929.
4
АСАС, ф. II, 1946. Извјештај администратора Епархије бањалучке епископа Нектарија 18. новембра
1929.
5
Конгрегација за ширење вјере, основана 1622. године у Риму за вријеме папе Григорија XV.
Материјално је помагала ширење Римокатоличке цркве.
6
АСАС, ф. II, 1946. Извјештај администратора Епархије бањалучке епископа Нектарија 18. новембра
1929.
7
Отац Василије Стриљчек рођен је 29. фебруара 1892. у Хусјатину (област Трнопољ – Западна Украјина).
Његови родитељи Теодосије и Текља (по националности Чех и Украјинка) били су припадници
гркокатоличке (унијатске) цркве те припадали земљорадничкој класи. Основну школу завршио је у
родном мјесту 1902, а 1910. у Трнопољу завршава класичну осморазредну гимназију. Схоластичке науке
завршава 1912. у Лавову. Године 1915. мобилисан је од аустријских војних власти, те постављен за
помоћника (фелдкулатора) у Горици. Након деветомјесечног војног служења био је заробљен. У затвору
је био у Италији, одакле интервенцијом Ватикана након три мјесеца бива избављен. У октобру 1916.
уписује се на вишу богословску школу (у рангу факултета) у Риму, коју успјешно завршава у мају 1920.

150

Д. ШУЋУР, Враћање у православну вјеру малоруских колониста у Прњаворском срезу...

кратком року, за само неколико мјесеци, отац Василије вратио је у крило
Православне цркве, у у селима Хрваћани и Мујинци, велики број (око 175
домова) унијатских православаца, Малоруса, како су их тад називали. Он је
основао двије парохије: у Хрваћанима 1922. и у Новој Дубрави 1924. године.
Обје ове парохије биле су под јурисдикцијом Митрополије бањалучкобихаћке.8 Међутим, одмах на почетку настао је спор између повратника у
православну вјеру и гркокатолика око права власништва на двије цркве које су
биле у овим селима.9 Суштина сукоба лежала је у чињеници да су цркве
подигли колонисти који су се вратили у православље и који су хтјели да те
цркве буду православне. Проблем је створила мањина локалног становништва
које је остало гркокатоличке вјероисповијести. Међутим, политичка власт је на
захтјев гркокатолика затворила обје цркве, које су остале закључане до
коначног рјешења спора. Како се сукоб није смиривао, истрагу су спровеле и
државне власти, које су закључиле да они мјештани који су се вратили у
православље желе да и цркве које су подигли док су били унијати такође буду
православне. Реаговао је и Свети архијерејски синод са захтјевом да се до
коначног рјешења спора бар једна црква ослободи на коришћење православним
хришћанима. Овај спор се постепено смиривао10, али "мржња''
супротстављених страна није престајала.
Сâм Василије није могао да врати у православну вјеру све оне који су
жељели, па се митрополит бањалучко-бихаћки Василије (Поповић) обратио
Синоду за помоћ. У свом обраћању навео је да Малоруси траже од њега да се
оцу Василију пошаље један помоћник, искључиво њихов сународник,
јеромонах или свештеник, без породице11. Синод је одговорио да разумије
Долази код митрополита кијевског Антонија (Храповицког), који се тада као емигрант налазио у
Сремским Карловцима, и скопског Варнаве (потоњег патријарха српског). Рукоположен је у чин
јерођакона 9/22. маја 1922. а сутрадан у чин јеромонаха. Упућен је на пастирску дужност православног
мисионара међу унијатима у срезу прњаворском у Босни, те постављен за пароха хрваћанског и сабрата
манастира Моштаница. Већ 1925. за заслуге према православној цркви у свештено-мисионарском раду
јеромонах Василије одликован је правом ношења свештеничког црвеног појаса, а 23. фебруара 1933. у
звање протосинђела. У току Другог свјетског рата одлази најприје у Београд, па у Шабачко-ваљевску
епархију (1941), гдје борави једно вријеме. На послушању био је и у Семберији, гдје је у недостатку
свештенства опслуживао једанаест парохија. Након доласка епископа др Василија (Костића) на трон
Епархије бањалучке (1947), протосинђел Василије се враћа у матичну епархију. Комунистичка власт не
дозвољава му боравак у Хрваћанима, чиме му је забрањен пастирски рад међу Украјинцима. Смјештен је
у манастир Гомионицу, гдје се налазио у кућном притвору. Ту је остао до упокојења 1958. године.
Сахрањен је у хрваћанској украјинској цркви, коју је он градио. Биографија оца Василија Стриљчека
налази се у чланку Служитељ олтара Божијег, јеромонаха Платона, објављеном на сајту манастира
Липље [ www.manastirliplje.com ]; Шематизам Српске православне Епархије бањалучке 1900–2000,
Бањалука 2000, стр. 389–398; Драган Шућур, Бањалучка епархија за вријеме епископа др Василија
(Костића), 1947–1961, Бањалука 2009, стр. 57, 67, 108, 117–118.
8
АСАС, ф. II, 1946. Писмо свештеника Василија Стриљчека Светом архијерејском синоду, од 3. децембра
1927.
9
Горан Латиновић, Српска православна црква у Босанској Крајини (1918–1941), Бања Лука 2006, стр. 60–
61.
10
Исто, стр. 61–62.
11
АСАС, ф. II, 1946. Писмо митрополита бањалучко-бихаћког Василија Светом архијерејском синоду, од
28. јануара 1923.
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потребе Малоруса и оца Василија, али да тренутно немају таквог човјека12.
Будући да није било изгледа да помоћ у скорије вријеме стигне, митрополит се
поново обратио Синоду да одобри тромјесечно одсуство руском архимандриту
Инокентију, који је дошао у Београд из манастира Пакре,наводећи да би он
могао доћи код оца Василија и помоћи му у враћању у православну вјеру
породица у селима Каменица и Нова Дубрава13. Међутим, стигао је одговор да
је архимандрит Инокентије само кратко боравио у манастиру Пакра, те да је
отишао у Нишку епархију како би био у манастиру који је уступљен руским
монасима14.
Осим недостатка мисионарских свештеника, враћање у православну
вјеру, по писању оца Василија, снажно су ометали жупници (како су понекад
ословљавали унијатске свештенике) који су били у Прњаворском срезу.
Истицао је да жупници Грегорије Биљак и Јозефат Жан (Белгијанац) настоје
свим средствима да врате у унију све оне који су пришли православљу. Ишли
су толико далеко да су срамотили, понижавали и пријетили досељеницима,
наводећи да ће рђаво проћи ако се не врате у крило Римокатоличке цркве.
Посебно се истицао жупник Жан, који је пријетио да ће пострадати сви који су
прешли у православље15. Дијелио је посебне молитвенике, нудио новчану
помоћ свима који напусте православље, те истицао да православно крштење не
вриједи и да сву дјецу коју је крстио Стриљчек треба он поново да крсти. Неки
су се поколебали па су своју дјецу носили ноћу да их он поново крсти16.
Посебно је на удару овог жупника био отац Василије. У једној проповиједи
жупник је рекао: "Он је чувао свиње. Сâм је свиња и њему није ништа до
олтара него до корита...православна вјера није никаква вјера...".17 Осим
пропаганде и пријетњи, крали су им ствари из цркве, тужавали за цркве које су
саградили и земљишта која су добили од Аустроугарске18. Поводом ових
дешавања Црквени суд Митрополије бањалучко-бихаћке обратио се
Министарству вјера Краљевине СХС да интервенише. Истим поводом
митрополит Василије тражио је од Синода да се обрати поменутом
министарству да предузме нужне мјере, да се стане на пут тим људима
(жупницима), који нарушавају ред, мир и поредак међу колонистима
Малорусима у Прњаворском срезу. Такође, да се уклоне и да се доведу други,
12

АСАС, ф. II, 1946. Син. бр. 122/189, Одговор Светог архијерејског синода митрополиту Василију, од 5.
фебруара 1923.
13
АСАС, ф. II, 1946. Допис митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 2. маја 1923.
14
АСАС, ф. II, 1946. Допис епископа пакрачког Мирона Светом архијерејском синоду, од 22. маја 1923.
15
АСАС, ф. II, 1946. Допис митрополита бањалучко-бихаћког Василија Светом синоду, од 19. септембра
1924.
16
АСАС, ф. II, 1946. Писмо свештеника Душана Кецмановића Епархијском црквеном суду, од 9. октобра
1924.
17
АСАС, ф. II, 1946. Писмо свештеника Василија Стриљчека Епархијском црквеном суду, од 12.
новембра 1924. У писму отац Василије навео је и свједоке који су чули Жанову проповијед, у којој је
говорио против њега и православне вјере.
18
АСАС, ф. II, 1946. Допис митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 19. септембра 1924.
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који ће вршити своју дужност на задовољство свих досељеника19. Тражено је
од Синода да интервенише код државних власти како би се Жан као страни
држављанин протјерао из земље, а Биљак премјестио у другу жупу. Јер, "ако
они и даље остану, не само да ће престати враћање Русина у православну вјеру,
него ће се и они који су то учинили вратити у унију, под притиском''.20
Међутим, осим поменуте двојице, и други унијатски свештеници били су
агресивни и негативно настројени према Стриљчеку, сународницима (који су
се вратили у православну вјеру) али и држави. Тако је, по свједочењу
становника из Нове Дубраве, унијатски свештеник из Деветине Павле
Теодорович рекао: "Док краљ и Србија не покоре се Риму и папи неће
спомињати ни краља ни Србију у богослужењима". Слично су говорили против
краља и државе и други унијатски свештеници: Михајло Јуриста, Останас
Тервук, Хриц Харак (бивши шуцкор) и други.21 Иначе, унијатски свештеници
су прије 1918. на свакој служби помињали аустроугарског владара, а послије
1918. то нису чинили са владаром нове државе22. Осим напада на државу и
краља, често су на мети унијата биле и куће досељеника који су се вратили
православној вјери.23
На тешко стање у парохијама православних Украјинаца указивао је и
свештеник Душан Кецмановић. Наиме, он је писао Црквеном суду Епархије да
се покрету враћања Русина не поклања довољна пажња ни помоћ од стране
Српске православне цркве, те да политичке власти раде све на руку унијата.
Поводом тога навео је случај у селу Каменица, у којем су православни Русини
подигли цркву и крст на земљи коју је дала сарајевска влада, а коју су
користили гркокатолици за личне потребе. Након тужбе гркокатолика, суд у
Прњавору донио је пресуду да се православним Русинима одузме земља, те да
се црква и крст уклоне. На крају је навео да се Василије Стриљчек налази у
тешком положају и ако му се не пружи помоћ, покрет за враћање могао би бити
разбијен, јер су се неки већ вратили у унију.24
Након неколико интервенција митрополита Василија и Синода,
Министарство вјера упутило је допис Синоду. У њему је истакнуто да би требало
регулисати правни однос црквених општина у погледу црквене имовине између
православних и унијата, спријечити нелегалну и противзакониту агитацију
унијатских мисионара, те побољшати материјално стање тамошњег свештеника
православне вјероисповијести. Затим, да је Одлуком истог министарства бр. 5337
19

Исто.
АСАС, ф. II, 1946. Писмо Епархијског црквеног суда Светом архијерејском синоду, од 12. октобра 1924.
21
АСАС, ф. II, 1946. Писмо свештеника Василија Стриљчека Светом архијерејском синоду, од 3.
децембра 1927.
22
Г. Латиновић, н.д., стр. 61.
23
Исто. У опширном писму Стриљчек је навео да их унијати стално нападају, лупају им прозоре на
кућама, називају их смрдљивим Србима и другим увредљивим ријечима. Навео је и да је 1925. године
брутално била нападнута и њихова литија, од унијата из села Каменица, али и многе друге недаће.
24
АСАС, ф. II, 1946. Писмо свештеника Душана Кецмановића Епархијском црквеном суду, од 9. октобра
1924.
20
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од 30.12.1924. наређено да се Јозафат, као страни поданик и неподесан
мисионарски агитатор за јавни поредак у држави, протјера из Краљевине. Такође
је наведено да је оцу Василију допуњена плата у износу од 500 динара мјесечно,
али да не постоји законска могућност да се пружи већа помоћ, те да Синод може
да побољша стање поменутог свештеника из својих фондова, с чиме би се и
Министарство сложило.25
Без обзира на све недаће и проблеме које је имао, Стриљчек је наставио
са својим мисионарским радом. Код њега су скоро свакодневно долазили
представници унијата из села Лепеница, Козарац, Гајеви и Деветина, те из
Бањалуке, са молбом да их врати источно-православној вјери и Цркви, те да им
нађе свештенике26. Због тога је предлагао властима Епархије да се осигурају
средства за плате из државне касе, како би се могли одмах поставити
свештеници у Лепеници, Гајевима, Козарцу и Бањалуци. Тиме би у најкраћем
року било ријешено "коначно питање покрета враћања колониста (унијата) у
православну вјеру''. На крају дописа навео је да има за сва поменута мјеста
подесне свештенике, за које он гарантује, а који би дошли одмах и преузели
дужност27. Поводом овог приједлога митрополит Василије упутио је допис
Драгомиру Обрадовићу, министру вјера. У њему митрополит моли да се, ако је
то икако могуће, у 1928. Години осигурају средства за издржавање бар двојице
малоруских свештеника. На крају дописа изражава наду да ће поменути
министар поклонити велику пажњу овом покрету враћања, у Босни, те
пронаћи потребна средства28. Истовремено је митрополит Василије од
Стриљчека тражио списак унијата који су изразили своју жељу за враћање у
православље. У извјештају отац Василије навео је број домова по колонијама и
то сљедећим редослиједом: Лепеница, Расавац и Селиште (од 83, за прелазак
20–25 домова); Гајеви (од 60, за прелазак око 20 домова); Брезик (сва 24 дома);
Прњавор (са околином има око 100, а за прелазак је 35–40 домова); Козарац
(између 12 и 15 домова); Бањалука, Јаблан и Опсјечко (око 70 домова).29 Још је
навео и имена двојице свештеника који би били погодни за мисионарски рад.
Обојица су Малоруси, и то: Василије Новосад (40 година), из Галиције,
тренутно у Америци, и Георгије Крижановски (37 година), ратни емигрант у
Прагу. На крају истиче да без више свештеника није могућ даљњи рад, те да би
та активност трајала више од 1–2 године, тј. док би се сасвим искоријенила
унија, бар у Прњаворском срезу.30
25
АСАС, ф. II, 1946. Допис Министарства вјера Краљевине СХС Светом архијерејском синоду, од 23.
фебруара 1925.
26
АСАС, ф. II, 1946. Допис свештеника Василија Стриљчека Епархијском црквеном суду, од 12. новембра
1927.
27
Исто.
28
АСАС, ф. II, 1946. Допис митрополита Василија Драгомиру Обрадовићу, министру вјера, од 19.
новембра 1927.
29
Према овом извјештају од око 350 за враћање у православље, жељу је изразило око 200 домова.
30
АСАС, ф. II, 1946. Допис свештеника Василија Стриљчека митрополиту Василију, од 23. новембра
1927.
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У враћање у православну вјеру и скидање "јарма римске уније" отац
Василије дубоко је вјеровао. Истицао је да је, и поред тешког времена, покрет
за враћање веома активан, те да би био још активнији кад би му у сусрет
изашле и црквена и државна власт. Да власт енергично утиче како би се
вратили домовници, матице и опљачане ствари из цркава, затим да дођу рускоукрајински свештеници.31 Све ове податке митрополит Василије послао је
Синоду како би имао потпун увид у жив и јак покрет враћања у православље у
Епархији бањалучкој.32 Схватајући потребе покрета, митрополит Василије опет
се обратио Синоду тражећи помоћ за свештенике Василија Стриљчека у
Хрваћанима и Василија Монсејенка33 у Новој Дубрави. Тражио је да им се
одобри новчанa помоћ од 800, а од 1. јануара 1928. да се осигура по 1.000
динара за два нова малоруска свештеника34. Поводом овог Синод је затражио
од Великог управног савета Српске пaтријаршије да се нађу и пруже потребна
средства. Поменути савет изашао је у сусрет и одобрио помоћ за наведене
свештенике, у висини од 500 динара, али само за прву половину 1928. године.35
Покрет за враћање у православну вјеру био је различитог интензитета.
Тако је крајем 20-их година XX вијека обухватио Прњавор са околином. И
поред велике тежње римске уније да све унијате покатоличи, живаљ је више
био наклоњен православљу.36 Према свједочењу оца Василија, доказ за то је
ширење вјерског покрета по селима Лепеница, Расавац, Селиште, Гајеви, Стара
Дубрава и другим унијатским колонијама. Међутим, сâм Стриљчек и
придошли Крижановски37, обојица лошег здравља, нису могли да обилазе
колоније које су биле удаљене једна од друге и по 20 километара38. Осим тога,
нередовна помоћ често је тјерала Стриљчека да ради физичке послове како би
зарадио ручак или вечеру. Жалио се да му живот, и послије толико апела, није
ништа бољи, те да сиромашну плату дијели са Крижановским откад је дошао.
Зато је затражио још свештеника, увећану материјалну помоћ, средства за
31

АСАС, ф. II, 1946. Допис свештеника Василија Стриљчека митрополиту Василију, од 3. децембра 1927.
АСАС, ф. II, 1946. Допис митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 30. новембра 1927.
33
Свештеник Василије Монсејенко прешао је у православну вјеру па је, по одобрењу патријарха српског
Димитрија и министра вјера, постављен 1926. за администратора парохије у Новој Дубрави. У почетку,
док је радио заједно са Стриљчеком, његов рад је био користан, али убрзо се одао алкохолу и крајем 1927.
нестао, те му се није могло ући у траг. Тај његов нестанак изазвао је пометњу међу православним
Русинима, који су се због страха од власти која их није заштитила, него их, напротив, прогонила, вратили
у унију. Послије тога Василије Стриљчек предложио је Георгија Крижановског да дође на поменуту
парохију. АСАС, ф. II, 1946. Извјештај епископа Нектарија Светом архијерејском синоду, од 18. новембра
1929.
34
АСАС, ф. II, 1946. Допис митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 10. децембра 1927.
35
АСАС, ф. II, 1946. В.С. бр. 2850/443-1927, допис Великог управног савета Патријаршије Светом
архијерејском синоду, од 22. децембра 1927.
36
АСАС, ф. II, 1946. Извјештај свештеника Василија Стриљчека митрополиту Василију, од 29. октобра
1929.
37
Свештеник Григорије Крижановски дошао је у марту 1929. из Прага, на позив митрополита Василија.
АСАС, ф. II, 1946. Допис оца Григорија Крижановског патријарху српском Варнави, од 20. јуна 1930.
38
АСАС, ф. II, 1946. Извјештај свештеника Василија Стриљчека митрополиту Василију, од 29. октобра
1929.
32
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изградњу нове цркве у Хрваћанима, црквице у Деветини и школе у Гајевима.
Навео је да је потребан свештеник у селима Лепеница, Расавац и Селиште, са
преко 120 домова, јер одавно желе да се врате у православље. Такође, у
Прњавору је потребан један свештеник који би био добро плаћен како би могао
да заврши оно што је он започео, јер је повољно вријеме за мисију, као што је
било 1922. године, кад је за 10 дана вратио у православље преко 150 домова. На
крају свог дописа Стриљчек, са вјером у Бога, гарантује да "ако им дође
тражена помоћ, за најдаље годину или двије, од римске уније у Босни неће
бити ни трага".39
Због одласка на лијечење, митрополита Василија у Епархији бањалучкој
замијенио је крајем 1929. епископ зворничко-тузлански Нектарије. Њему је
Свети архијерејски сабор препоручио да све испита и да достави приједлог
Синоду шта да се учини да би се рад Цркве међу босанским унијатима
појачао.40 Он је одмах након доласка у Бањалуку прикупио податке о стању
Русина колониста и поднио извјештај Светом синоду. У опширном извјештају
навео је да је јеромонах Василије, и поред велике пропаганде од стране римске
уније, успио у кратком року вратити из уније у православље велики број
колониста, те да је дјелотворан рад и Георгија Крижановског, али био би
плодотворнији да је ова акција у већој мјери потпомагана. Ипак, за утјеху је
чињеница да се покрај интензивног рада римске пропаганде и просипања
силног новца да се колонисти задрже у унији, поново појавио у 1927. години
јак покрет за враћање у православље.41 Имајући све у виду, те да би се постигао
жељени успјех, епископ Нектарије предложио је Синоду у неколико тачака42
како да се помогне ова мисија. Још је предложио да се ради хитно, јер у
срезовима прњаворском, бањалучком, босанскоградишком и приједорском
имао око 12.000 Русина колониста.43
Село
Хрваћани
Мујинци-Лишња
Рајеви
Нова Дубрава
Каменица

Домаћинство
73
87
15
89
16

Број вјерника
405
499
50
379
44

Преглед броја православних колониста

39

Исто.
АСАС, ф. II, 1946. АС бр. 100/Зап. 190, Допис Светог архијерејског сабора Светом синоду, од 4.
новембра 1929.
41
Села у којима се појавио покрет за враћање у православље наведена су раније.
42
У четири главне и седам подтачака епископ Нектарије детаљно је изложио како да се помогне ова
мисија.
43
АСАС, ф. II, 1946. Извјештај епископа Нектарија Светом архијерејском синоду, од 18. новембра 1929.
40
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Синод је послије овог извјештаја одлучио да помогне покрет са 6.000
динара.44 Убрзо је исти орган послао и неколико препорука митрополиту
Василију: да се организују црквене општине и парохије, поставе пароси, да
сиромашним парохијама Епархија одреди сталну помоћ, те да се обраћа стална
пажња на те парохије, као и да се може скупљати помоћ за подизање цркава,
како у држави тако и у Америци.45
Извјештавајући редовно Црквени суд Епархије, Стриљчек је навео да је
1929. на празник Ваведења у колонији Расавац вратио у свето православље 23
породице, те да им је предата мала црквица са инвентаром за богослужење.
Такође, да ради на томе да се врати још једна колонија у Лепеници са 60
породица.46 Акција за враћање у православну вјеру међу колонистима, за пуних
осам година "научила је'' Стриљчека како да се она не само одржи, већ и да се
прошири између два супротстављена табора (православних и унијата). Истицао
је да је био добро упознат са мисијом унијата, са њиховом психологијом,
интригама, провокацијама, те са демагогијом унијатских свештеника, јер је био
васпитан у језуитском духу.47 Знајући их, како је говорио, упозоравао је да је
унијатски табор, "плашећи се пропасти'', развио силну акцију, са огромном
помоћи која је долазила од папског нунцијата у Београду, загребачких
самостанаца, кардинала Бауера, бањалучких траписта и унијатског бискупа
Њарада. Осим овог, Propaganda fide давала је велика новчана средства, те је
свештенику Биљку изградила кућу. Унијатске цркве су реновиране у
Мујинцима и Деветини, док је унијатски свештеник са породицом у Старој
Дубрави издржаван од бањалучких траписта.48 Рад Стриљчека и Крижановског
био је чисто апостолски заснован на моралном и самопожртвованом труду, без
неке велике помоћи са стране. Због тога је Стриљчек тражио од митрополита
Василија да му дођу бар два свештеника, да се направи нова црква и отвори
задруга у Хрваћанима, да се у Расавцима и Селишту развије већа организација
за сједињење. Предлагао је да се из Прага доведе свештеник Григорије
Мељнић, да се у Гајевима отвори школа, да се постави један свештеник у
Прњавор, да се њему и Крижановском, коме је жена болесна, новчано помогне.
Стриљчек, поред приједлога и захтјева, поставља и питање: "Ако хрватски
католици, траписти, самостанци, бискупи, добротворна хрватска и политичка
друштва могу помагати њима туђе унијате, зашто и наша друштва,
организације, манастири не би помогли своје најближе по вјери – Русине?".49
Митрополит је на ове препоруке и молбе затражио помоћ од Синода. Тражио је
да се новчано помогну Крижановски и Стриљчек, коме би требало узети коња
44

АСАС, ф. II, 1946.Син. бр. 2798/Зап. 1413. Допис Светог архијерејског синода, од 27. новембра 1929.
АСАС, ф. II, 1946.Син. бр. 3128/Зап. 1589. Допис Светог архијерејског синода, од 14. децембра 1929.
46
АСАС, ф. II, 1946. Допис свештеника Василија Стриљчека Црквеном суду Бањалучке епархије, од 7.
децембра 1929.
47
АСАС, ф. II, 1946. Писмо свештеника Василија Стриљчека митрополиту Василију, од 24. децембра
1929.
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да лакше може ићи по разбацаним малоруским насељима, те да се новом
свештенику, који би требао доћи из Прага, одобри 1.000 динара мјесечно.50
Будући да је поред парохија у Хрваћанима и Новој Дубрави формирана и трећа
у Расавцима, потребно је било обезбиједити новчана средства за свештеника
који би био постављен. Поменуте парохије нису се могле саме издржавати јер
вјерници, поред тога што су сиромашни, немају ни обичај да дају било какве
доприносе, чак ни за обављене свештенорадње.51 Oдговарајући на дописе
митрополита, Синод је навео да ће и даље, према могућностима, указивати
материјалну помоћ, али да она неће бити толика колике су потребе, јер се и он
бори за изналажење материјалних извора.52
Помоћ од Синода тражили су и представници колониста у Козарцу, који
су дошли у Београд53 и лично уручили једну представку. У њој су навели да је
отац Василије вратио у православље 32 породице, да им је за почетак потребна
капела у средини њихове колоније, која би била снабдјевена свим утварима и
књигама, те један свештеник Украјинац. Истакли су да је Стриљчек код њих
долазио три пута, да је служио у једној приватној кући св. литургију, те да их је
посљедњи пут одвео на службу у православну цркву код свештеника
Бранимира Давидовића, гдје су се и причестили. На крају представке моле
Синод да свим могућим средствима и брзо потпомогне њихову жељу за
враћањем у православље, "јер непријатељи ће све учинити да то осујете и
спријече''.54 Међутим, на повратку из Козарца, свештеника Стриљчека на
станици у Бањалуци сачекао је тежак Никола Похљевски и ударио га утегом од
два килограма у главу. Од ударца пао је онесвијешћен и сав обливен крвљу. С
обзиром на то да је повреда била веома тешка, против нападача, који је већ био
у затвору, поднесена је тужба.55
За помоћ у започетој мисији враћања унијата у православну вјеру
свештеник Григорије Крижановски обратио се патријарху српском Варнави.
Он је навео да је од свог доласка, заједно са Стриљчеком, превео у
православље два села: Расaвац, са црквом, и Козарац, гдје су црквену имовину
тих села предали Бањалучкој епархији. Тако је до средине 1930. у православље
прешло шест села са пет цркава. Међутим, како су та села удаљена једно од
другог на десетине километара, њих двојица нису могли да их редовно
опслужују. Зато је Крижановски тражио од патријарха да им се пошаље
свештеник украјинске националности, који познаје психологију и обичаје
његовог народа. Да не би постигнути успјех и уложени труд пропали,
50

АСАС, ф. II, 1946. Допис митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 31. децамбра 1929.
АСАС, ф. II, 1946. Допис митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 15. јануара 1930.
52
АСАС, ф. II, 1946. Син бр. 113/Зап. 50, од 6. фебруара 1930.
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АСАС, ф. II, 1946. Син. бр. 1079/Зап. 519, Синод је исплатио 300 динара Петру Власенку и друговима
који су дошли са њим у Београд да траже помоћ за формирање парохије у Козарцу.
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АСАС, ф. II, 1946. Писмо представника колониста из Козарца, од 31. марта 1930.
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АСАС, ф. II, 1946. Допис митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 24. фебруара 1930;
Писмо представника колониста из Козарца.
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свештеник Крижановски моли Његову светост да им изађе у сусрет пославши
једног свештеника, те да их материјално и морално помогне.56
Његовој светости патријарху српском Варнави обратио се и протојереј
Јово Јовановић, парох прњаворски. Он је у свом писму навео да у срезу постоје
двије малоруске парохије, Хрваћани и Нова Дубрава, са тројицом свештеника.
Да би покрет враћања био још успјешнији, предложио је: да у парохији Нова
Дубрава остане досадашњи свештеник Никола Базиљевски; да се у Хрваћанску
парохију постави нови свештеник; да се у Прњавору формира нова малоруска
парохија, а за свештеника да се постави Григорије Крижановски, који се
налазио у Хрваћанима, те да се за потребе ове парохије откупи једна кућа како
би Прњавор могао постати централно мјесто одакле би се могло успјешније
дјеловати; да Василије Стриљчек остане без парохије, али да остане у
Хрваћанима и да његов положај буде чисто мисионарског карактера; да се ови
свештеници помогну материјално нпр. са 2.500 динара мјесечно, јер од
парохијана ништа не добијају, те да се депонира једна сума од 100.000 динара,
која би се преко митрополита употребљавала.57
Поводом ове, али и других личних представки свештеника, Синод је
обавијестио митрополита Василија да оне треба да стижу преко надлежног
архијереја, као и молбе за помоћ.58 На овај допис митрополит је одговорио да
ће упозорити своје свештенике да то више не раде. Навео је да се доста тога
испунило што је тражено, те да сад имају три свештеника, и то: Николу
Базиљевског, који је постављен у парохију у Новој Дубрави, Григорија
Крижановског у Хрваћанима, а да је Василије Стриљчек постављен номинално
на парохију Расавце, јер он, у ствари, иде по свим унијатским селима и врши
своју мисију.59 Послије овог извјештаја Синод је молио митрополита да и даље
води бригу о враћенима у православље, да се за њихово збрињавање обрати
Бановини, Министарству правде, хуманим друштвима, те да приступи
прикупљању прилога у сврху подизања парохијских управа, за чије одржавање
треба да се обрати Великом управном савету.60
Изградња цркава
Колонисти из Хрваћана који су прешли у православну вјеру обављали
су сва света богослужења у црквици од шепера, коју су подигли још док су
били у унији. С обзиром на то да је ова црквица била мала и трошна, вјерници
56
АСАС, ф. II, 1946. Допис свештеника Григорија Крижановског патријарху српском Варнави, од 20. јуна
1930.
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АСАС, ф. II, 1946. Писмена представка протојереја Јове Јовановића патријарху српском Варнави, од 3.
септембра 1930.
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АСАС, ф. II, 1946. Допис Светог архијерејског синода митрополиту Василију, од 25. септембра 1930.
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АСАС, ф. II, 1946. Извјештај митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 3. октобра 1930.
60
АСАС, ф. II, 1946. Син. бр. 2913. од 25. октобра 1930.
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су заједно са Стриљчеком одлучили да подигну нову цркву од тврдог
материјала. Међутим, како су били сиромашни, тражили су помоћ не само од
црквених власти и појединаца већ и од државних установа. Тако су 50.000
динара тражили од Министарства правде, под којим је било вјерско одјељење.61
И митрополит Василије, подржавајући њихову намјеру, обратио се Синоду и
наведеном министарству, са молбом да им се одобри што већа помоћ. Навео је
да би са том помоћи и са скромним средствима, на мјесту дотадашње они
могли подићи цркву од тврдог материјала.62 Синоду се писмом обратио и отац
Василије, тражећи, поред моралне, и материјалну помоћ. Истакао је да је помоћ
обећана од многих личности и разних установа, али да је мало шта стигло.63
Преко Епархије бањалучке упућене су три молбе Црквене општине Малоруса у
Хрваћанима. Молбе су упућене патријарху, Синоду и Великом управном
савјету, да се наведеној општини одобри што већа сума, како би започету цркву
до зиме могли ставити бар под кров. За то им је била нужна свота од 40.000
динара.64 На интервенцију Синода, Велики управни савет одобрио је помоћ у
износу од 20.000 динара.65 Због неплаћања уговорених рата за подигнуту суму
од 20.110 динара, Кредитни завод у Бос. Градишци послао је опомену оцу
Василију.66 Због ове опомене отац Василије отишао је лично у Београд и
обратио се патријарху Варнави и Синоду. Затражио је помоћ ради регулисања
поменуте мјенице, чији је новац употријебљен за градњу цркве. Схвативши да
би отпочето дјело могло да стане, патријарх и Синод одредили су: да Велики
управни савјет дâ 10.000, док за других 10.000 динара препоручују да се
обезбиједи из Епархијског савјета Бањалучке епархије.67 На основу ове одлуке
упућен је захтјев Великом управном савету да из својих средстава исплати
наведену суму свештенику Стриљчеку.68 Два дана касније, 12. фебруара 1932,
оцу Василију исплаћена је сума од 10.000 динара.69 Посјету Београду отац
Василије искористио је и за лијечење, јер је био тешко оболио од прехладе и
других болести (није навео којих) градећи ову цркву. Међутим, он је чврсто
вјеровао да ће споменута црква у Хрваћанима остати "тврђава" њихове
непоколебљивости и за будућа покољења.70
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За помоћ да се доврши црква отац Василије обратио се Божидару
Максимовићу, министру правде. У кратком писму навео је значај цркве за
њихове сународнике, те затражио новчану суму од 40.000 динара. Од те суме
20.000 отишло би за завршетак цркве у Хрваћанима, а других 20.000 динара за
откуп парохијске земље у Новој Дубрави71. Истом министру обратио се и
митрополит Василије. Навео је да су Малоруси за градњу цркве добили
прилоге од: Маршалата Краљевског двора 10.000, патријарха српског 3.000,
Великог патријаршијског савета 20.000 и Епархијског савјета Бањалучке
епархије 42.000 динара. Но, како црква овим прилозима није могла бити
завршена, митрополит моли да им се помогне.72 Поменуто министарство
одговорило је Црквеном суду Епархије да је за буџетску 1932/33. одређено
200.000 динара за помоћ Српској цркви, те да је Синод надлежан за расподјелу
те помоћи.73 О детаљима одговора Црквени суд извијестио је црквену општину
Малоруса у Хрваћанима.74 Примивши одговор, отац Василије замолио је
Црквени суд да приложену молбу прослиједи Синоду како би је могао
ријешити.75 На ову молбу Синод је одобрио помоћ у износу од 10.000 динара из
редовног буџета за 1932/33. годину.76 Примивши рјешење, отац Василије
захвалио је на разумијевању и затражио да се што хитније изда налог за
исплату, јер је помоћ била неопходна.77 У међувремену је митрополит
Василије, заједно са протом Савом Рађеновићем, обишао Хрваћане и прегледао
постигнуте радове на изградњи цркве. У свом извјештају Синоду навео је:
"Црква је покривена и окречена, врата и прозори готови а тако и привремени
иконостас, али још има много да се ради да црква сасвим готова буде, а
нарочито нивелисање земљишта око цркве и набавке свештеничких одежди и
црквених утвари, зашто им је потребно више новчаних средстава". На крају је
истакао да црква није много велика, али је лијепа, да се налази на лијепом
мјесту, и да са својим кубетом оставља на сваког пролазника најљепши
утисак.78 Подигнута црква посвећена је Покрову Пресвете богородице.
Изграђена је у српско-византијском стилу, са пет купола (великом централном
и четири мање) и високим звоником на западној страни. Грађена је од тврдог
материјала и покривена лимом. Освештао ју је 10/23. октобра 1932. митрополит
71

АСАС, ф. II, 1946. Молба свештеника Василија Стриљчека Божидару Максимовићу, министру правде,
од 17. априла 1932.
72
АСАС, ф. II, 1946. Молба митрополита Василија Божидару Максимовићу, министру правде, од 25.
априла 1932.
73
АСАС, ф. II, 1946. Допис Министарства правде Краљевине Југославије Црквеном суду Бањалучке
епархије, од 3. маја 1932. (Бр. 47297)
74
АСАС, ф. II, 1946. Допис Црквеног суда Бањалучке епархије Малоруској црквеној општини у
Хрваћанима, од 10. маја 1932.
75
АСАС, ф. II, 1946. Допис свештеника Василија Стриљчека Црквеном суду Бањалучке епархије, од 13.
маја 1932.
76
АСАС, ф. II, 1946. Син. бр. 3352/Зап. 1107, од 15. јуна 1932.
77
АСАС, ф. II, 1946. Писмо свештеника Василија Стриљчека Светом архијерејском синоду, од 7. августа
1932.
78
АСАС, ф. II, 1946. Извјештај митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 17. јуна 1932.
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бањалучки Василије (Поповић), са шест свештеника (три малоруска и три
српска) и једним ђаконом. Освећењу је присуствовао велики број вјерника из
Бањалуке и Прњавора.79 На крају службе окупљеном народу митрополит
Василије је, осврћући се на посебне прилике православних Малоруса, истакао
да је ово прва црква што је подигоше православни Руси који су се вратили из
уније у свето православље.80
Након освећења цркве у Хрваћанима, Малоруси су са својим
мисионарским свештеницима покренули акцију за изградњу цркве и
парохијског дома у Прњавору. Додуше, идеја за изградњу цркве у Прњавору
као центру мисије за враћање у православље, покренута је 1930. године.81
Српска православна црквена општина у Прњавору поклонила је земљиште, али
недостајала су средства за градњу.82 Да би се прикупила средства, свештеник
Крижановски подсјетио је Синод на приједлог њиховог изасланика код
патријарха, свештеника Јове Јовановића, да свака црквена општина у
Југославији одвоји 150 динара. Како је то предложено 1931, а одговор није
стигао, Крижановски је молио Синод да им се помогне, како не би дошло до
пада у мисији.83 На сједници одржаној 17/4.11.1932, Синод је упутио допис
свим архијерејима да се материјално помогне Руско-православна парохија у
Хрваћанима, како би њихова мисија била успјешнија и дала веће резултате.84
Управа ове парохије обраћала се и патријарху српском.85 Како су прилози за
изградњу цркве и парохијског дома у Прњавору почели да стижу, управа
поменуте парохије молила је Црквени суд Бањалучке епархије да се обрати
Синоду. У молби је наведено да апел за помоћ многи нису правилно схватили и
умјесто да шаљу новац Синоду, шаљу га директно парохији.86 Због тога је
митрополит Василије писао Синоду да се распише ново наређење, како би се
прилози слали Синоду, јер поменута парохија није у стању да о томе води
потребну евиденцију.87 Синод је одмах реаговао и замолио све архијереје да
обавијесте своје подручне органе да не шаљу прилог директно црквеној
општини већ њима.88 Жељу, али и значај да се са градњом цркве почне у 1933,
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Српска православна црква 1900–2000, Шематизам, Бањалука 2000, стр. 389–392; Гласник Српске
православне патријаршије, број 34, 1932. стр. 539.
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Гласник Српске православне патријаршије, број 34, 1932. стр. 540.
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АСАС, ф. II, 1946. Писмо Црквено-општинског одбора руске парохије у Хрваћанима митрополиту
Василију, од 22. октобра 1933.
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АСАС, ф. II, 1946. Допис митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 21/4. маја 1933.
83
АСАС, ф. II, 1946. Молба Руско-православне парохије у Хрваћанима Светом архијерејском синоду, од
7. октобра 1932.
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АСАС, ф. II, 1946. Син. бр. 9147/зап. 2543, Распис свим архијерејима, од 17/4. новембра 1932.
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АСАС, ф. II, 1946. Молба Руско-православне парохије у Хрваћанима патријарху српском Варнави, од
22. новембра 1932.
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АСАС, ф. II, 1946. Молба Руско-православне парохије у Хрваћанима Црквеном суду Бањалучке
епархије, од 4. фебруара 1933.
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АСАС, ф. II, 1946. Допис митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 6. фебруара 1933.
88
АСАС, ф. II, 1946. Син. Бр. 1223/Зап. 1058, од 4. IV/22. III. 1933.
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Стриљчек и Крижановски саопштили су митрополиту Василију.89 Како своје
потребе нису успјели да изложе патријарху Варнави приликом његове посјете
Бањалуци, Црквени одбор Руско-православне парохије одржао је сједницу на
којој је одлучено да се поново обрате Његовој светости.90 Одлуком од 21.
децембра 1933. Свети архијерејски синод додијелио је 10.000, док је
Епархијски савјет одвојио 15.000 динара за изградњу.91 Истичући велику жртву
коју подносе у својој мисији, Стриљчек је у молби Синоду, поред свега што је
постигнуто у протеклих 12 година, изнио и три приједлога. Први се односи на
новчану помоћ свештеницима, док у другом износи обећање дато за изградњу
монументалног храма и дома у Прњавору, и напомиње да је вријеме за
остварење обећанога, јер је овај град постао центар њихове мисије. Трећи
приједлог односи се на додјељивање још једног свештеника мисионара.92
Наведени свештеник поново се обратио Синоду крајем марта 1934. и, поред већ
наведених захтјева, изнио је да им не стижу личне дотације93. Поред Синода,
обратио се и патријарху, наводећи мисионарске потребе које су захтијевале
хитну интервенцију, како би се саградила црква у Прњавору.94 Синод је од
митрополита Василија затражио извјештај о градњи цркве и дома, те колика је
новчана сума потребна за ова два објекта.95 Митрополит је навео да се, без
обзира на то што је Бањалучка епархија поклонила земљиште од 4-5 дунума,
није приступило раду јер не постоје новчана средства. Да је за оба објекта
потребно око 200.000 динара, те ако би се добило бар 100.000, могло би се на
прољеће 1935. почети са градњом. На крају извјештаја, истакао је да је
подизање ове цркве пријеко потребно, јер без ње неће бити нових враћања у
православље, а и они који су се вратили прећи ће поново у унију96.
Захтјев али и велику потребу за изградњом цркве и дома у Прњавору,
сва три мисионарска свештеника пренијели су у марту 1935. патријарху
Варнави. Напоменули су да се за ову ствар боре већ пет година, али без
видљивих резултата.97 Њихове захтјеве и жеље подржао је митрополит
Василије. У извјештају Синоду навео је да је Епархијски савјет 1934. дао
18.000, да ће ове године дати 20.000 (јер ће се почети са зидањем), те да ће и
89

АСАС, ф. II, 1946. Молба свештеника Василија Стриљчека и Георгија Крижановског митрополиту
Василију, од 11/24. априла 1933.
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АСАС, ф. II, 1946. Молба Црквено-општинског одбора руске парохије у Хрваћанима митрополиту
Василију, од 22. октобра 1933.
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АСАС, ф. II, 1946. Извјештај митрополита Василија Светом архијерејском синоду
92
АСАС, ф. II, 1946. Молба свештеника Василија Стриљчека Светом архијерејском синоду, од 10.
фебруара 1934.
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АСАС, ф. II, 1946. Молба свештеника Василија Стриљчека Светом архијерејском синоду, од 31. марта
1934.
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АСАС, ф. II, 1946. Молба свештеника Василија Стриљчека патријарху српском Варнави, од 1. априла
1934.
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АСАС, ф. II, 1946. Син. бр. 1873/зап. 597, од 22/9. марта 1934.
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АСАС, ф. II, 1946. Извјештај митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 25/12. априла
1934.
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АСАС, ф. II, 1946. Молба мисионарских свештеника (Стриљчека, Крижановског, Прекраснова)
патријарху српском Варнави, од 12. марта 1935.
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наредне године помоћи да се црква доврши. Како ова помоћ Епархијског
савјета прелази њихове финансијске могућности, митрополит моли да им се из
централне касе додијели повећа сума како би се до идуће зиме црква покрила.98
Поред ових биле су још цркве у Мујинцима, Новој Дубрави и Каменици,
те капела у Расавцу. Црква у Мујинцима била је саграђена од храстовине,
пространа и висока, изнутра омалтерисана и покривена лимом. Дрвени звоник
налазио се поред ње, као и црквена кућа покривена сламом.99 Црква у Новој
Дубрави била је велика, али у трошном стању, јер је служила преко 30 година.
Била је направљена од храстовине, уплетене сламе која је улијепљена земљом,
те окречена споља и изнутра. Прво је била покривена цријепом, па онда
даском. Дрвени звоник налази се поред цркве, као и парохијска кућа. Кућа је
била велика, са више просторија.100 Филијална црква у Каменици грађена је
негдје између 1925. и 1927. године, на исти начин као и црква у Новој Дубрави.
Дрвени звоник налазио се испред цркве.101 У Расавцу је била малена капела
изграђена од дрвета, са одвојеним звоником, такође направљеним од дрвета.102
Парохије и материјално стање свештеника
Унијатске парохије у Прњавору, Деветини, Старој Дубрави и Козарцу
постојале су још и за вријеме аустроугарске владавине. Што се тиче Бањалуке,
она је имала најмање унијатских вјерника (око 19 породица), али је у њој био
постављен апостолски администратор за Босну. Међутим, кад је бискуп
Њаради од митрополита Шептицког преузео власт над унијатима у Босни,
поставио је свог каноника Фрању Латковића (Хрват) и тако и у Бањалуци
створио парохију.103 Поред наведених основане су још четири, односно укупно
девет унијатских парохија. Детаљи о њима изложени су у табели:
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АСАС, ф. II, 1946. Извјештај митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 29. маја 1935.
АСАС, ф. II, 1946. Извјештај о прегледу малоруских православних парохија: Хрваћани, Прњавор –
Расавац и Нова Дубрава. Опширан извјештај саставио је 5. априла 1935. свештеник Петар Рађеновић, члан
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Преглед унијатских парохија на подручју БиХ104

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

Назив
унијатске
парохије
Прњавор
Деветина
Стара Дубрава
Козарац
Лишња
Лепеница
Каменица
Дервента

9.

Бањалука

Редни
број

Број
домова и
душа
128/670
135/675
78/390
130/750
117/390
89/370
60/240
65/234
86/400

Број
цркава

Име свештеника

1
1
2
1
3
3
1
-

Григ. Биљак, протопр.
Мих. Јуристиј
Јан Левицкиј
Мих. Костјук
Јакимив
Старан Матус
Еветахиј Легенкиј
С. Слиж

1

Фрањо Латковић,
каноник

Прима из државне
благајне мјесечно
1.585,50 дин.
1.305,63 дин.
745,63 дин.
1.025,63 дин.
1.025,50 дин.
1.025,50 дин.
885,63 дин.
1.460,63 дин.
Није се могло
установити.
Принадлежности
прима од Фин. дир.
у Загребу.

888 домова са 4.119 душа, 13 цркава и капела

Док су унијати имали девет, колонисти који су се вратили у православну
вјеру основали су само три парохије. Детаљи о парохијама налазе се у табели:
Преглед малоруско-православних парохија105
Редни
број
1.
2.
3.

Назив рускоправосл. парохије
Хрваћани
Нова Дубрава
Расавци

Број
домова
220

Број
цркава
2

105
108

2
1

Име свештеника
Вас. Стриљчек,
протосинђел
Григорије Прекраснов
Григорије
Крижановски

Прима од Св.
синода мјесечно
1.150 дин.
1.500 дин.
1.400 дин.

Уз ову табелу налази се и примједба у којој се наводи да осим ове три
парохије постоје још малоруске православне колоније у Козарцу са 42 дома, у
Бањалуци са 16 домова и у Марићкој са четири дома, свега 62 домаћинства.
Ове колоније опслужује протосинђел В. Стриљчек.106
О стању у унијатским и руско-православним парохијама митрополит
Василије обавијестио је Синод. Поред наведених података из табела,
митрополит је изнио да девет унијатских свештеника, на 888 домова и 5.000
душа, прима у додацима више него нпр. свештеници среза босансконовског на
4.232 дома и 31.144 душе, затим да још уживају лични додатак за I разред
скупоће. На крају је истакао да велики број креираних унијатских парохија на
104

Подаци о унијатским парохијама достављени су у допису свештеника Василија Стриљчека
митрополиту Василију, од 1. марта 1933.
105
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мали број унијата представља покушај ометања покрета враћања Малоруса у
прадједовску вјеру.107 Синод је замолио митрополита да достави извјештај о
стању у парохијама новообраћених Руса и да се види има ли Епархијски савјет
средстава да помогне мисионарским свештеницима. Истовремено, да се види
какво је расположење код Руса који су остали у унији и шта да се уради за
њихово враћање у православље, како би се предстојећа посјета патријарха
српског Варнаве Бањалуци108 могла искористити у ту сврху.109
Детаљан извјештај о стању у малоруским парохијама и колонијама
митрополит је доставио Синоду. У њему је наведен број домова и вјерника у
мисионарским парохијама и колонијама. Наведено је да би се успјешније
враћање Малоруса из уније у православље постигло кад би се подигла
рускоправославна црква у Прњавору и мисионарски свештеници материјално
боље помогли. Уз ове податке наведене су принадлежности мисионарских
свештеника у 1933. години110:
Име и
презиме
Василије
Стриљчек
Григорије
Крижановски
Григорије
Прекраснов
Свега

Еквивалент
за бир

Лични
додатак

Додатак
на плату

Пород.
додатак

Мисион.
додатак

За
мисион.
путовања

200

436

675

–

500

200

436

675

280

200

436

619

600

1.969

1.308

Укупна сума
Мјес.

Год.

500

2.301

27.612

500

–

2.091

25.092

420

500

–

2.175

26.100

700

1.500

500

6.567

78.804

Испод табеле наведено је да сва три свештеника примају годишње
укупно 78.804 динара, и то од Епархијског савјета 11.200, Великог управног
савета 20.000 и Светог архијерејског синода 47.604 динара111.
Због тешког материјалног стања мисионарски свештеници често су
молили власти српске цркве да им се новчано помогне. У њиховој молби
Синоду наведено је: "...кад би им се изашло у сусрет и додијелила значајнија
новчана помоћ, за животне и мисионарске трошкове, могли би лакше одбити
нападе на њихову акцију, цркву и вјеру".112 До свршетка 1933. они су примали
личне дотације од Великог управног савета, али та примања нису стизала и у
1934. години. Због тога је Стриљчек писао Синоду да им се што прије подијеле
личне дотације колике су биле и прије, наводећи да ће можда неки свештеници
напустити ову, и прећи у мисију понуђену од епископа Горазда, у
107

АСАС, ф. II, 1946. Извјештај митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 5. маја 1933.
Г. Латиновић, н. д., стр. 89–95.
109
АСАС, ф. II, 1946. Одлука Светог архијерејског синода, од 9. маја 1933.
110
АСАС, ф. II, 1946. Извјештај са табелом митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 10.
новембра 1933.
111
Исто
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АСАС, ф. II, 1946. Молба мисионарских свештеника Светом архијерејском синоду, од 10. фебруара
1934.
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Прикарпатску Русију или Чешку.113 Са истим циљем обратио се и српском
патријарху Варнави.114 У име својих колега поново се обратио Синоду,
наводећи да су посљедње мисионарске принадлежности примили у октобру
1933, те моли да им се хитно уручи помоћ, како би могли наставити са
мисијом.115 У складу са својим могућностима, али и уважавајући тешке
прилике под којима служе мисионарски свештеници, Синод је одлучио да се од
априла 1934. постојеће принадлежности повећају за 100 динара мјесечне
помоћи.116 Издржавајући се од скромне плате, коју нису примили од почеткa
1934, мисионарски свештеници живјели су тешко, понекад без хране и одјеће.
Понављајући стално своје молбе за помоћ, опет су понизно замолили
митрополита Василија да посредује код Синода, како би добили дотације од
њих или из фонда за Босну и Херцеговину.117 Стриљчек и Крижановски
подсјетили су митрополита Василија да би монахиње (Јустина Мељник, Марта
Мељник, Ана Тесља, Ана Стасјук, Марина Стефанишин, Софија Тесља) из
њихових парохија, а које су у Срему, биле од велике помоћи кад би се довеле у
Прњавор. Вјерoвали су да би њиховим довођењем још њихових сународница
примило монашки чин, што би за њихову мисију била огромна помоћ.118 Од
велике помоћи био би долазак још једног мисионарског свештеника. Жељу за
довођењем још једног свештеника сва три мисионарска свештеника изразили
су у марту 1935. у молби патријарху Варнави. Истакли су да би тај свештеник
морао бити Малорус који познаје њихов језик и обичаје, те да се такав може
наћи у Прикарпатској Русији, Пољској и Америци.119 У истој молби поновили
су да је битно регулисати стална и сигурна примања.120 Њихов захтјев за
сталним примањима подржао је митрополит Василије. У извјештају Синоду
навео је да, кад се донесе "Прагматика" или Уредба о принадлежностима свих
православних свештеника и црквених службеника, она се односи и на
мисионарске свештенике. Да им се поред тога одреди довољан додатак, а да се
њиховом најстаријем мисионарском свештенику Василију Стриљчеку додијели
и мисионарски додатак за путовање по колонијама.121 Подржао је митропoлит и
њихову потребу за доласком још једног свештеника, који би имао све
113

АСАС, ф. II, 1946. Молба свештеника Василија Стриљчека Светом архијерејском синоду, од 31. марта
1934.
114
АСАС, ф. II, 1946. Молба свештеника Василија Стриљчека патријарху српском Варнави, од 1. априла
1934.
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АСАС, ф. II, 1946. Молба свештеника Василија Стриљчека Светом архијерејском синоду, од 2. априла
1934.
116
АСАС, ф. II, 1946. Син. бр. 2954/зап. 729, од 23/10. априла 1934.
117
АСАС, ф. II, 1946. Молба мисионарских свештеника (Стриљчека и Крижановског) Светом
архијерејском синоду (путем митрополита Василија), од 10. маја 1934.
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АСАС, ф. II, 1946. Молба мисионарских свештеника (Стриљчека, Крижановског и Прекраснова),
патријарху српском Варнави, од 12. марта 1935.
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АСАС, ф. II, 1946. Извјештај митрополита Василија Светом архијерејском синоду, од 29. маја 1935. Уз
овај извјештај митрополит је доставио и табелу са мјесечним примањима малоруских свештеника.
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принадлежности као и остали, те би био номинално одређен за Козарац и
Марићку.122
Доношење Уредбе о парохијском свештенству и њиховим
принадлежностима умањило је примања тројици мисионарских свештеника.
Они су прије Уредбе имали сљедећа мјесечна примања: протосинђел Василије
Стриљчек 2.601, протојереј Григорије Крижановски 2.281 и јереј Григорије
Прекраснов 2.375 динара. По новој уредби Крижановски и Прекраснов
разврстани су као приправници, те њихове мјесечне принадлежности износе
897 (Крижановски) и 1.017 динара (Прекраснов), док Стриљчек, као монашко
лице, није разврстан. Овом уредбом мисионарски свештеници пали су на једну
трећину досадашњих примања и, ако би на томе остали, митрополит Василије
упозорава "да би био угрожен њихов опстанак на парохијама, мисија
напуштена, а све би имало по цркву рђаве посљедице''. Да не би до тога дошло,
замолио је Синод да све узме у обзир, те да принадлежности поменутих
свештеника регулише што је боље могуће.123
Материјална примања мисионарских свештеника нису се поправила ни
у наредним годинама, тј. пред Други свјетски рат. Напротив, укинута им је
мјесечна помоћ од 100 динара.124 Одлуком митрополита Василија отац
Василије, поставши сабрат манастира Моштаница, примао је из манастирског
буџета 1.500 динара. Међутим, тих примања лишен је одлуком Синода од 2.
јануара 1940, те му је одређена сума од 750 динара. На ову одлуку Синода отац
Василије упутио је молбу администратору Бањалучке епархије, митрополиту
загребачком Доситеју. У њој је молио да и даље прима хонорар од 1.500 динара
за материјалне трошкове.125 Поводом овог случаја митрополит Доситеј обратио
се Синоду молбом да се Стричеку хонорар не умањује и да му се и даље
исплаћује износ од 1.500 динара мјесечно.126 С обзиром на то да су парохија
хрваћанска и њен мисионар у специфичном положају, Синод је одлучио да се
оцу Василију и даље исплаћује износ од 1.500 динара.127
Други свјетски рат зауставио је започету акцију враћања унијата у
православну вјеру. Окупацијом БиХ од стране НДХ многи колонисти прешли
су у римокатоличку вјеру, велики број их је пострадао, а многи су побјегли.
Свештеници Стриљчек и Крижановски избјегли су у Србију. У Прњаворском,
Бањалучком и Приједорском срезу силом, под пријетњом исељавања и
одузимања имања, преведено је у гркокатоличку вјеру око 5.000 православних
Украјинаца и Русина, колониста из Украјине. Завршетак рата и долазак
122
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комунистичке власти није донио ништа добро колонистима. Мисионарски
свештеници нису се могли вратити у своје парохије, а имовина је
национализована.128 На приједлог Црквеног суда Бањалучке епархије, Синод је
укинуо мисионарске парохије 1946. године, док су остаци придодати сусједним
парохијама.129 Страдање у рату, насилно наметање уније, онемогућавање
повратка православних украјинских свештеника, те аграрна реформа и
колонизација, затим опште сиромаштво, утицали су да се колонисти иселе у
великом броју. Највише их се иселило у Канаду и Аустралију, а велики број у
Војводину.130 Вјерске потребе преосталих православних Украјинаца обављали
су пароси Бањалучке епархије.
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Шематизам, н. д., стр. 390–391.
Д. Шућур, н. д., стр. 42.
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ЖЕЉКО САВАНОВИЋ
Филозофски факултет
Бања Лука

ИЗГРАДЊА ДРВЕНОГ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ
ВРБАЊЕ У СЕЛУ ОПСЈЕЧКОМ 1925/1926. ГОДИНЕ
Апстракт: Дрвени мост у Опсјечком, који је служио ђацима за приступ
школи, а значајан је и за привреду краја, срушила је велика вода 1921. године.
Новоизграђени али неколаудован мост оштетио је поводањ, па је градитељ
моста, предузимач Суљага Салихагић, о трошку државе поправио оштећење.
Предузимач није кажњен, иако је каснио са завршетком изградње, јер је имао
оправдане разлоге – висок водостај ријеке Врбање и кишне дане.
Кључне ријечи: Опсјечко, ријека Врбања, градња моста у Опсјечком,
инжињер и предузимач Суљага Салихагић.
Према административној подјели Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
село Опсјечко припадало је Челиначкој општини, која је била у саставу
Бањолучког среза Врбаске области. Село је било од сједишта општине удаљено
осам, а од среза 21 километар. Најближа му је била државна пошта у Бањој
Луци, гдје се налазила и селу најближа жељезничка станица.1
Имало је своја три дијела: српско Опсјечко, њемачка колонија у
Опсјечком и русинска колонија у Опсјечком. У сва три дијела, према попису из
1921. године, живјело је укупно 713 становника. Српски дио Опсјечког имао је
393 становника. Било је 383 припадника православне цркве, који су сви били
Срби, и 10 римокатолика Хрвата. У њемачкој колонији Опсјечког било је
настањено 177 људи. Срба је било 12, Словенаца 23, Русина два, Цинцара
четири и Нијемаца 136. Од њих је било 12 православних, 127 римокатолика, 14
гркокатолика и 24 евангелиста. Опсјечка русинска колонија бројала је 143
становника. Сви су били Русини, од којих 110 гркокатолика, а 33
римокатолика.2
Становнике села са лијеве и десне обале ријеке Врбање повезивао је
дрвени мост, којег су звали и Ђачки мост. Служио је за приступ ђака народној

1

Administrativna podela, Kraljevina Jugoslavija, II knjiga, Vrbaska banovina, Sredio Tih. J. Aranđelović
geodetski pukovnik, Beograd 1934, str. 2.
2
Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. јануара 1921. године, Сарајево 1932, стр. 132–133.
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основној школи,3 и за приступ становништва на главном путу Бања Лука–
Челинац–Добој. Мост је срушила велика вода 1921. године. Приликом свог
службеног путовања директор Грађевинске дирекције из Сарајева Добривоје
Ратајац увјерио се на лицу мјеста да је овај мост хитно потребан, како за
школску дјецу тако и за привреду овог краја, па је Грађевинској секцији у
Бањој Луци наредио да изради пројекат за градњу новог моста. Од стране
Секције израђен је и у Грађевинској дирекцији у Сарајеву прегледан нацрт,
исказ потребног дрвета и предрачун трошкова. Све документе Грађевинска
дирекција из Сарајева послала je на преглед и одобрење Министарству
грађевина у Београд.
На основу одобрења министра грађевина Дирекција је Рјешењем од 16.
марта 1925, а по одобреном предрачуну у суми од 111.402 динара, у законском
року расписала јавну прву оферталну лицитацију за набавку грађе и израду
моста преко ријеке Врбање у Опсјечком. Оглас за лицитацију одштампан је у
"Службеним новинама" од 24. мартa 1925. године, а достављен је свим
сусједним дирекцијама и подручним секцијама, те политичким властима на
подручју Врбаске области. Лицитацији, која је 22. марта 1925. године одржана
при Грађевинској секцији у Бањој Луци, није приступио ни један надметач,
усљед чега је Секција, на основу члана 94 Закона о државном рачуноводству,
својим рјешењем од 22. априла 1925. расписала другу јавну оферталну
лицитацију.4
На основу одобрења министра грађевина, оглас друге оферталне
лицитације објављен је у "Службеним новинама" од 29. априла 1925, а њено
одржавање заказано је за 30. мај 1925. године. Према Закону о државном
рачуноводству, услови су били као и у првој лицитацији. Домаћи надметачи
морали су положити кауцију у износу од 12.000 динара, а поданици страних
држава 24.000 динара, која се морала уплатити на благајни Грађевинске секције
у Бањој Луци на дан лицитације, најкасније до 10 сати прије подне. Понуде су
примане само од оних предузимача који приложе, поред увјерења о плаћеном
порезу за текуће тромјесечје, и увјерење министра грађевина да могу
учествовати на јавним лицитацијама за давање и израду послова по
грађевинској струци (предузимачко право). Услови за извршење расписаног
посла могли су се видјети сваког радног дана, за вријеме канцеларијских
часова, при Грађевинској секцији у Бањој Луци, од које су се могли добити по
цијени од 100 динара по комплетном примјерку. Запечаћене понуде, са
налијепљеном таксеном марком од 100 динара, морале су бити предате до 11

3

Школу је отворила Аустроугарска школске 1911/12. године. (Mitar Papić, Školstvo u Bosni i Hercegovini za
vrijeme austrougarske okupacije (1878–1918), Sarajevo 1971, str. 48); У школи је радио учитељ Фрањо
Вучак. (Dragan Golub, Informator (adresar) za Bosansku krajinu za godinu 1924–1925, Banja Luka 1924, str.
36).
4
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Грађевинска дирекција у Сарајеву Министарству грађевина у Београду,
Сарајево, јуни 1925.
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часова прије подне, на дан лицитације, док је за телеграфске, телефонске и
неодређене понуде речено да се неће се узимати у поступак.5
Пријем огласа лицитације потврдили су: грађевинске секције у
Костајници, Травнику, Тузли, Бихаћу и Сарајеву и поглавари срезова: сеоског и
градског
Бањалучког,
Босанскодубичког,
Босанскоградишког,
Босансконовског, Приједорског, Которварошког, Прњаворског, Дервентског и
Тешањског, те испоставе срезова: Приједорског у Козарцу, Дервентског у
Оџаку и Босанском Броду и Тешањског у Добоју. Лицитацији је приступио
само један надметач – Суљага Салихагић, овлаштени цивилни инжињер и
грађевински предузимач из Бање Луке. За извршење расписане набавке грађе и
осталог материјала и израду моста понудио је попуст од 2%, што је било
јефтиније за 2.228 динара од цијене предрачуна, и износило је 109.174 динара.
Салихагић је у понуди ставио и примједбу да је рок за завршење радова кратак
и да га треба продужити са 60 на 90 дана. С обзиром на поодмакло вријеме и
чињеницу да је прва лицитација била безуспјешна, Секција је Дирекцији
изнијела мишљење да је распис треће лицитације сасвим илузоран, и замолила
је да одобри резултате одржане друге лицитације.6 Дирекција је одобрила
лицитацију и њене резултате прослиједила Одбору за оцјену државних
набавки, који је на својој редовној сједници донио мишљење "да се израда
моста може препоручити министру финансија за одобрење, пошто је иста
саобразна закону а постигнута цијена повољна". Слажући се са мишљењем
Одбора за оцјену државних набавки, а на основу чл. 95 и 96 Закона о државном
рачуноводству, министар финансија Милан Стојадиновић је одобрио
лицитацију. Рјешење о одобрењу је достављено Министарству грађевина, које
га је послало Дирекцији7 а Дирекција Секцији.
На основу рјешења о одобрењу предузимач је започео радове. Набавио
је већи дио грађевинског материјала и почео са пилотирањем, те је тиме
испунио услов да прими прву рату кредита. Предузимач није располагао већим
финансијским средствима, па му је бржа исплата кредита била веома потребна.
Омогућила би му лакше плаћање радника и грађевинског материјала, што је
било у интересу самих радова, јер би у том случају организација посла много
лакше функционисала.8 Делегација Министарства финансија отворила је
кредит Грађевинској секцији у Бањој Луци код Пореског уреда у Бањој Луци у
суми од 109.176 динара,9 којим је предузимач исплаћиван.
5
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Грађевинска секција у Бањој Луци Грађевинској дирекцији у Сарајеву, Бања
Лука 22. априла 1925.
6
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Грађевинска секција у Бањој Луци Грађевинској дирекцији у Сарајеву,
Лицитација за израду дрвеног моста преко ријеке Врбање у Опсјечком, Бања Лука 4. јуна 1925.
7
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Министарство грађевина Краљевине СХС Одбор за оцјену државних набавки,
Београд 26.6.1925.
8
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Инжињер Суљага Салихагић овлаштени цивилни инжињер и грађевински
предузимач Грађевинској секцији Бања Лука, Бања Лука 21. август 1925.
9
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Грађевинска дирекција у Сарајеву Делегацији министарства финансија,
Отварање кредита за новоградњу дрвеног моста преко ријеке Врбање у Опсјечком, 9. септембра 1925.
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Стални надзор над извођењем радова вршио је грађевински надзорник
Јусуф Арнаутовић. Он је доставио путни налог на којем су биле зарачунате 34
дневнице и 34 радна дана на терену. По мишљењу директора Дирекције
Добривја Ратајца, толики број дана је био немогућ, јер је у том периоду био
већи број кишних дана, када се уопште није могло радити, а мало је било
вјероватно да је рађено и у све празнике у току ових дана. Због
неекономичности, Арнаутовић је по наређењу Дирекције повучен са надзора на
рад у канцеларији. Ратајац је образложио да је "стални надзор потребан на
великим градњама, као и на градњама сталних објеката, а код градње дрвених
мостова стални надзор није потребан, већ само повремени, гдје се повремено
води грађевинска књига, у коју се уноси стање урађеног посла на дан
повременог прегледа".10 У образложењу је навео да је довољно да надзорни
инжињер повремено обиђе посао, вршећи друге послове у области, а сем тога и
надзорник пута, на чијем се рејону налази овај мост морао је добити упутство
од Секције, да уједно, када обилази путеве и објекте, обиђе и овај мост и
извијести секцију о количини урађеног посла, без права на био какву накнаду.11
Послије Арнаутовића надзор је повремено вршио надзорник пута Лазо
Вишекруна, док је главни надзор око тога посла био повјерен вишем инжињеру
Секције Сими Ерлиху.
По каснијем извјештају Ерлиха, изградња моста је довршена 11.
новембра 1925. године.12 Салихагић је 13. новембра предао молбу за
колаудацију, наводећи у њој да је изградња моста завршена и да га треба
колаудовати. Дан касније, 14. новембра, Врбања је надошла и висок водостај се
задржао и 15. новембра. Од великог ноћног поводња мост је оштећен. Мост су
оштетиле дебеле врбе и дуге греде које је нанијела Врбања.13 Секција није
одмах поднијела молбу за колаудовање, пошто је сматрала потребним да се
прије колаудовања одстрани штета настала поплавом у ноћи између 14. и 15.
новембра 1925. године.14 Дирекција није знала ко сноси трошкове на готовом а
још неколаудованом мосту, предузимач или држава, наравно под
претпоставком да је градња вршена солидно. По закону нико није одговоран, то
јест одговоран је онај ко је крив што се случај догодио, а то је vis major,15 па не
10

АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Директор Грађевинске дирекције Ратајац Грађевинској секцији у Бањој Луци,
Сарајево 24. септембра 1925.
11
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Директор Грађевинске дирекције Ратајац Грађевинској секцији у Бањој Луци,
Сарајево 24. септембра 1925.
12
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Грађевинска секција Грађевинској дирекцији у Сарајеву, инж. Суљага
Салихагић, довршење извршеног посла на мосту преко Врбање у Опсјечком, молба за колаудовање, Бања
Лука 29.3.1926.
13
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Директор Грађевинске дирекције Министарству грађевина, Сарајево
25.11.1925.
14
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Грађевинска секција Грађевинској дирекцији у Сарајеву, инж. Суљага
Салихагић., довршење извршеног посла на мосту преко Врбање у Опсјечком, молба за колаудовање, Бања
Лука 29.3.1926.
15
Лат. vis major, што значи виша сила, израз којим се означавају нарочите околности које се не могу
предвидјети или спријечити нити отклонити никаквим мјерама
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може бити крив ни предузимач ни држава. Ово питање је било правне природе,
па је Дирекција замолила Министарство грађевина да о овоме донесе одређену
одлуку, коју ће она користити, како за овај случај тако и за све остале сличне
случајеве.16 Министарство је донијело одлуку да предузимач отклони штету, а
држава ће му утрошени грађевински материјал и рад надокнадити.
Када је посао завршен, Дирекција је по овлаштењу министра одредила
колаудациону комисију,17 која је у мају 1926. године одржала колаудацију.
Колаудациони предмет није могао одмах бити достављен по прегледу посла
Дирекцији, јер комисијском прегледу није присуствовао предузимач. Обавијест
о састанку комисије није се могла доставити предузимачу јер је он био на дуже
вријеме одсутан. О дану састанка колаудационе комисије била је секција
обавијештена телефоном у задњи час, иако је секција молила дирекцију да буде
обавијештена на вријеме ради сигурног састанка свих учесника. Предузимач је
протествовао што је преглед извршен без његовог присуства, јер је он имао да
поднесе комисији посебне захтјеве, а то право му је одузето његовим
неприсуствовањем. Да би се избјегле компликације, проведен је 1. августа још
један преглед моста у присуству надзорног инжињера, другог члана комисије,
инжињера Бешлагића и предузимача, а у циљу да се поступак колаудовања
допуни и захтјеви предузимача испитају.18 Грађевинска дирекција из Сарајева
доставила је Министарству грађевина колаудациона документа о извршеном
прегледу и пријему моста. По оцјени колаудационе комисије било је више
извршених радова у суми од 8.608 динара, за које комисија налази да су
оправдани, па је цјелокупна зарада предузимача износила 117.782 дин.
Предузимач је завршио посао за 80 дана, а морао га је завршити за 60 радних
дана. Колаудациона комисија је узела у обзир да је усљед високог водостаја
ријеке Врбање 29. и 30. септембра 1925. предузимач био спријечен у раду, а
радове је онемогућавало и кишовито вријеме, па да на основу истакнутих
околности није требало примјењивати казну за закашњење. Посао је урађен
добро и солидно, и као таквог га је комисија примила.
Предузимач је потписао протокол колаудовања са примједбом и поднио
је жалбу, којом је тражио да му се посебно исплати ископ земље за обалне
стубове и крила. Захтјев, по мишљењу Грађевинске секције, није оправдан,
пошто је у погодбеном уговору ископ земље урачунат заједно са зидарским
послом, те и јединична цијена томе потпуно одговара. Салихагић је тражио да
му се надокнади грађевинска скела коју је велика вода однијела и да му се
врати кауција положена до 14. новембра 1926. Секција и Дирекција су одбиле и
ове захтјеве као неосноване, а и сама кауција се по закону може вратити тек
16

АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Директор Грађевинске дирекције Министарству грађевина, Сарајево
25.11.1925.
17
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Начелник Раунског оделења Гаврило Паруновић Грађевинској дирекцији
сарајево, Израда дрвеног моста преко реке Врбање у Опсјечком, Београд 26. априла 1926.
18
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Шеф Грађевинске секције Грађевинској дирекцији у Сарајеву, Израда моста
преко ријеке Врбање у Опсјечком, Бања Лука 10. август 1926.
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послије суперколаудације. Грађевинска дирекција из Сарајева доставила је
Министарству грађевина колаудациона документа о извршеном прегледу и
пријему израде дрвеног моста у Опсјечком, с молбом за преглед и одобрење.
Техничка и рачунска ревизија Министарства грађевина мишљења су да
рад колаудационе комисије треба одобрити а жалбу предузимача одбити као
неумјесну и неосновану. Предузимачу се за више урађеног посла има
исплатити 8.608 динара по одбитку законских такси и кауције за вишак посла, с
тим да се ослобађа казне закашњења.19 Са овим мишљењем се сложио и
министар.20
Када је гарантни рок 11. новембра 1926. истекао, предузимач је поднио
молбу за суперколаудацију. Дирекција је, по овлаштењу министра грађевина,
одредила комисију за суперколаудацију, која је обавила и саставила
суперколаудационе документе.21
Суперколаудациони документи прегледани су у Министарству
грађевина, гдје је утврђено да се за вријеме трајања гарантног рока мост добро
одржао и да на њему нема квара који би произашао усљед несолидне изградње.
Истеком гарантног рока истекао је и рок заложења кауције којом је
гарантовано исправно извршење посла, па је она враћена предузимачу.22
Zeljko Savanovic
Building a Wooden Bridge Across the River Vrbanja
in the village Opsječko in 1925/1926
Summary
According to the census of 1921 in the village Opsječko lived 395 Serbs, 145
Ruthenians, 136 Germans, 23 Slovenes, 10 Croats and four Tzintzars. A bridge
connecting the left and right bank of Vrbanja river was collapsed by water in 1921.
The bridge was important to the economy of the village, and served the population to
access the road Banja Luka-Prijedor-Čelinac and pupils to access the public
elementary school, therefore occasionally called the Pupils Bridge. The first
competitive bidding for building a new bridge was not applied by any Bidder, and
the Building Section in Banja Luka invited for new competitive bids. The only
bidder in the second bidding was a licensed civil engineer and building contractor
19

АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Начелник Паруновић министру грађевина, Београд 30. септембар 1926.
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Начелник Рачунског одјељења Грађевинској дирекцији Сарајево, Израда
дрвеног моста преко ријеке Врбање у Опсјечком, Београд 17. новембра 1926.
21
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Начелник Рачунског одељења Паруновић Грађевинској дирекцији у Сарајеву,
Израда дрвеног моста преко ријеке Врбање у Опсјечком, Београд 8. децембар 1926.
22
АБиХ СА, ГДС, 187/3539, Начелник Рачунског одјељења Гаврило Паруновић Грађевинској дирекцији
Сарајево, Израда дрвеног моста преко реке Врбање у Опсјечком на државном путу Бања Лука–Котор
Варош, Београд 11. маја 1927.
20
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based in Banja Luka, Suljaga Salihagic. He offered 2% discount on the estimated
price, and agreed to build a bridge for 109.174 dinars. Construction of the bridge was
slowed down by rain and high water. The bridge was built but not technically
accepted when flood damaged it. The contractor has repaired the damage at
government expense, so the total cost of the bridge building was 117.782 dinars. The
work was completed with a delay of 20 days. The contractor was not penalized for
delay as he had reasonable grounds, the high water level of Vrbanja river and rainy
days.
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ZAOKRET KOMINTERNE PREMA NARODNOM
FRONTU I PROPAGANDA KPJ (1934–1939)
Apstrakt: Zbog posebnog osvrta na javni segment politike Komunističke
partije Jugoslavije (KPJ), ovaj tekst je napisan na osnovu objavljenih izvora, kao što
su partijska štampa i rezolucije, te relevantne literature i želi ilustrovati: 1) tezu o
"refleksivnosti" politike KPJ kao sekcije Kominterne (KI) spram unutrašnje i spoljne
politike SSSR-a, i 2) promjene koje su nastale u taktici i retorici sa prelaskom na
strategiju "narodnog fronta", posebno nakon 7. kongresa KI. Zbog prve teze napisan
je nešto duži uvod. Gornja granica leži na sporazumima Ribentrop–Molotov i
Cvetković–Maček, kada se situacija značajno promijenila i zakomplikovala.
Ključne riječi: Narodni front, KPJ, Kominterna, antifašizam, propaganda.
Nije nikakva tajna da je Kominterna tokom svoje čitave dvadeset i četiri
godine postojanja služila kao spoljnopolitički aparat Sovjetske Rusije. Još od prvog
kongresa (marta 1919) boljševici su uložili veliki napor da bi novu organizaciju i
njeno članstvo podredili svojoj kontroli, ideologiji, pravilima i organizacionim
principima. "21 uslov" za članstvo u KI, usvojen na 2. kongresu (avgusta 1920)
predviđao je suverenitet moskovske "Egzekutive" (tj. Izvršnog komiteta – IK) nad
sekcijama i članstvom, kroz nužnost potvrđivanja njihovih programa i obevezujući
karakter njenih odluka. Poslije prvih racjepa, ono što je ostalo bila je centralizovana
organizacija komunističkih partija privrženih zahtjevima lenjinizma: demokratski
centralizam i dominirajuća uloga partije, rad kroz parlamente i birokratske sindikate,
pravo naroda na samoopredjeljenje i odbrana prve zemlje socijalizma.
Ali ono što naknadno pada u oči je određena refleksivnost koju su boljševici
usadili među osobine KI. Šta god da je stajalo za dnevni red u Sovjetskom Savezu,
uključujući i unutarpartijske sukobe, neminovno se odražavalo na međunarodnu
politiku i politiku same Kominterne.1
1

Ovu tezu je sjajno ilustrovao Isak Dojčer. Za njega je "Kominterna ne samo zračila reflektivnim svjetlom ruske
partije, nego je njezina politika odražavala, kao slika u ogledalu, svaku promjenu do koje je dolazilo u ruskoj
partiji, svako novo prestrojavanje snaga u njoj. To što smo upravo rekli toliko je točno da će posve sigurno
doživjeti neuspjeh svatko tko pokuša tumačiti i razotkrivati povijesni razvoj bilo koje komunističke partije samo
u kontekstu njezina nacionalnog ambijenta". Deutscher, Staljin: politička biografija, str. 345. Ovdje govorimo o
KPJ u skladu sa tom tezom.
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Komunistička internacionala je osnovana u danima evropskog
revolucionarnog talasa koji je zavejan tokom posljednih dana Prvog svjetskog rata.
Poticaj za njeno osnivanje su dali vodeći boljševici – Lenjin, Zinovjev i Trocki –
pomognuti lijevim krilima pocijepanih partija Druge (socijalističke) internacionale.
KI je bila zamišljena kao "glavni štab svjetske revolucije" kome bi boljševici, shodno
imperativu što su ga stekli za kormilom prve "radničko-seljačke vlade" u svijetu, dali
vodeće "generale", te svoju, vodeću doktrinu.
Politika Kominterne je tokom ovog "revolucionarnog talasa" reflektovala
događanja u Rusiji. Sovjetsku demokratiju i autonomne radničke i seljačke
ogranizacije boljševička partija je ili ukinula ili svela na sopstveni hijerarhijski
model, dok je istovremeno vodila rat, kako protiv bjelogardejske desne reakcije i
strane intervencije, tako i protiv dojučerašnjih socijalističkih saveznika – esera,
menjševika i anarhista. Sa svoje strane, sekcije Kominterne su raskinule sa
socijaldemokratijom i odbacile reformističke "centriste" i antibirokratsku "ultraljevicu", preuzevši na sebe zadatak da kao štabovi socijalističke revolucije u svojim
zemljama sa sindikalnih, parlamentarnih i ostalih dostupnih tribina propagiraju
dolazeću smjenu vlasti.
I u Jugoslaviji je, upravo između dva kongresa KI, od "lijevih" socijalista i
boljševičkih aktivista formirana Socijalistička radnička partija. Na 2. kongresu u
Vukovaru, juna 1920, stranka je promijenila ime u Komunistička partija Jugoslavije
(KPJ), usvojila platformu KI i kao masovna partija od 60.000 članova, sa čvrstom
podrškom u sindikatima, ušla u borbu za "Sovjetsku Republiku Jugoslaviju".2
Revolucionarni period je, međutim, okončan. Sa jedne strane, radnički i
komunistički ustanci na zapadu su doživjeli nekoliko poraza. Sa druge strane,
Sovjetska Rusija se do 1921. godine, uprkos teškim ljudskim i materijalnim
gubicima, uspjela odbraniti i konsolidovati. Loši ekonomsko-politički uslovi i
opasnosti izolacije navele su Lenjinovu vladu da veoma brzo postavi Realpolitik
namjesto revolucionarnog presinga. Moskva je već od januara 1920. sa Zapadom
pregovarala o obnovi trgovinskih odnosa, da bi u sljedećoj godini potpisivala
ravnopravne javne ugovore sa raznim vladama te tajni ugovor o proizvodnji oružja sa
njemačkim Rajhsverom.3
I na unutrašnjem planu ostvarene su krupne promjene. Na proljeće 1921.
uvedena je Nova ekonomska politika (NEP), koja je trajala sve do 1928. Tržište je
otvoreno, omogućen je mali privatni obrt a preduzeća su davana u najam, često
bivšim vlasnicima. Stari socijalistički protivnici su ulazili u redove novih
"stručnjaka". Partija je, posebno nakon Lenjinove smrti (1924), živjela životom
frakcija koje su se nadmetale u guranju svojih programa. Na ideološkom polju došlo
je do javnog poraza teorije o "permanentnoj revoluciji" Trockoga, kada je birokratija,
u novom miroljubivom raspoloženju, podržala "socijalizam u jednoj zemlji"
Buharina i Staljina (1925).
2
3

Историја Савеза комуниста Југославије (dalje: Историја СКЈ), str. 61–70
Carr, Ruska revolucija od Lenjina do Staljina, str. 55–60
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Ovaj "drugi period" se tako odrazio na Kominternu. "Nepovska" i
spoljnopolitička saradnja se prenose na KI u decembru 1921, kada IK izdaje
direktive za stvaranje "jedinstvenog fronta" komunista sa socijalističkim i drugim
radničkim partijama u svrhu odbrane radničke klase u novim uslovima
"stabilizacije".4 U Velikoj Britaniji, komunisti su imali podržati laburiste u svrhu
jačanja anglo-sovjetskih odnosa te raditi na sindikalnom ujedinjenju kroz novi angloruski sindikalni komitet.5 Komunistička partija Njemačke (KPD), uprkos dvije
ustaničke avanture (marta 1921. i oktobra 1923) koje, štaviše, nisu narušile saradnju
Moskva–Berlin, uklopila se u poredak Rapala i izmirila sa Socijaldemokratskom
partijom (SPD).
Moglo bi se reći da je KPJ "drugi period" uglavnom posmatrala sa strane.
Odstranjenje "centrumaša" koje je uslijedilo nakon vukovarskog kongresa i sjajni
rezultati na opštinskim i parlamentarnim izborima u drugoj polovini 1920. praćeni su
snažnom reakcijom države: Obznanom i Zakonom o zaštiti države. KPJ je u odsustvu
masovne akcije i uz nekoliko terorističkih akata otišla u ilegalu. Njene vođe i
aktivisti su izvođeni pred sud; mnogi su se sklonili u emigraciju, rukovodstvo se
prebacilo u Beč, a masovno članstvo, usljed masovnih racija, napustilo je Partiju.6
Od narednih pet kongresa i konferencija samo je jedna bila održana u zemlji.7
Formiranje i smjenjivanje rukovodstava odigravali su se pod budnim okom
moskovske centrale i odražavali su činjenicu da je frakcijska podijeljenost trenutno
tretirana kao nužno i realno stanje stvari. Konkretan problem oko koga je došlo do
podjele bilo je preispitano nacionalno pitanje, kada je konstatovano da je Kraljevina
SHS sačinjena od tri posebne nacije (slovenačke, hrvatske i srpske), koje moraju
riješiti problem prevlasti srpske buržoazije. Lijeva frakcija (Triša Kaclerović)
smatrala je da je nacionalno pitanje u kapitalizmu nerješivo i neodvojivo od
"jedinstvenog fronta radnika, seljaka i nacionalno ugnjetenih masa" (formula IK KI)
koji bi bio usmjeren ka stvaranju "radničko-seljačkih vlada". Desna frakcija (Sima
Marković) je međutim smatrala da se zbog odsustva revolucionarne situacije mora
prići makar djelimičnom rješavanju nacionalnog pitanja u postojećim društvenim
okvirima, kroz zalaganje za reformu i demokratizaciju.8
Treća konferencija je, uprkos okolnostima ilegalnog rada, potvrdila opštu
liniju i taktiku: borba za "jedinstveni front sa svim proleterskim partijama" i njegova
masovna izgradnja, kako "odozdo" među radnicima, tako i "pregovorima sa

4

Degras (ed.), The Communist International 1919–1943: documents (dalje: Degras), I, str. 307–316.
Deutscher, Staljin: politička biografija, str. 348. Carr, Ruska revolucija od Lenjina do Staljina, str. 94–95.
6
Историја СКЈ, str. 72–79 (broj članova KPJ od 1924. do 1934. nije prelazio više od 2.800 ljudi; Lešnik, "The
Development of the Communist Movement in Yugoslavia during the Comintern Period", str. 60)
7
Tih pet okupljanja KPJ su: Prva konferencija u Beču (jul 1922), Druga konferencija u Beču (maj 1923), Treća
konferencija u Beogradu (januar 1924), Treći kongres u Beču (maj 1926) i Četvrti kongres u Drezdenu
(novembar 1928).
8
Историја СКЈ, str. 93–95. Iluzija "ljevice" o stvaranju fronta sa nacionalnom opozicijom pomognuta je
privremenim učlanjenjem Hrvatske republikanske seljačke stranke (HRSS, pa HSS) Stjepana Radića u
Krestinternu (Крестьянский интернационал; Seljačka internacionala).
5
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vrhovima sindikalnih organizacija".9 Konferencija, međutim, nije riješila nacionalno
pitanje shodno "pravu naroda na samoopredjeljenje", pa je Peti kongres KI (na ljeto
1924) odrekao Jugoslaviji kao "versajskoj tvorevini" progresivni karakter i dao
imperativ otcjepljenju "ugnjetenih naroda u posebne države".10 Nakon dužih
rasprava, u koje se uključio i nekadašnji boljševički komesar za nacionalnosti –
Staljin11 – na Trećem kongresu KPJ (maja 1926) sugestije egzekutive su usvojene a
strategija prikladno proširena na povezivanje sa "lijevim krilima" u "nacionalnorevolucionarnim", federalističkim i seljačkim strankama.12
Već 1927. godine moglo se vidjeti kako relativan mir "drugog perioda",
njegovo "snižavanje revolucionarne energije",13 neće još dugo potrajati. SSSR je
doživio nekoliko poraza u spoljnoj politici. Na proljeće 1927. došlo je do zatezanja
odnosa sa Londonom. U Kini je Čang Kai Šek sproveo pokolj nad radnicima i
ljevicom u Šangaju, a saveznička "nacionalno-revolucionarna" vlada u Vuhanu je
zatražila odlazak sovjetskih savjetnika.14 Daleko važnije, došlo je i do velikih
promjena i u Rusiji. NEP je zbog mješovitog karaktera privređivanja sve slabije
funkcionisao, stvorivši dilemu da li treba i dalje istrajavati na ekonomiji tržišta i
saradnje sa selom, ili uvećati obim industrijalizacije i planiranja. Nakon prvog
potiskivanja Trockog, na 14. kongresu Svesavezne komunističke partije (VKPb) u
decembru 1925. došlo je do raspada trijumvirata Zinovjeva, Kamenjeva i Staljina,
kada su se Zinovjev i Kamenjev izjasnili za industrijalizaciju, a Staljin, podržavši
Buharina, za očuvanje NEP-a. Tako su Trocki i Zinovjev "lenjinističkom CK"
Staljinovog "centra" i Buharinove "desnice" suprotstavili svoju "Udruženu
opoziciju". VKPb je krenula putem staljinizacije, iako to nikome u tom trenutku nije
bilo jasno. Nakon duge serije unutarpartijskih sukoba (kada dvojica bivaju isključeni
iz partije) na 15. kongresu VKPb decembra 1927. došlo je do potpunog poraza
opozicije.15
No, unutarpartijske promjene su bile tek predigra za "veliki zaokret" koji je
uslijedio. Kada je u januaru 1928. došlo do velike krize žita usljed tržišnih
špekulacija, pri čemu je gradovima zaprijetila glad, "centar" se okrenuo protiv seoske
"desnice". Sprovedene su "vanredne mjere" na selu (rekvizicije žita) i čistka kadrova
od "desničara" radi veće efikasnosti racija.16 Staljin je govorio o neprijateljstvu
9

Историјски архив КПЈ, II, str. 88.
Citirano u: Историја СКЈ, str. 98–99.
11
Stalin, "Concerning the National Question in Yugoslavia", Works, VII, str 69–76. I ovdje je boljševičko
iskustvo, postavljeno kao model, prebačeno u ruke Jugoslovena, sa sugestijom da se primijeni: pitanje
otcjepljenja se mora postaviti odmah, i to bez razdvajanja od seljačkog pitanja i "rušenja buržoazije", a za one
nacionalnosti koje ne bi iskazale želju za otcjepljenjem, treba da se obezbijedi "teritorijalna autonomija
zasnovana na sovjetskom sistemu".
12
Историјски архив КПЈ, II, str. 97–99. Radićeva HSS je izostala iz planova zbog sporazuma sa Pašićem.
13
Ovakvu ocjenu je zapisao Trocki krajem 1926.
14
Detaljnije u: Carr, Ruska revolucija od Lenjina do Staljina, str. 103–105.
15
Novoizabrani Politbiro (sa kandidatima) sadržavao je većinom Staljinove saradnike iz njegovih starih resora –
Sekretarijata partije, Komesarijata za narodnosti i Radničko-seljačke inspekcije. Spisak članova u: Rees (ed.),
Nature of Stalin's Dictatorship: The Politburo, 1924–1953, str. 360.
16
Carr, Ruska revolucija od Lenjina do Staljina, str. 120–123. Deutscher, Staljin: politička biografija, str. 274.
10
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kulaka i potrebama kolektivizacije.17 Sve je bilo u znaku ofanzive. Staljinizovano
rukovodstvo je naložilo iscrtavanje programa industrijalizacije (Prvi petogodišnji
plan, 1928–1932), "tek sada" ispravnog, i naknadno ga dopunilo nalogom nasilne
kolektivizacije na selu. Prevaga koju je Staljin imao u Politbirou pomogla je da hajka
protiv "desne opasnosti" kulminira smjenom Buharina, Rikova i Tomskog sa
rukovodećih pozicija koncem 1929.
Poluge "velike promjene" okrenule su i Kominternu. Šesti kongres KI, održan
prvi put nakon četiri godine, ljeta 1928, sastao se u atmosferi "velike ofanzive".
Pošto je Staljin težio da slomi "desne" boljševike, automatski je kontrirano svim
koncepcijama Buharinove grupe, gdje god su one imale uporišta. Buharin je sa čela
Kominterne smijenjen "zakulisnim radnjama".18 Kako se njegov rad u KI dovodio "u
vezu s miroljubivom politikom ujedinjenog fronta, i pošto je Buharin pao u nemilost,
politika Kominterne snažno se okrenula u suprotnom smjeru".19 Mehanika zaokreta
bila je očita: kako je u SSSR-u došlo do prekida saradnje među frakcijama i između
partije i ostalih klasa, i pošto se SSSR upustio u "socijalističku izgradnju", sve ostale
komunističke partije imale su prekinuti saradnju sa drugim partijama i pripremiti se
za borbu "klase protiv klase".20 Kapitalistički svijet, u uslovima "protivrječnosti
stabilizacije", našao se pred "novim kolom revolucija i ratova". Međunarodna
socijaldemokratija postala je agentura fašizma među radnicima, a socijaldemokrate –
"socijal-fašisti", najveći neprijatelji proletarijata.
Četvrti kongres KPJ, održan nedugo nakon Šestog kongresa KI, od 5. do 16.
novembra 1928. u Drezdenu, preuzeo je sve njegove teze i nacrte, uključujući i onu o
nužnosti "dvije etape" revolucije u Jugoslaviji.21 Naime, u Moskvi je ocijenjeno da će
u "srednje razvijenim zemljama" (Španija, Poljska, Mađarska, balkanske zemlje itd.),
gdje "buržoasko-demokratske reforme" nisu dovršene, "demokratska diktatura
proletarijata i seljaštva" sprovesti njene zadaće nacionalnog oslobođenja i agrarne
revolucije prije prelaska u drugi stadij – "diktaturu proletarijata". Tako je stara
Lenjinova formula poslužila kao osnova šematskog modela revolucije u Jugoslaviji.
"Mi se nalazimo u periodu pripremanja velikih konflikata, ogromnih klasnih
sukoba i novih ratova."22 Zato su "bujanje seljačkih pokreta i revolucionisanje
seljačkih masa u svim pokrajinama, neposredna opasnost od imperijalističkog rata" i
"kriza režima" postavili kao zadatke "vodeću ulogu proletarijata, pod vođstvom KPJ
u nacionalnom i seljačkom pokretu, u borbi za obaranje gospodstva hegemonističke
velikosrpske buržoazije, koja je naš glavni neprijatelj, i rušenje imperijalističke
tvorevine – jugoslovenske države".23 Zadatak je i stvaranje novih republika:

17

Stalin, "On the Grain Front" (maj 1928.), Works, XI, str. 85–101.
Deutscher, Staljin: politička biografija, str. 350.
19
Carr, Ruska revolucija od Lenjina do Staljina, str. 165.
20
Borbu "klase protiv klase" već je najavio Deveti plenum IK KI, u februaru 1928.
21
Klasna borba, god. III, br. 8 (jun 1928) objavila je prevode svih rezolucija 6. kongresa o Jugoslaviji.
22
"Резолуција о извештају о VI конгресу...", u: Историјски архив КПЈ, II, str. 210.
23
"Члановима Комунистичке партије", u: Историјски архив КПЈ, II, str. 215.
18
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nezavisne Hrvatske,24 Crne Gore, ujedinjene Makedonije, te oslobađanje albanskog
naroda na Kosovu i stvaranje ujedinjene Albanije.25 KPJ, međutim, nije sebi ostavila
mnogo političkih saveznika za tako široke planove: "Sa ubistvom hrvatskih
zastupnika jadno je krahirala i ’sporazumaška’ politika Radićevog vođstva". Njena
Seljačko-demokratska koalicija (SDK), bez obzira što je prešla "na politiku
demonstrativnih pretnji", i dalje dokazuje svoj "izdajnički karakter".26
Socijaldemokratija je, reklo bi se, dobila najgore pogrde: ona sjedi u "radničkim
ustanovama" sa "milošću vladajućeg režima, kao pomoćnik imperijalističke
eksploatatorske vladajuće buržoazije", učestvuje u "klevetničkoj hajci" koja "ima da
olakša pripreme za rat protiv SSSR, i u pomaganju spoljne politike vladajućeg
režima protiv Italije i Bugarske i njene politike lomljenja revolucionarnog radničkog
pokreta, nacionalnog ugnjetavanja, fašizma i pripremanja rata", te, povrh svega,
priželjkuje stvaranje privrednog savjeta "u jednom korporativnom parlamentu po
fašističkom uzoru".27 Na kraju: "Partija izjavljuje solidarnost" sa VMRO (ob) (tj.
"ujedinjenom", otcijepljenim lijevim krilom od stare VMRO koja je pod vođstvom
Protogerova i Mihajlova postala "slepo oruđe bugarske kontrarevolucionarne
buržoazije") i sa "albanskim nacionalno-revolucionarnim pokretom u licu Kosovskog
komiteta" u borbi za nezavisne Makedoniju i Albaniju, ujedinjene u Balkansku
federaciju radničko-seljačkih republika.28 Tako je KPJ usvojila strategiju frontalnog
napada kroz "dvije etape", te okončala saradnju sa ostatkom ljevice i reformističkom
sindikalnom birokratijom izdvajanjem aktiva u revolucionarnu sindikalnu opoziciju
(RSO).
Dogmatska politika "trećeg perioda" različito se odrazila na različite partije,
ali nijednu nije učinila uspješnijom. Mnoge su doživjele stagnaciju i gubitak
članstva, kao npr. Komunistička partija Francuske (PCF), koja je za pet godina te
politike izgubila gotovo polovinu ljudstva.29 U samoj Jugoslaviji KPJ je doživjela
novi težak poraz, učinjen još težim upravo pokušajem "frontalnog napada": kada je
kralj Aleksandar, odgovarajući na tešku političku krizu u zemlji, ukinuo parlament i
ustav (6. januara 1929) a sve stranke stavio van zakona, KPJ je novu vladu generala
Živkovića proglasila vojnofašističkom i izdala poziv na ustanak. Jasno, poziv nije bio
zasnovan na realnoj procjeni nego na drezdenskom usmjerenju. "Ustanak" se sveo na
oružani otpor prilikom hapšenja koja su se često završavala ubistvima komunista i
24
"Srpsko seljaštvo u prečanskim krajevima, koje je do 1926. godine, zadojeno ideologijom nacionalnog
jedinstva, bilo glavno uporište vladajućeg režima u prečanskim krajevima, sada se nalazi u koaliciji s hrvatskim
nacionalnim pokretom." Историјски архив КПЈ, II, str. 153.
25
"Albanski narod, kapitalistički još nerazvijen, kako u Albaniji tako i u Jugoslaviji, može da se oslobodi i
ujedini samo u naslonu na radništvo, seljaštvo i ostale pokrete ugnjetenih nacija na Balkanu, u masovnoj
nacionalno-revolucionarnoj borbi kako protiv velesrpskog, tako i protiv italijanskog imperijalizma i domaće
begovske kontrarevolucije." Историјски архив КПЈ, II, str. 154.
26
Историјски архив КПЈ, II, str. 146. i 155.
27
Историјски архив КПЈ, II, str. 156.
28
Историјски архив КПЈ, II, str. 163. Rezolucije objavila Klasna borba, god. IV, br. 10–12 (1928–29)
29
Wirsching, Andreas, "French and German Communism: A Comparative View", u LaPorte (ed.), Bolshevism,
Stalinism and the Comintern: Perspectives on Stalinization 1917–53, str. 99.
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njihovim odvođenjem u tamnice – za mnoge na dugi niz godina. Između ostalih,
ubijen je i glavni sekretar partije Đuro Đaković.30
Dok se kraljeva diktatura pokušavala održati (pod spoljnim pritiskom, na
jesen 1931. donesen je "oktroisani" ustav i održani su izbori sa isključivo režimskim
kandidatima) i dok je opozicija obnavljala svoje aktivnosti (SDK je krajem 1932.
objavila "Zagrebačke punktacije" kojim je tražila obnovu stanja iz 1918. i zbog kojih
je Maček, vođa HSS-a, osuđen na tri godine zatvora), KPJ je brojala gubitke te
pokušavala obnoviti rukovodstvo u emigraciji i organizacije u zemlji, s tim da je
"treći period" i dalje bio na snazi. IK KI je polovinom 1932. ocijenio da "dvije etape"
za Jugoslaviju i dalje važe.31 Sva rigidnost ovog dogmatskog šematizma u praksi se
pokazala tokom tzv. "ličkog ustanka", kada je Proleter, organ CK, preuveličavši već
preuveličane vijesti o sukobima koji su izbili napadom grupe Pavelićevih ustaša na
žandarmerijsku postaju u Brušanima 7. septembra 1932, pozdravio "ustaški pokret
ličkih i dalmatinskih seljaka", osudivši Pavelića i njegovu "fašističku gospodu" i
ističući kako je zadatak komunista da prošire i povedu taj pokret.32 Ocjena da se prije
svega mora izvršiti "buržoasko-demokratska revolucija" vezala je KPJ za strategiju
nacionalnog ustanka: odlučeno je da se oforme grupe "nacionalnih revolucionara" (i
među ustašama), ne bi li se nacionalni pokreti preveli komunistima.33
Politika KPJ u "trećem periodu" mogla bi se nazvati parodijom jedne veće
tragedije. Sukob SPD i KPD u Njemačkoj već je bio poprimio krvave razmjere. SPD
je istupala sa parolom "crveno jednako smeđe" i vršila represiju protiv KPD. Ova je
uzvratila uslugu tako što je podržala referendum nacističke partije (NSDAP) za
smjenu socijaldemokratske vlade u Pruskoj, avgusta 1931.34 Telman je govorio:
"Poslije Hitlera, mi!"35 Obostrano potcjenjivanje nacizma dovelo je do poraza
kakvog radnički pokret nikada prije nije iskusio. Hitler je došao na vlast u januaru
1933, da bi u martu već rukovodio ozakonjenom diktaturom koja se sa uspjehom
okomila na sindikate i druge stranke.
Kada je postalo jasno da se Hitler ne šali, da nacizam nije pokret zbunjenih
sinova srednje klase, nego udarna pesnica najužih krugova prusko-njemačke elite čiji
je prvi i glavni cilj na domaćem terenu bilo fizičko uništenje radničkog pokreta, IK
KI je 11. marta 1933. pozvao kompartije da pokušaju uspostaviti "jedinstveni
borbeni front sa socijal-demokratskim masama kroz socijal-demokratske partije" i da
se u slučaju prihvatanja "suzdrže" od napada na njih.36 Ovaj defanzivni refleks nije
odmah dao rezultate, jer je upravo KPD bila najtješnje vezana za politiku "trećeg
perioda", dok neposrednu opasnost ostale partije još nisu osjetile. Narednih godinu
dana staljinistička štampa, počev od organa KI Коммунистический
30

Историја СКЈ, str. 110. i 112–114.
Gligorijević, Kominterna i jugoslovensko i srpsko pitanje (dalje: Kominterna), str. 255.
32
Proleter, br. 28 (dec. 1932), str. 3.
33
Detaljnije o ustaškoj epizodi u: Gligorijević, Kominterna i jugoslovensko i srpsko pitanje, str. 259–263.
34
Weber, "Stalinization of the KPD", u: LaPorte (ed.), Bolshevism, Stalinism and the Comintern: Perspectives on
Stalinization 1917–53, str. 25–26.
35
Degras, III, str. 121. I poslije dolaska Hitlera na vlast, vidi Degras, III, str. 249–251.
36
"ECCI Statement on the German Situation and on the United Front", Degras, III, str. 252–253.
31
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интернационал, govorila je o "kriminalnoj socijal-demokratiji" koja nastavlja svoj
"jedinstveni front sa kapitalistima". U proglasu 13. plenuma IK (decembar 1933)
govorilo se o "revolucionarnoj krizi" koja će kulminirati sveopštim ustankom; jedina
novina bila je ocjena fašizma kao diktature najreakcionarnijih elemenata finansijskog
kapitala.37
U Moskvi su međutim počeli sve više razmišljati o opasnostima fašizma.
Lajpciški proces (suđenje funkcioneru KI Georgiju Dimitrovu), te istupanje
Njemačke iz Društva naroda na jesen 1933. ostavili su jake utiske. Rehabilitovani
Buharin je pred 17. kongresom VKPb, januara 1934, zabrinuto citirao Mein Kampf.
Staljin, koji je ćutao u prvoj godini Hitlerove vladavine, pročitao je referat o spoljnoj
politici iz kojeg se, kroz maglu retorike, mogao razabrati jasan naglasak na politiku
očuvanja mira putem međudržavnih ugovora, nasuprot "revanšističkih i
imperijalističkih" postupaka nove Njemačke, gdje "anti-sovjetska" linija očevidno
uzima zamah.38
Briga se utom povećala. Na dan izglasavanja povjerenja vladi radikala
Daladjea, 6. februara, francuska ekstremna desnica je organizovala masovne nasilne
demostracije. PCF se oglasila kritikom vlade zbog represije, uz uobičajene opaske
odbila saradnju sa socijalistima (SFIO) i zakazala svoje demonstracije za 9. mart,
koje su se također završile sukobom i žrtvama. Dramatični događaji su potakli CGT,
sindikat pod uticajem SFIO, da pozove na generalni štrajk za 12. februar. Pod
utiskom fašističke opasnosti, neki od vođa PCF su, uprkos protestima vodećeg
Morisa Toreza, pozvali pristalice (i svoju sindikalnu centralu, CGTU) da se priključe
štrajku, što su mnogi svakako već namjerili. Vlada Dumerga, ne želeći novo
krvoproliće, dopustila je štrajk.39 Istoga dana u Beču je došlo do oružanog sukoba
između socijalističkog Šucbunda i "snaga reda", kao odgovor na raspuštanje
parlamenta od strane klerofašiste Dolfusa. Ustanak je ostavio oko hiljadu mrtvih
socijalističkih i komunističkih radnika, koji su zajedno izginuli na barikadama.
Uprkos mehaničkoj inertnosti kojom je KI ponavljala ustaljene fraze,40 u
njenim redovima se razvila diskusija oko revizije linije. Dimitrov, koji je stigao u
Moskvu iz nacističkog zatvora, predložio je u aprilu da se stari odnos prema
socijaldemokratiji napusti, što je ponovio u junskim "Tezama".41 Uprkos odbijanjima
(Kun, Pik, Manuilski itd.) na terenu je već bilo došlo do promjene. Torezu je u
Moskvi naloženo prestrojavanje. Konferencija PCF od 23-26. juna u Ivru, ispraćena
razmjenama ponuda između SFIO i PCF u štampi, okončala je taktiku jedinstvenog
37
Degras, III, str. 279–306. Na drugoj strani, socijaldemokrate nisu bili spremni stisnuti zube i preći preko
uvreda, pa je Oto Bauer odbio prijedlog Pijetra Nenija i Leona Bluma da Socijalistička internacionala (SI) ponudi
KI "jedinstveni front". Ibid, str. 276
38
Stalin, Works, XIII, str. 288–312. Deutscher, Staljin: politička biografija, str. 360.
39
Colton, "The Formation of the French Popular Front, 1934–36", u: Alexander/Graham (eds.), The French and
Spanish Popular Fronts, str. 9–14. Degras, III, str. 313–315.
40
KPD je u maju ponovo objavila program iz 1930. IK KI je u proglasu o austrijskom ustanku optužila SI za
izdaju, pozvala na "jedinstveni front odozdo" i stavila događaje u kontekst dolazeće revolucije; i u prvomajskom
proglasu je ponovila iste teze. Degras, III, str. 307–328.
41
Degras, III, str. 333. Komunistička internacionala (dalje: Stenogrami), XI, str. XIV
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fronta "samo odozdo" i mjesec dana kasnije, 27. jula, dvije partije su sklopile pakt o
"akcionom jedinstvu".42
Činjenicu da je novi "jedinstveni front" bio taktički preokret u defanzivnom
stavu, koji je dobrim dijelom začet na terenu, odrazio je i nejedinstven stav među
kompartijama. Nije bilo tek tako lako napustiti teze ponavljane šest godina.
Propaganda KPJ je tokom cijele 1934. odražavala ovu konfuziju. Početkom godine
govorilo se kako treba pojačati borbu protiv "socijalfašizma", te kako je "desna
opasnost" ona glavna, pri čemu su bojkotovani izbori za radničke povjerenike.43
Naravno, i dalje se govorilo o "novom kolu revolucija i ratova". Na proljeće je
usvojena parola "Borba protiv socijalfašizma – za jedinstveni front odozdo".
Neuspjeli pokušaj domaćih socijalista da legalizuju svoju partiju dočekan je kao
najobičniji "manevar": oni ostaju u sindikatima da rade na "fašizaciji" radnika.44
Retorika se postepeno ipak mijenjala, ali daleko lakše kada se govorilo o strancima:
dok je na jesen Proleter pozdravio "akciono jedinstvo" u Francuskoj i Italiji,45 i
naredne godine je socijalista Živko Topalović optuživan da je milioner i "branitelj
fašizma", te da vođstvo sindikata URSS-a vodi "neofašističku" politiku.46 No, ono
što je značajno za dati period bila je obnova organizacija KPJ u zemlji i njenog rada
u sindikatima.47 Propaganda je igrala značajnu ulogu. Blagoje Parović, koji je u junu
1934. od CK poslan u Srbiju da pomogne obnovu i da pripremi partijsku
konferenciju zakazanu za kraj godine, napisao je polemičku brošuru protiv vođe
ljevice u Zemljoradničkoj stranci (ZL u SZ) Dragoljuba Jovanovića. Parović je,
potvrdivši ocjenu o raspadanju kapitalizma, u kojem "sve stoji pred ogromnim
potresima", uporedio Jovanovića sa malograđaninom koji se buni protiv krupne
buržoazije tako što kleči pred njom, i optužio ga da je samo "jedna od najnovijih i
poslednjih pregrada" između kapitalizma i revolucije, kao što su uostalom Hitler,
Musolini i Dolfus; ismijao je njegov "agrarni socijalizam" i na kraju zaključio da sa
prvom upotrebom nasilja od strane buržoazije "više nema povratka u demokratiju".48
Ono što Parović u tom trenutku nije mogao znati je da će KPJ takve teze u ne tako
dalekom roku napustiti kao "sektaške" – a Jovanovića usvojiti kao bliskog saveznika.
Naime, jedinstveni front se pokazao tek kao prelazna faza u novo političko
usmjerenje koje je trebalo odgovarati jednoj novoj spoljnoj politici. Francuska, o
kojoj se u Moskvi ne tako davno govorilo kao o najvećem neprijatelju SSSR-a,
postala je novi partner u pokušaju izgradnje kolektivnog sistema bezbjednosti kao
ograde oko nove Njemačke. U maju 1934. sastali su se ministri spoljnih poslova
Maksim Litvinov i Luj Bartu. Na zalaganje Francuza, SSSR je primljen u Društvo
42

Colton, "The Formation of the French Popular Front, 1934–36", str. 15.
"U borbu protiv desne opasnosti" (Milan Gorkić), u: Klasna borba, IX, 1 (jan. 1934.), str. 34–43.
44
"XIII. plenum EKKI i zadaće K.P.J." i "Ubrzana fašizacija socijaldemokratije u Jugoslaviji", u: Klasna borba,
IX, 2 (mart-april 1934), str. 40 i 47–58. Proleter, XII, 4–5 (jul 1934), str. 5.
45
Proleter, X, 8–9 (sep-okt. 1934.), str. 5. Primjerno je citiran Leon Blum iz SFIO. Mada, socijaldemokrate su i
dalje bile "krive za rascjep" i "pobjedu fašizma u mnogim zemljama"; X, 6–7 (avg. 1934.), str. 6–7.
46
Proleter, XI, 5–6 (april-maj 1935.), str. 1. i 4. i XI, 1 (jan. 1935), str. 4.
47
Историја СКЈ, str. 118–127. Početkom 1932. KPJ ima jedva 300 ljudi, a godinu kasnije 1.400.
48
Parović, "Prijatelj seljaka" (1934), u: Blagoje Parović: građa za biografiju, str. 58–81.
43
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naroda 14. septembra, gdje je Litvinov izjavio kako strahu od rata "dugujemo to da
su sve miroljubive zemlje, svi iskreni prijatelji mira, ubijeđeni u njegovu
nezamjenjivost i u nužnost kolektivne sigurnosti".49 Pošto je SSSR svima želio
pokazati kako se zalaže za svjetski mir, Kominterna je morala, iako ne doslovnim
izrazom, pokazati kako nema ništa protiv klasnog mira.
Dok je kampanja jedinstvenog fronta bila u punom zamahu, radikal Daladje
se obratio ljevici, upozoravajući da je mjesto teze "klasa protiv klase" na dnevni red
došla odbrana od fašizma i potreba iskrene republikanske saradnje. Torez je prihvatio
poziv. Istog dana kada su u Marselju ubijeni Bartu i kralj Aleksandar, 9. oktobra,
Torez je pred komitetom PCF-SFIO, na iznenađenje socijalista, predložio proširenje
saveza na "srednje klase", u jedan "rassemblement populaire", ili "Front populaire".
U novembru se jedinstveni front proširio osnivanjem lokalnih odbora Narodnog
fronta i Centralnog komiteta antifašističkog jedinstva. Kada je Hitler u martu 1935.
objavio ponovno naoružavanje i uvođenje opšte vojne obaveze, vlada je natjerala
premijera Lavala da nastavi Bartuov posao na stvaranju saveza i da odgovori na
ponavljane sovjetske pozive. Nakon razgovora sa ambasadorom Potemkinom, 2.
maja 1935. potpisan je pakt o savezništvu između dvije zemlje.50 Iz Moskve je
javljeno: "Staljin je izjavio da potpuno shvata i odobrava politiku državne odbrane
koju vodi Francuska u cilju održavanja svojih oružanih snaga na nivou koji odgovara
potrebama njene bezbjednosti".51 Time je postavljena osnova ideji Narodnog fronta
kao demokratske koalicije. PCF se ubrzo odlično prilagodila novoj "narodnoj
politici". U neviđenom naletu patriotskog sentimenta, komunisti su, predstavljajući
se kao "novi jakobinci", zajedno sa socijalistima i radikalima organizovali
spektakularno masovno okupljanje za Dan Bastilje, 14. jula, kada su učesnici
aklamativno položili zakletvu da će braniti Republiku i "demokratske slobode koje je
osvojio francuski narod".52
KPJ je usporeno pratila novu liniju. CK je svom relativno povećanom
članstvu (oko 2.800 aktivista) u oktobru 1934. poslao nalog za ostvarenje "akcionog
jedinstva", uz upute da se pristupi svim radničkim organizacijama po pitanjima
odbrane od fašista i zajedničkih lista za sindikalne izbore, što su socijalisti iz
radničkih komora odbili (na 3. kongresu URSS, krajem godine).53 Na 4. zemljaskoj
konferenciji KPJ, decembra 1934, stare teze su spojene sa nekoliko novih. Prvo,
socijaldemokratija je ostala "glavno uporište fašističke diktature" među radnicima, ali
usljed "diferencijacije" u njihovim redovima, "komunisti treba da rade i po cijenu
pristajanja na obustavljanje napada i kritike reformističkih organizacija" na
organizovanju "akcionog jedinstva" u istim i "svakodnevnih borbi", ali i da pretvore
49

Daniels (ed.), A Documentary History of Communism, II, str. 102.
Colton, "The Formation of the French Popular Front, 1934–36", str. 15–16. i Hunt, "The French Radicals,
Spain and the Emergence of Appeasement", str. 40–41, u: Alexander/Graham (eds.). Pakt, koji je predviđao
pomoć u slučaju agresije treće strane, uskoro je sa SSSR potpisala i Čehoslovačka.
51
Citirano u: Stenogrami, XII, str. 931–932.
52
Colton, "The Formation of the French Popular Front, 1934–36", str. 17.
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"generalni štrajk u oružani ustanak masa". Drugo, planiran je nastavak rada na
stvaranju "nacionalno-revolucionarnog pokreta", ali su prepoznate nove spoljne
opasnosti (pronjemački krugovi srpske buržoazije) i jačanje unutrašnjeg fašizma, ne
samo vladajućeg "velikosrpskog" (Pavelić koji gleda na Njemačku, "Katolička
akcija" itd. Uz to je odlučeno da se u budućnosti formiraju kompartije Hrvatske i
Slovenije u okvirima KPJ.) Treće, zalaganje opozicionara, kao što su Jovanović (ZL)
i Pribićević (SDS i SDK), za republikansko-federativno uređenje je "demagoško", iza
kojeg se krije strah od "radničko-seljačke revolucije"; sama HSS, primjećuje se,
raspala se "na niz struja i grupica".54
Međutim, već u januaru 1935. CK je pokrajinskim komitetima u Hrvatskoj
poslao upute da pokušaju ostvariti "borbene sporazume" sa opozicionim
organizacijama, prije svih sa krilom HSS spremnim za saradnju. PK Dalmacije se 18.
februara obratio vođstvu HSS u Splitu predlažući saradnju koja je podrazumijevala
kao krajnji cilj "radničko-seljačku republiku". Čak su dobili potvrdan odgovor, s tim
da su morali sačekati odobrenje Mačeka. Dva dana kasnije član PK u Zagrebu obavio
je razgovor sa Mačekom, koji mu je naglasio kako je njegova "seljačka ideologija"
drugačija od njihove, ali da su određeni vidovi saradnje mogući. Nadajući se
glasovima, pristao je staviti 2–3 komunista na listu za predstojeće izbore koje je
najavila Jevtićeva vlada, naravno, za mjesta gdje nije imao svojih ljudi. Okružnica
CK (br. 15, 24. februara) potvrdila je proširenje rada: KPJ mora da se trgne "iz stanja
pasivnosti i sektaškog životarenja" i da postane organizator "masovnog
antifašističkog i antiratnog pokreta", te da izbornu kampanju iskoristi "za najširu
primjenu taktike jedinstvenog fronta odozdo i odozgo" i sporazuma sa "seljacima i
nacionalno-osolobodilačkim pokretima".55
KPJ je svejedno zaostajala u svojoj ulozi sekcije. U Moskvi je IK analizirao
dokumenta konferencije i, nezadovoljan, naredio KPJ da se oslobodi "sektaških
stavova", posebno prema socijalistima i građanskoj opoziciji, te da organ Proleter u
tom smislu popravi pisanje.56 U korigovanoj rezoluciji (marta 1935) ocijenjeno je da
je "diferencijacija" uzela maha u svim "buržoaskim masovnim partijama", pa je novi
zadatak da se izgradi "široki protufašistički narodni front" i da se napuste "opasne
iluzije" o neumitnosti revolucije bez prethodne borbe za "neposredne zahtijeve". KPJ
treba da kroz novi narodni front "režimu vojno-fašističke diktature suprotstavi borbu
za demokratska prava radnog naroda, borbu za slobodu govora, štampe, sakupljanja,
udruživanja i slobode organizovanja, za slobodne parlamentarne izbore na temelju
općeg, jednakog, tajnog i direktnog, proporcionalnog izbora, protiv nacionalnog
ugnjetavanja i nasilnog posrbljavanja, za slobodne izbore u samoupravne organe i
sastupstva (skupštine) pojedinih krajeva (Hrvatski sabor)". Uprkos tome što je
zadržana teza o "buržoasko-demokratskoj revoluciji", naglašeno je da se nikako ne
trebaju stvarati "sektaške, nacionalno-revolucionarne grupacije", nego da se radi na
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masovnoj borbi protiv "nacionalnog ugnjetavanja"; nigdje u rezoluciji nisu pomenuta
otcjepljenja, nego tek neodređena "nacionalna sloboda".57
KPJ je za majske izbore pokušala formirati jedan "radnički blok" sa
socijalistima, te sa HSS u Hrvatskoj, ali neuspješno. Žalili su se kako Topalović
"brani fašiste" (tj. vladu) i da HSS stupa u savez "sa srbijanskom gospodom i s
bosanskim begovima", dok Mačeku "na srcu leže interesi hrvatskih bogataša i
hrvatske gospode".58 CK je 11. aprila naložio PK u Zagrebu da raskinu sporazum sa
HSS, jer on mora izražavati narodno-frontovsko usmjerenje, a ne obično vezivanje za
listu HSS. Na kraju je prosto odlučeno da se glasa za opoziciju, ali ne zbog njihovih
programa, nego da se ne cijepaju njeni redovi. Jedino što je za KPJ proizašlo iz
izbora bila je inicijativa za stvaranje legalne Jedinstvene radničke partije (JRP) preko
čijih će se odbora vršiti dalji pregovori.59 Opšti rezultat izbora bilo je formiranje
nove vlade Milana Stojadinovića, sporazumom "mladoradikalne" frakcije sa
Korošcem (SLS) i Spahom (JMO), vlade koja je umnogome označila kontinuitet
diktature kroz novoformiranu Jugoslovensku radikalnu zajednicu (JRZ).
U pripremama za 7. kongres KI, koji je imao potvrditi novu politiku, CK KPJ
se okupio na plenarnoj sjednici u Splitu, 9–10. juna. Upravo je Parović, koji je
učestvovao u martovskoj diskusiji u IK, podnio referat "O frontu narodne slobode",
čiji su stavovi ponovljeni rezolucijom plenuma: "Danas je, kao nikada do sada,
glavna zadaća komunista da ujedine sve protufašističke snage", da se oslobode
"dogmatičnog sektaštva" i da izađu iz "dubine ilegalnosti". "Stvaranje i jačanje
protufašističke narodne fronte danas je glavni put kojim radnička klasa, seljaštvo i
potlačeni narodi mogu doći do pobjede… Baza našeg rada u sindikatima mora biti ne
usko sektaške ilegalne grupe RSO, nego široki poret za jedinstvo sindikata na klasnoj
osnovi." Usljed rastuće fašističke opasnosti, komunisti moraju da osiguraju kao
saveznike i "srednje slojeve"; "moramo iz korijena promijeniti naš odnos prema
masama, koje danas idu za Mačekom i za nacionalnim sporazumaškim vođama, za
građanskom opozicijom i socijal-demokratama" i sklapati borbene sporazume.
Naloženo je i da se ulazi u sva moguća udruženja, od biblioteka i stanarskih vijeća do
zadruga i međusindikalnih komiteta, da se promijeni "jezik i ton". Napose, nije se
govorilo o nužnostima "sovjetske vlasti" ili razbijanja Jugoslavije.60 Splitski plenum
je tako označio prekretnicu. CK je 18. juna zaključio da se "u svim partijama KI vrši
izvestan taktički preokret" u pravcu okupljanja "svih demokratskih slojeva na borbu
protiv fašizma i rata".61
Sve je u Moskvi bilo spremno za promjenu. Sedmi kongres KI, održan od 25.
jula do 21. avgusta 1935, učvrstio je narodnofrontovski kurs. Pred 370 delegata koji
su predstavljali 65 sekcija, Georgi Dimitrov je pročitao svoj jednoglasno usvojeni
referat "Fašizam i radnička klasa", koji bi se mogao sažeti jednom rečenicom iz
57
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njegovog završnog govora: "Sada je radnim masama u nizu kapitalističkih zemalja
došlo do toga da biraju konkretno, na današnji dan, ne između proleterske diktature i
buržoaske demokratije, nego ili buržoaska demokratija ili fašizam".62 Dimitrov je
objasnio: "pristalice smo sovjetske demokratije", ali "branimo i branićemo svaki
pedalj buržoaskodemoratskih sloboda na koje kidišu fašizam i buržoaska reakcija, jer
to nalažu interesi klasne borbe proletarijata". Na kraju je poručeno da se čitav
projekat odbrane demokratije može poduprijeti vladom narodnog fronta, u kojoj bi
učešće komunista zavisilo "od konkretne situacije".63 Nova strategija se uklopila u
spoljnopolitičku orijentaciju sažetu referatom Palmira Toljatija, koji je SAD i
Francusku prepoznao kao zemlje zainteresovane za očuvanje status quo (tj. mira).64
Događaji u Francuskoj išli su već zacrtanim tokom. Predstavnici najvećih
organizacija koje su obilježile Dan Bastilje, sastavili su komitet za pisanje programa
nove koalicije. Na novo iznenađenje socijalista, komunisti su odbili njihov plan za
nacionalizaciju ključnih industrija i banaka, da radikali ni na koji način ne bi bili
otuđeni, te su predložili minimalni program koji je predviđao nacionalizaciju fabrika
municije (prije "patriotski" nego ekonomski proračun), socijalne mjere protiv
depresije, zabranu fašističkih organizacija i jačanje Društva naroda. Program je dobio
potpise 10. januara 1936. i na osnovu tog programa Narodni front je odnio izbornu
pobjedu 26. aprila. Torez je preko radija klicao kako su francuski komunisti "pomirili
trobojnu zastavu naših očeva i crvenu zastavu naših nadanja". Leon Blum je formirao
vladu 4. juna kao prvi socijalistički premijer Francuske.65
Jugoslovenska delegacija na 7. kongresu u Moskvi usvojila je "Odluke
Politbiroa" Gorkića i Josipa Broza, koje su pozivale na ujedinjenje "dva opoziciona
tabora" (tj. nova Udružena opozicija na čelu sa Mačekom i radnička klasa na čelu sa
KPJ). "Jednom općem i zajedničkom neprijatelju treba suprotstaviti i jednu
zajedničku opću frontu cijelog naroda". Zadaće predloženog fronta bile bi "uništenje
šestojanuarskog režima", "ravnopravnost među narodima Jugoslavije", novo
socijalno zakonodavstvo, uvođenje narodnih skupština mjesto banovina itd. KPJ se
izjasnila da bi podržala vladu koja čak ne bi bila vlada fronta, nego "jedna vlada
Mačeka ili Ljube Davidovića" koja bi provodila demokratske reforme.66 Zahtjeve iz
"Odluka, ne uvijek identične, ali iste suštine, ponovila je Platforma JRP, uz zahtjev
za Ustavotvornom skupštinom",67 a bez prekida ih je ponavljala i partijska štampa.
Dok je kongres trajao, Proleter je upitao: "Zašto da se u jednoj fronti ne nađu
zajedno i komunist i socijal-demokrat i pristaša HSS i zemljoradnik i samostalni
demokrat i davidovićevac i opozicionalac iz Slovenske Pučke Stranke, kad su svi oni
protiv fašističkog nasilja, za čovječanska i građanska prava i slobode?"68 Jedan od
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simptoma prestrojavanja bila je duboka promjena u retorici: kao nikada prije,
govorilo se o "progresu" kojem se protivi fašizam, o sveobuhvatnom miru kojeg
treba zaštiti demokratskim procesima, o "narodu" u redovima političkih "saveznika" i
o radničkoj klasi koja je neupitno "jedinstvena".69
KPJ se preko JRP uključila u razne aktivnosti i organizacije u zemlji. Dvije
najzapaženije pojave bile su slet radničkih društava Slovenije u Celju (7. jula) i zbor
opozicije u Kragujevcu (25. avgusta). Na prvom je govorio komunist Franc
Leskošek, već predsjenik URSS u Sloveniji (Strokovna komisija), a na drugom su
pripadnici JRP i zemljoradničke ljevice (koji su privučeni novom propagandom)
agitovali za front.70 Komunisti su uspješno radili među studentima, pošto su na
Beogradskom univerzitetu ušli u rukovodstva svih studentskih organizacija i davali
im svoj propagandni sadržaj.71
Bilo je, međutim, velikih problema. Vođstva većih stranaka nisu ozbljino
shvatala KPJ, a ona je i dalje bila na meti policije: na jesen 1935. potpala je pod novi
talas hapšenja. Rad na stvaranju jedinstvenog i narodnog fronta se svejedno nastavio.
Te jeseni pregovarali su sa socijalistima oko mogućnosti ujedinjenja u JRP, ali
socijalisti su već radili na stvaranju svoje Socijalističke stranke radnog naroda, te
predlagali ujedinjenje u njoj, uz likvidaciju matičnih partija, što komunisti nisu mogli
prihvatiti. Ostala je, uprkos tome što je Topalović "pomagač vojno-fašističke
diktature" i što on uzvraća klevete, "povremena saradnja" na pojedinim pitanjima,
zbog čega je formiran i akcioni odbor.72 KPJ se također morala braniti od klerikalnih
krugova oko Katoličke akcije Stepinca i od "stanovitih vođa" opozicije koji se
protive frontu: "Svi oni … iskreni i istinski demokratski elementi ne mogu imati
apsolutno ništa protiv saveza i saradnje … Zato smo duboko uvjereni, da velika
većina pristaša i funkcionera HSS i drugih opozicionih stranaka ne odobrava tu
štetnu i cjepačku akciju«. Odbili su i optužbe da "naša partija radi na rušenju ugleda
vođe i vođstva HSS i drugih stranaka Udružene opozicije".73
Do proljeća CK nije bio zadovoljan napretkom,74 a KI je morala izvršiti još
jednu korekciju u politici KPJ. Naime, Gorkić je bio sazvao plenun CK u Beču u
aprilu 1936. Gledano sa jedne strane, rezolucija proizašla sa sastanka bila je
posljedica udara zadatog serijom hapšenja i neuspjeha u pregovorima sa opozicijom,
ali IK-u se učinila previše radikalnom. Naime, dva mjesta su bila posebno
neprihvatljiva. Prvo, data je jasna prednost građenju fronta "u prvom redu odozdo".
Drugo, pitanje Jugoslavije je bilo neodređeno.75 Dimitrov je smatrao da postoje
uslovi za stvaranje koalicionog fronta i da se mora uzeti jasno protivljenje cijepanju
Jugoslavije i zalaganje za njeno demokratsko-federativno preuređenje. U Moskvi su
69
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već smatrali da bi razbijanje Jugoslavije išlo u korist jedino susjednim fašističkim
zemljama, što bi samo pogoršalo spoljnopolitički položaj SSSR-a. Uostalom, poziv
na "nacionalnu revoluciju" nikako ne bi odgovarao novoj "odbrani demokratije".
Poslije savjetovanja sa rukovodiocima KPJ u IK, izdata je nova rezolucija koja je
okrivila aprilski plenum što se "ograničio na kratku, nedovoljnu kritiku vanjske
politike vlade" Stojadinović-Korošec, njen sve jači oslonac na Njemačku, jer »tu
zadaću KPJ mora da postavi na prvo mjesto". Takođe, KPJ ne smije kao uslov
politike uzeti rušenje režima, što bi bilo "produženje stare orijentacije na
otcjepljenje", nego se izjašnjava "za saziv Konstituante, koja će slobodno i bez
majorizacije riješiti sva pitanja koja se tiču međunacionalnih odnosa raznih
nacionalnosti unutar jedne slobodne demokratske federativne države".76
Ovdje ćemo napraviti jednu malu digresiju. Staljin, može zvučati čudno, o
"narodnom frontu" doslovno nikako nije govorio. U jugoslovenskoj istoriografiji je
stoga dovođena u pitanje Staljinova podrška politici 7. kongresa.77 Naravno,
postavlja se pitanje da li je bilo kakva politika bila moguća bez njegove podrške.
Jasno je, međutim, da je "narodni front" bio uklopljen u cjelokupnu spoljnu politiku
koju je Staljin vodio. U famoznom intervjuu sa Roj Hauardom, od 1. marta 1936,
Staljin je govorio o "prijateljima mira", njemačkoj agresivnosti i o mogućnostima
"mirne koegzistencije" kapitalističkog i socijalističkog sistema, bez, kako je rekao,
međusobne kritike "oko svake sitnice". Na Hauardovo pitanje o "svjetskoj
revoluciji", rekao je da se radi o "tragikomičnom nesporazumu", da iz Rusije nikada
nisu dolazili takvi pozivi i da je pitanje revolucije u drugim zemljama jednostavno
pitanje drugih zemalja.78 Puna ozbiljnost takve politike odrazila se tokom građanskog
rata u Španiji (1936–1939), koji je postao čvor evropske politike tridesetih godina.
Situacija u Španiji je bila jedna od komplikovanijih. Kada je grupa desno
orijentisanih oficira izvela vojnu pobunu protiv vlade Narodnog fronta, vlade
socijalista, republikanaca, komunista (PCE) i drugih, koja je, kao i u Francuskoj, na
vlast došla opštim izborima, radnici i seljaci Španije su odgovorili oružanim
otporom, i, pod uticajem anarhističkih sindikata (CNT) i samostalnih marksista
(POUM), otpočeli proces socijalne revolucije organizovanjem fabričkih i seoskih
kolektiva i osnivanjem radničkih milicija. Da bi pred svijetom ostao čist od optužbi
za revoluciju, Staljin je pomoć Republici uslovio odbranom "demokratije" od
"anarhije", te istiskivanjem POUM-a i CNT-a sa njihovih pozicija.79 PCE je postala
stranka srednjih slojeva, a nova vlada "desnog" socijaliste Negrina, od maja 1937,
požurila je proces ukidanja revolucionarnih tekovina iz ljeta 1936. Jugosloveni,
posebno oni koji su otišli u Španiju da se bore u redovima Internacionalnih brigada,
ozbiljno su shvatili takvu politiku. Parović, koji će i poginuti na španskom bojištu,
pozdravio je "razoružanje i raspuštanje svih kontrarevolucionarnih organizacija, kao
što je trockistička POUM" i potvrdio da treba "učvrstiti čitav sistem nove
76
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demokratske države španjolskog naroda".80 Labud Kusovac je u tom kontekstu
pozdravio "rasturanje" Savjeta Aragona (doslovno radničko-seljačkog savjeta) i
postavljanje guvernera odgovornog vladi u Valensiji.81 "Čitav svijet je svjedok da je
radnička klasa u Španjolskoj vjeran i discipliniran saveznik demokratskih i naprednih
stranaka i snaga", napisano je ljeta 1937.82
U međuvremenu su komunisti privukli pažnju lijevih stranaka i frakcija u
zemlji. U Beogradu su, na inicijativu KPJ i Dragoljuba Jovanovića, od juna do
novembra 1936. održana četiri sastanka predstavnika KPJ, ZL, SDS, socijalista i
lijevih demokrata oko Ivana Ribara. Pošto je već započela kampanja za opštinske
izbore u cijeloj zemlji, prisutni su sastavili komitet za izradu zajedničkih zahtjeva (u
okvirima već pomenutih). No, predstavnici Demokratske stranke (DS) i ZS, za
razliku od stranačkih "ljevičara", prenijeli su neslaganja rukovodstava svojih stranaka
i odstupili od saradnje. Kada je Jovanović zaključio da je nemoguće graditi Narodni
front bez masovnih stranaka Udružene opozicije, koja se tako imala "proširiti", novi
sastanci nisu bili održani.83
KPJ je nastavila propagandu. Složili su se sa stavom Mačeka i Pribićevića da
novi ustav mora biti donesen "bez nadglasavanja i ucjenjivanja". "Samo državna
zajednica organizovana na osnovu ravnopravnosti naroda, demokratije i socijalne
pravde može biti tvrđava mira na Balkanu".84 Citiran je letak studenata svih
opozicionih stranaka u Beogradu, dijeljen prilikom posjete fon Nojrata na ljeto 1937:
"Ujedinjena reakcionarna sprega srbijanskih bankara, bosanskih begova i
slovenačkog klera, može da se sruši samo ujedinjenim i složnim naporima svih
demokratskih snaga u zemlji".85
Svaka nacija u Jugoslaviji je dobila svoj komad propagande da bi se
pridružila pokretu. Na Hrvate, posebno na omladinu HSS, apelovano je da raskidaju
sa frankovcima gdje god se ovi pojavljuju. Franjo Puškarić, predsjednik studenata
HSS-a, koji je poginuo u Španiji kao interbrigadista, dobio je u svom nekrologu
sljedeću pohvalu: "On je shvatio da partijske razlike ne smiju da igraju nikakvu
ulogu kada je u pitanju borba protiv fašizma".86 I katolici su morali razumjeti da
komunisti nemaju ništa protiv njihove religije, samo protiv klerikalizma kao
"političke partije".87 Srbima je trebalo biti jasno: "Na koga se vlada oslanja? Oslanja
se na moć srpskih silnika i krupnih srpskih bankara i kapitalista, čijem računu služi
današnji režim … Oslanja se na najgore elemente među Srbima, narodne zelenaše i
pijavice, oslanja se na izdajnike srpskog naroda, nekoliko izdajnika slovenskog
naroda i bosanske begove".88 Upozoravano je kako "nove dahije" ne sjede kao
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nekada na Kalemegdanu, nego na Terazijama i Dedinju, i kako je srpski seljak sve
što je izborio "izgubio je u ovoj državi".89 Posebna pažnja je obraćena na kampanju
koja se vodila protiv ratifikacije Konkordata, potpisanog u Vatikanu. Prenošene su
vijesti o sukobima demonstranata sa žandarmerijom, a Edvard Kardelj je Konkordat
opisao kao "žig sramote", kao trik kojim vlada želi pomutiti odnose među nacijama i
tako učvrstiti svoje pozicije, što, uostalom, odgovara i njenom spoljno-političkom
usmjerenju.90 Rodoljub Čolaković je upozorio Hrvate da se i oni moraju uključiti u
borbu protiv Konkordata, jer "Katolički visoki kler hoće da mu se plati zemlja
oduzeta agrarnom reformom, koja je data uglavnom hrvatskim seljacima".91 Svi su
upozoreni da se ne smije dozvoliti "fašističkim elementima" (Živkoviću, Ljotiću,
Paveliću itd.) da borbu protiv Konkordata kod Srba, kao ni borbu za nacionalnu
jednakost, ne iskoriste za svoje ciljeve. "Nema demokracije bez nacionalne slobode
(ovo treba ponavljati beogradskom dijelu udružene opozicije) i nema nacionalne
slobode bez demokracije (ovo opet u Zagrebu)".92
Dok je došlo do osnivanja kompartija Hrvatske (KSH) i Slovenije (KSS),
svaka ideja o nejedinstvenoj Jugoslaviji je odbačena, tako da su one stavljene u rad
narodnofrontovske propagande. Broz je pisao kako će se KSH boriti "protiv
raspirivanja nacionalnog šovinizma, a za bratski sporazum sviju naroda Jugoslavije".
"Samo takva Jugoslavija može biti garancija svim narodima Jugoslavije od fašističke
najezde".93 KSH je najavila borbu protiv "frankovačko-fašističke demagogije" o
tobožnjoj nezavisnoj Hrvatskoj, koja bi tek bila pod jarmom Berlina i Rima.94 U
proglasu Komunistične stranke Slovenije, aprila 1937, upozoreno je da "slovenski
narod je med tistimi narodi, ki jih ta osvajalna in vojna politika združenih vojnih
hujskačev najboli ogroža". Hitlerovska štampa je proglasila Sloveniju za "sfero
nemške kulture", a Slovence za "slovensko govoreče Nemce". Koroščeva politika,
koja "pušča svobodne roke fašizmu", je "nasprotna interesom slavenskega naroda".95
Kardelj je u svojoj knjizi Razvoj slovenačkog nacionalnog pitanja, napisanoj 1938,
ostao u jasno zacrtanim okvirima: "Iako Hrvatima i Slovencima treba priznati pravo
na samoopredeljenje, ipak je svaka separatistička akcija … stvarno priprema za novo
podjarmljenje, a ne samoopredeljenje". Kardelj je objasnio kako se Jugoslavija našla
u novoj međunarodnoj ulozi, kako ona mora izmijeniti svoju unutrašnju strukturu da
bi bila "najvažniji oslonac u borbi za hrvatski, slovenački, srpski i makedonski
nacionalni opstanak" i da bi se spolja orijentisala "antifašistički i
antiimperijalistički".96
Početkom oktobra 1937. kod Petrinje je potpisan sporazum između
predstavnika radikala, HSS, SDS, demokrata i ZS koji je proglasio Vidovdanski
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sporazum moralno bezvrijednim, predvidio ukidanje ustava diktature i tražio
slobodne i proporcionalne izbore za ustavotvornu skupštinu koja bi izglasala novi
ustav bez preglasavanja i zemlji dala dugo tražene reforme. CK KPJ je povodom
sporazuma izdao "Kominike" i pozdravio "Krupan korak ka bratskom sporazumu
među svim narodima Jugoslavije na bazi ravnopravnosti; korak naprijed ka
okupljanju svih demokratskih i naprednih snaga u borbi za likvidaciju ostataka
vojno-fašističke diktature i protunarodnih zakona i mjera od 1918. g. naovamo. Na
temelju toga CK KPJ pozdravlja sporazum između navedenih stranka i njihovu
spremnost da zajednički vode borbu za pobjedu demokratije u Jugoslaviji". Broz je
sporazum ocijenio kao "veliki istorijski i politički događaj",97 a Čolaković
napomenuo da je za njegovo ostvarenje "potrebna akcija", "potrebna borba vođena
odlučno i smjelo".98
KPJ je u Srbiji našla dosta saveznika u redovima ZL. U "prečanskim
krajevima" nalazila ih je u redovima srpskog SDS-a. CK je od jeseni 1935. održavao
kontakt sa Svetozarom Pribićevićem, koji se nalazio u emigraciji u Parizu i Pragu.
Pošto je i sam bio u kontaktu sa raznim političarima iz francuskog Narodnog fronta, i
pošto se sam, napustivši unitaristički koncept, zalagao za federativno preuređenje
Jugoslavije, Pribićević se izjasnio za stvaranje slične koalicije u Jugoslaviji, na
osnovu čega su mnogi Srbi u Hrvatskoj prišli KPJ. Kada je umro u Pragu u
septembru 1936, komunisti su nekadašnjem ministru, koji je stajao iza "Obznane",
položili vijenac na grob,99 a Proleter je objavio nekrolog: "umro je kao odlučan
prvoborac za ravnopravnost, demokraciju i mir".100
Pošto je projekat JRP propao novom zabranom, KPJ se preko nove Stranke
radnog naroda (SRN) pokušala uključiti u koaliciju, ali i to bez uspjeha. Nakon
svega, najuspješniji na agitaciji za Narodni front su bili slovenački komunisti, koji su
sa slovenačkim socijalistima, privremeno liberalima, te pristalicama SDK u Sloveniji
formirali Slovensku ljudsku frontu, koja je izašla na opštinske izbore na jesen 1936.
Drugi uspjeh bio je izbor osam komunista u rukovodstvo URSS, na Četvrtom
kongresu u proljeće 1938, i u redakciju glasila Radničke novine. Na izborima u jesen
1938. KPJ je kao SRN nastupila samostalno, osim u Hrvatskoj, gdje je podržana lista
HSS. Na tim izborima je, zahvaljujući mahinacima i zastrašivanjima, vladajuća JRZ
odnijela pobjedu.
Treba uzgred napomenuti da je KPJ prošla kroz seriju problema od jeseni
1937, kada je sekretar Gorkić nastradao u Staljinovim čistkama koje su upravo tada
provođene. Jedan od posljednjih tekstova koje je napisao bavio se problemima fronta
u Jugoslaviji, u kojem su ponovljene sve glavne teze o demokratskim reformama.
"Danas", napisao je, "nema govora o uvođenju komunizma, opasnost je na desnoj
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strani".101 Ubistvom Gorkića otvoreno je tzv. "pitanje KPJ", koje je riješeno tek kada
je Broz uspio osnovati stalni CK, i to u zemlji, marta 1939.102
Kroz probleme je prolazila i Staljinova spoljna politika. Pokušaj da nagovori
Francusku na kraj "nemiješanja" u španski rat i za aktivnu pomoć republici, doveli su
do raspada vlade Narodnog fronta u Francuskoj usljed međusobnog nepovjerenja.
Španska republika je izgubila rat, a partneri ostali antagonizirani i puni podozrenja.
Hitler je dalje napredovao: prvo aneksijom Austrije, a zatim, na jesen 1938,
popuštanjem Francuza i Britanaca u Minhenu, pripajanjem Sudeta, što je kulminiralo
aneksijom Češke u martu 1939. Staljin je od aprila, poslije odbijanja Londona da se
ustanovi čvrst vojni savez, pronalazio načine da umiri i makar privremeno zadovolji
Hitlera.103
Jugosloveni su istrajavali na antifašističkoj propagandi, posebno u spoljnoj
politici. "Narodima Jugoslavije prijeti velika opasnost od grabežljivaca iz Berlina i
Rima", upozoreno je. "Hitlerove i Musolinijeve fašističke horde spremaju se da
podjarme, potčine i pocijepaju ovu zemlju, da iz nje naprave bazu za nove osvajačke
pohode". Omladina je dobila "prvi i osnovni zadatak" da ujedini "sve snage mlade
generacije" u "borbi za odbranu državne nezavisnosti od opasnosti fašističke
agresije". Kardelj je pisao: "Pad Čehoslovačke preko noći je napravio fiktivnima sve
paktove u ovom delu Evrope i Jugoslavija se našla izolirana i oslabljena".104
Povodom italijanske okupacije Albanije, aprila 1939, objavljena je parola
"Jugoslavija je u opasnosti!" i osnovani su Odbor za odbranu zemlje i studentski
bataljon pod geslom "Branićemo zemlju".
KPJ je nastavila svoju faktički patriotsku, antifašističku propagandu, sve dok
politika narodnog fronta nije privremeno prekinuta 23. avgusta 1939, kada je
objavljeno da su ministri spoljnih poslova Njemačke fon Ribentrop, i SSSR-a
Molotov, potpisali pakt o nenapadanju. Kominterna je odmah prekinula svoju
antifašističku orijentaciju, okrenuvši se antiratnoj kampanji, a kompartijama je
naloženo da prekinu sve vidove frontovske saradnje, uključujući i sindikalnu. Tri
dana nakon objave pakta, potpisan je sporazum između Mačeka i premijera
Cvetkovića o ulasku Mačeka u vladu i ustanovljenju Banovine Hrvatske, pri čemu je
došlo do raspada Udružene opozicije.
Formalno gledano, antifašističko i narodno-frontovsko usmjerenje je bilo
prekinuto od 23. avgusta 1939. do napada Njemačke na SSSR 22. juna 1941. Tokom
tog perioda KI se držala ocjene o "imperijalističkom" karakteru rata, a kompartije su
govorile generalno "antiratnim" i "klasno-borbenim" rječnikom. Međutim, koliko
god je napuštanje politike "trećeg perioda" bilo teško, napuštanje narodnofrontovskog usmjerenja je bilo još teže. KPJ je govorila "demokratskim i
antifašističkim" jezikom više od četiri godine, a njeno novo rukovodstvo je
formirano tokom te politike. KPJ je usvojila ideološki diskurs prožet širokim,
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populističkim karakterom. Uprkos pauzi, njegovo višegodišnje trajanje je ostavilo
upravo one tragove koji će biti neprocjenljivi tokom Narodnooslobodilačkog rata od
1941. do 1945.
Vladan Vuklis
Summary
Comintern Turn to Popular Front and Propaganda
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relevant literature. It aims to show how CPY was, like any other Communist party,
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policies and the policies of the Soviet state; thus the long introduction. It also aims to
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Popular Front at the Seventh Congress of Comintern. The story ended with Molotov
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Ж. САВАНОВИЋ, Утицај картела цементне индустрије Краљевине Југославије...

ЖЕЉКО САВАНОВИЋ
Филозофски факултет
Бања Лука

УТИЦАЈ КАРТЕЛА ЦЕМЕНТНЕ ИНДУСТРИЈЕ
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ НА ЦИЈЕНУ
ЦЕМЕНТА У ВРБАСКОЈ БАНОВИНИ
Апстракт: Рад говори о цементној индустрији у Краљевини
Југославији, њеном картелисању и утицају картелисања на раст цијена цемента
у појединим подручјима Врбаске бановине.
Кључне ријечи: цемент, картел цемента, цијена цемента.
Хидрауличка везива била су позната већ у старом вијеку, а нарочито су
их усавршили Римљани који су их производили мијешањем вулканског пепела,
пуцолана (названом по мјесту Puteoli испод Везува), траса (трахитног туфа с
подручја Рајне), или уситњене цигле са гашеним кречом. Ријеч cementum или
caementum потиче од латинског глагола caedere (lapidem) = ломити (камен) и у
почетку је означавала ломљени или клесани зидарски камен. Касније је добила
значење малтера и зидане жбуке, а тек од најновијег времена означава само
везиво. Модерни цементи почели су се производити почетком XIX вијека у
Енглеској печењем вапненца и глине и мљевењем печеног продукта у прах.
Назив портланд цемент спомиње се први пут у једном енглеском патенту.
Изумитељ му је дао име по познатом грађевинском камену из Портланда.1
Богата налазишта квалитетног цементног лапора2 на тлу Југославије
омогућила су, недуго послије почетка производње портланд цемента у
Енглеској 1844. године, производњу цемента у Беочину и Сплиту средином
седамдесетих година 19. вијека. Индустрија цемента се брзо развијала и између
два рата повећала је своје капацитете, углавном модернизацијом и
проширивањем постојећих 14 фабрика, које су се налазиле у двјема зонама.
Фабрике унутрашње зоне налазиле су се у близини Саве, Мораве и Вардара и
њихов капацитет био је 59,4% производних капацитета земље. Друга цементна
зона била је у околини Сплита и њен производни капацитети чинили су 40,6%
цјелокупног капацитета Краљевине. Далматинске цементаре, изузев
подмиривања потрошње цемента у приморју, биле су углавном оријентисане на
1
2

Tehnička enciklopedija, 2 Beto – C, Zagreb 1966, str. 585.
У Далмацији лапор зову тупина.
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извоз, док су континенталне творнице подмиривале домаће тржиште. Због
отежаног извоза цемента већ 1926. дошло је до оштре борбе између
далматинских и континенталних цементара за домаће тржиште.
Фабрике далматинске зоне почеле су да наступају на тржиштима
унутрашње зоне, јер се њихови производи усљед велике економске кризе нису
више могли пласирати у иностранство. Конкуренција између предузећа двију
зона довела је до снижења цијена. Да би се зауставио пад цијена, који је знатно
смањивао зараде, дошло је до картелног споразума, који је ступио на снагу
1932. године.3
Споразумом су највише били незадовољни грађевинари. Ниске цијене
цемента и другог грађевинског материјала, у условима кризе, позитивно су
дјеловале на оживљавање грађевинске дјелатности. Конкуренција између двије
групе фабрика била је здрава и спречавала је повишење цијена. Ниске цијене на
домаћем тржишту нису биле нерентабилне, јер су биле више од цијена по
којима је прије кризе сплитска индустрија продавала цемент на свјетском
тржишту.4 Картел је направио корак више и основао заједничку продавницу
"Цемент АД" 1936. године. Исте године извршена је регистрација картела,
чиме је он добио државно признање.5 Циљ картела је остварен. Домаће
тржиште цемента је подијељено,6 спријечена је конкуренција и у условима
кризе одржане су високе цијене којима је обезбјеђен профит.7 Страни капитал
је у Краљевини Југославији преко картела у својим рукама држао 100%
производње цемента.8
Постојање картела цемента неповољно се одражавало на цијене.
Југословенске фабричке цијене биле су за 90% више од просјечних фабричких
цијена у осталим европским земљама. Усљед превелике фабричке цијене
наметнуте путем картела, а такође и усљед велике државне трошарине, била је
добијена тржишна цијена од око 700 динара по тони. Овако висока цијена једне
од основних грађевинских сировина смањила је потражњу цемента. Радови су
3

Sergije Dimitrijević, Strani kapital u privredi Jugoslavije, Beograd 1958, str. 141–142.
"Политика", број 8598 од 16. априла 1932, стр. 1 и 2.
5
Sergije Dimitrijević, Strani kapital u privredi Jugoslavije, Beograd 1958, str. 141–142.
6
О производњи цемента и цементној инустрији опширније видјети у: Zdenko Pleština, Cementna industrija,
Ceste i mostovi u Hrvatskoj, Republički fond za ceste, Zagreb 1975, str. 349; Sergije Dimitrijević, Privredni
razvitak Jugoslavije od 1918–1941. godine, Beograd 1962, str. 14; Sergije Dimitrijević, Strani kapital u privredi
Jugoslavije, Beograd 1958, str. 137–147; Opća enciklopedija, 2 C – Fob, Zagreb 1977, str. 41–42; Enciklopedija
Leksikografskog zavoda, 2 Castelo – Firenzuola, Zagreb 1956, str. 13–15; Tehnička enciklopedija, 2 Beto – C,
Zagreb 1966, str. 585–590.
7
Толерисање картела од стране државе било је повод великом незадовољству у редовима потрошача
индустријске робе. У периоду 1931–1934. год. много критике на рачун картелисања индустрије било је
упућено преко дневне штампе и од стране појединих посланика у Народној скупштини. Када је криза већ
прошла своју кулминацију и послије многобројних критика на рачун картела, влада је 1934. год. донијела
уредбу о забрани картела која се није никада досљедно проводила. Види: Todor Stojkov, Opozicija u vreme
šestojanuarske diktature 1929–1935, Prosveta, Beograd 1969, str. 42; Mijo Mirković, Ekonomska historija
Jugoslavije, Zagreb 1958, str. 388–389; О картелима видјети у књизи: Wendell Berge, Karteli, Beograd 1955.
8
Сергије Димитријевић, Карактеристике индустрије и рударства бивше Југославије, Београд 1949, стр.
5.
4
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били скупљи, па су и инвестиције смањене, чиме је кочен развој земље.
Годишња потрошња цемента 1937. године у Краљевини Југославији износила
је само 24 килограма по становнику. У исто вријеме Аустрија је трошила 50,
Чехословачка 92, Италија 145, а Њемачка чак 210 килограма по становнику.
У резолуцији Београдске инжињерске коморе од 3. марта 1940. године,
која је у цјелини усвојена од Савеза инжињерских комора и Савеза
југословенских инжињерских друштава, констатовано је да је због неповољног
утицаја картелисане индустрије на укупну народну привреду у земљи,
земаљску одбрану, а посебно на грађевинску дјелатност, рад картела штетан по
националне интересе.9
Највеће предузеће за производњу цемента у Краљевини Југославији
било је у Беочину.10 Беочински цемент је много кориштен и у грађевинарству
Врбаске бановине. Ријечна пловидба га је допремала из Беочина у Босански
Брод, гдје је био лагерован, а одатле je, по потреби, вагонима даље превожен.
Понекада се догађало да ријечна пловидба није могла вршити превоз због
неповољног водостаја. Чим би се водостај повећао и створили повољни услови
за пловидбу, транспорт је одмах обављан.11 Станица у Броду била је понекад
јако претрпана, па је експедиција била веома спора. Дешавало се да је узрок
спорости било кашњење дозвола за превоз жељезницом, које је давала
Дирекција жељезница у Сарајеву.12 За разлику од другог грађевинског
материјала (камен, шљунак, цријеп, цигла и сл.), цемент је веома скуп и његов
превоз жељезницом је исплатив.13 Цемент је истоваран у складишта која су се
налазила у близини жељезничких станица или је истовар вршен директно у
камионе или запрежна кола и одвожен на градилиште. Код градње великих
објеката на градилишту је прављено наткривено складиште у којем је цемент
чуван. Ако су у питању били мањи радови, цемент је понекад складиштен у
наткривеним објектима код локалног становништва, за што је плаћана
лежарина.14
Цемент је пакован у јутане вреће које су враћане у творнице. Обласна
самоуправа Врбаске области наручила је цемент за своје потребе, по инжињеру
Химлији Бешлагићу, од добављача Станка Банчевића. Његова цијена била је
63,50 дин за 100 килограма, а празне јутане вреће од цемента су враћане у
здравом стању и коштале су по комаду 10 динара.15 Цијене су од 1929. до 1930.
9

Sergije Dimitrijević, Strani kapital u privredi Jugoslavije, Beograd 1958, str. 142–144.
Joso Lakatoš, Privredni almanah jugoslovenskog Lloyda, Zagreb 1929, str. 109.
11
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/163 док. бр.18817/33, Речна пловидба Краљевине Југославије КБУ Врбаске
бановине Бања Лука, Београд 22. августа 1933.
12
АРС БЛ, КБУВБ, V–27 док. бр. 373/29, Beočinska fabrika cementa A. D. gospodinu Stanku Bančeviću
Derventa, Beočin 20. septembra 1929.
13
Mijo Mirković, Industrijska politika, Izbor iz ekonomskih radova I, Zagreb 1958, стр. 132.
14
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/165 док. бр. 7170/34, Изјаве радника дате надзорнику путева Душану Рогуљи,
Записник, Двор 17. јула 1932.
15
АРС БЛ, КБУВБ, V–27 док. бр. 373/29, Станко Банчевић комесару Обласне самоуправе Врбске области,
Дервента 27. јула 1929.
10
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године имале лагани раст, а код добављача биле су различите. Тако је у својим
понудама за довоз грађевинског материјала за изградњу мостова и пропуста на
путу Прњавор–Тешањ–Црни Врх, Грађевинско предузеће "Шимић" понудило
цијену са довозом на градилиште од 70 динара за 100 килограма,16 док је
понуда Стјепана Топаловића била скупља за 12 динара и износила је за исту
количину 82 динара.17
Из предрачуна и анализа цијена техничких одјељака види се да је
картелизација домаћег тржишта допринијела наставку постепеног раста
цијена.18 Цијену портланд цемента у Врбаској бановини најбоље можемо
пратити у кварталним извјештајима техничких одјељака о кретању цијена
грађевинског материјала и радне снаге, које је Техничко одјељење у Бањој
Луци од њих добијало и слало Министарству грађевина у Београд.
Технички одјељак Бања Лука
квартал
цијена дин.

I

1930
62

IV 1930
58-62

I 1932
58-62

III 1933
84

I

1935
85

I 1930
65

I 1932
70

III 1933
65

II 1936
80

I 1930
70

I 1931
70

I 1932
70

II 1934
85–87

III 1933
75–80

I 1934
90–100

I 1935
100

II 1937
110

II 1931
70

I 1932
70

I 1934
70

IV 1937
100

Технички одјељак Дервента
квартал
цијена дин.

IV 1929
65

Технички одјељак Приједор
квартал
цијена дин.

IV 1929
70

Технички одјељак Јајце
квартал
цијена дин.

IV 1929
75

Технички одјељак Бихаћ
квартал
цијена дин.

IV 1929
70

16

АРС БЛ, КБУВБ, док. бр. 7952/30, GJ. Šimić građevinsko preduzeće Tehničkom odeljku pri Sreskom
načelstvu Derventa, Brod na Savi 8. maja 1930.
17
АРС БЛ, КБУВБ, док. бр. 7952/30, Stjepan Topalović Tehničkom odeljku u Derventi, Ponuda za dobavu
građevinskog materijala za izradu mostova i propusta na banovinskom putu Prnjavor–Tešanj–Crni Vrh, Jelah
4.5.1930.
18
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/167 док. бр. 996/35, Технички одјељак Приједор, анализа цијена за израду моста
од армираног бетона на бан. путу 2. реда бр. 39 у км 1+463, Приједор 1933; АРС БЛ, КБУВБ, V–27/173
док. бр. 18235/36, Технички одјељак Приједор, Анализа цијена за израду моста отвора 5 м у км 589+248,
Прегледано у Техничком одјељењу, Бања Лука 23.6.1934.
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У Врбаској бановини није било творница цемента. Најближа творница
се налазила у Горици крај Ливна, чији је капацитет био мали, а радила је за
потребе своје најближе околине.19 Цијене цемента у градовима Бановине биле
су веће него у мјестима Краљевине која су била ближе творницама. Тако је у
Параћину у III кварталу 1933. године 100 килограма коштало 52, а у Крушевцу
у I кварталу 1933. године 65 динара.20
У грађевинарству Врбаске бановине углавном је употребљаван
портланд цемент,21 док је на територији Техничког одјељка у Јајцу, поред
портланд цемента, кориштен и цемент роман. Роман је био лошијег квалитета и
цијена 100 килограма била је нижа за око 3 динара од портланда.22
Zeljko Savanovic
The Influence of the Cement Industry Cartel in the Kingdom of Yugoslavia
On the Price of Cement in the Vrbaska Banovina
Summary
Cement is one of the basic building materials. Its production in Split and
Beocin, which began in the mid-seventies of the 19th century, provided the
proximity of rich deposits of high quality cement marl.
Dalmatian cement factories were mainly going in for the export trade, while
the mainland factories settled local market. Due to difficulties in cement export trade,
in 1926 there was fierce battle for local market between the Dalmatian and
continental cement factories. Factories in the Dalmatian zone started to enter markets
within the zone, as their products could no longer find markets abroad due to the
Great Depression. Competition between enterprises of the two zones has led to prices
decrease. In order to stop price drop which significantly reduced earnings, factories
of the two zones have entered into cartel agreements. Cartels adversely affected the
economy of the country because the prices of cement were 90% higher than in other
European countries. In Vrbaska Banovina, where was mainly used Portland cement,
19

Joso Lakatoš, Privredni almanah jugoslovenskog Lloyda, Zagreb 1929, str. 109–110.
АЈ, фонд 62, фасцикл 1642, Cenovnici građevinskog materijala i radne snage u Vrbaskoj banovini od 1926.
do 1942.
21
Портланд цемент се производи од вјештачки припремљених састојака глине и кречњака. Ове сировине
морају бити у одређеној међусобној количинској пропорцији, која је израчуната на основу анализе ових
основних материјала за производњу портланд цемента. До примјене вјештачких мјешавина долази зато
што се у природи ријетко и тешко налазе баш такве природне мјешавине лапорца, чији би хомогени
састав у потпуности одговарао хемијском саставу који је потребан за произодњу квалитетног портланд
цемента. Детаљније видјети у књизи: Božidar Antić i Aleksandar Antić, Radovi od armiranog i nearmiranog
betona, Beograd 1981, str. 36–49.
22
АЈ, фонд 62, фасцикл 1642, Cenovnici građevinskog materijala i radne snage u Vrbaskoj banovini od 1926 do
1942.
20
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the price ranged from 62 dinars, as was in 1930 in the area covered by the Technical
Section in Banja Luka, to 110 dinars as recorded in the Technical Section in Jajce in
1937.
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ДАНКА ДАМЈАНОВИЋ
Музеј савремене умјетности Републике Српске
Бања Лука

МАЛИ АЗБУЧНИК
НАШИ ЗАБОРАВЉЕНИ ЛИКОВНИ И
ПРИМИЈЕЊЕНИ НЕИМАРИ
Апстракт: Иако су наше ликовна и примијењена баштина двадесетог
вијека до сада значајније истраживане и јавно презентоване, неопходно је и
даље радити на заокруживању њене цјелине. У књигу наших ликовних и
примијењених неимара неопходно је уписати све оне, неколико десетина
"заборављених" умјетника, чије дјело или дјела, временски и стилски, могу да
се поистовјете с актуелним догађањима у нашој умјетности прошлога вијека.
Кључне ријечи: Душан Адамовић, Василиј Михајлович Андросов,
Александар Бојко, Стојан Боровница, Хаџи Љубица Голднер-Нешић, Бруно
Диамант, Бранко Јовановић, Борислав-Боро Њежић, Богдан Ћосић, Рудолф
Шпиглер.
Наше ликовно, али и оно примијењено наслијеђе двадесетог вијека до
сада је валоризовано и јавно презентовано на више начина и кроз више,
неријетко необично значајних пројеката. Нажалост, у свакој од тих прилика
изосталo је, из субјективних али и објективних разлога, неколико десетина
умјетника чије дјело или дјела, временски и стилски, могу да се поистовијете
са актуелним догађањима у нашој умјетности тог периода.
Истина, нека од тих имена помињана су приликом рада на неком
сродном пројекту, други су нашли своје мјесто, али у историји других средина,
док су они најбројнији, њих неколико десетина, остали до данас сасвим
непознати, чак и у уском кругу струке или стручњака.
Свјесни неправде према њима, али и потребe да се они и њихово дјело
сачувају од даљњег осипања и незапамћења, из мапе сабраних спознаја
издвајамо свега неколико имена, жељни да се сви они, на овакав или овоме
сличан начин, једном нађу, окупе и попуне књигу наших ликовних и
примијењених неимара.
АДАМОВИЋ, Душан, архитекта (Бихаћ, 20. јуни 1893 – Београд, 11.
јануар 1961). Завршио Велику реалку 1911. у Бањој Луци и Високу техничку
школу – Технички факултет 1919. у Бечу. Исте године започиње архитектонску
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дјелатност у Министарству грађевина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца –
Одељење за градњу железница у Београду. Затим, од 1926. до 1929. године,
ради у Одељењу генералне дирекције катастра и државних добара, такође у
Београду, а 1939–1941. у Грађевинском оделењу Врбаске дивизије у Бањој
Луци. У међувремену, 1922–1926. и 1929–1939. године води самостални
архитектонски биро у Босанском Новом. Ратне 1941–1945. године дјелује у
Архитектонском одељењу Министарства грађевина у Београду, одакле је,
октобра 1945, премјештен у Грађевинско одјељење Окружног народног одбора
у Бањој Луци. Затим је "стављен на расположење команди ваздухопловства у
Земуну".
Израдио је пројекте за српско-православну цркву посвећену
блаженопочившем Витешком Краљу Александру Првом, у селу Бравско,
општина Кључ 1936, насеље од двадесет и једног објекта у облику павиљона у
логору Жегар код Бихаћа и касарну некадашњег 33. пјешадијског пука у Бањој
Луци (сада Академија умјетности) 1940–1941. године.
Извори: Архив Србије, Министарство грађевина Краљевине СХС и
Министарство грађевина ФНРЈ, фонд 62, досијеа А-Ш, фасцикла 3; Архив
Републике Српске, КБУВБ, ТО, V-17373; КБУВБ, ТО, V-20042/36; КБУВБ, ТО,
V-21892/36; Архив Босне и Херцеговине, Просвјета, Културно-просвјетно
друштво Срба у Босни и Херцеговини, Персонална документа.
Литература: Данка Дамјановић, Ликовни умјетници-питомци
Просвјете, у: Зборник радова Сто година Просвјете и њених знаменитих
личности, Српско културно и просвјетно друштво Просвјета, Билећа – Гацко
2002, стр. 560.
АДАМОВИЋ, Душан, сликар (Сански Мост, 28. јула 1893 – Ниш, 17.
новембар 1975). Завршио Велику реалку у Бањој Луци и часовничарскозлатарски занат при Обртној школи у Загребу. Године 1910–1911. ради као
"урарски помоћник", а од октобра 1911. до 15. јула 1914. и од 1. октобра 1918.
до 20. јула 1919. похађа Краљевску вишу школу за умјетност и умјетни обрт у
Загребу. У међувремену, од 15. децембра 1915. до октобра 1918, служи у
аустријској војсци. Усавршава се (1920–1921) на Академији ликовних
умјетности у Прагу, гдје, затим, од 1922. до 1923. године, похађа Специјалку
код професора Војтеха Хинајса. За учитеља вјештина именован је 1924. на
Мушкој гимназији у Скопљу, одакле (1941) прелази у Зајечар, гдје све до
пензионисања ради као ликовни педагог.
Слика актове, портрете и пејзаже у духу пленеризма, сецесије и
поетског реализма.
Члан је Удружења сликара Вардарске бановине и Друштва пријатеља
уметности Јефимија у Скопљу и Групе 72 у Зајечару.
Самостално излаже у Зајечару 1973. и групно у Прагу, Загребу,
Костајници, Скопљу, Београду, Суботици, Кутини и Зајечару. Комеморативна
изложба његових радова приређена је у зајечарском Народном музеју 1976.
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Извори: Београд, Архив Србије, Министарство просвете Краљевине
Југославије, фонд 62–1542, досијеа А–Ј; Сарајево, Архив Босне и Херцеговине,
Просвјета, Културно-просвјетно друштво Срба у Босни и Херцеговини,
Персонална документа.
Литература: Лепосава Миловановић, Душан Адамовић, Народни музеј,
Зајечар 1976; Данка Дамјановић, Пленеристичка увјерења (Душан Адамовић),
у: Сликано пером, Арт принт, Бања Лука 2000, стр. 77–81.

Душан Адамовић, Седећи женски акт, Народни музеј, Зајечар, 1923.

АНДРОСОВ, Василиј Михајлович, архитекта (Одеса, 6. јули 1873 –
Београд, 13. септембар 1944). Завршио Архитектонски одсјек Царске академије
у Петрограду 1897. године. Осамнаест година је у приватној и државној служби
у Русији пројектовао сакралне и профане објекте. У Краљевину Срба, Хрвата и
Словенаца долази 1919. и од 1920. до 1941. ради у Министарству грађевина.
Од 1922. пројектује више од шездесет цркава, спомен обиљежја и јавних
грађевина у Србији.
На територији Врбаске бановине израдио је пројекте за Српскоправославне цркве у селима: Врањска код Босанске Крупе, Липа и Рујница код
Бихаћа (1929–1930), Горњи Подградци код Градишке (1932), Српски
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Календеровци код Дервенте (1935), Љубија код Приједора (1936), Мајевац код
Дервенте, Велика Илова и Палачковци код Прњавора (1938).
Инспирисан српским средњевјековним неимарством, обликује
сопствени израз заснован на стилизацији мотива преузетих из богате традиције
и прилагођених новим потребама.
Одликован је Орденом светог Саве 3. реда.
Извори: Архив Србије, Министарство грађевина Краљевине Југославије
и Министарство грађевина ФНРЈ, досијеа А–Ш, фонд 62, фасцикл 3; Архив
Републике Српске, КБУВБ, ТО, Збирка пројеката, КБУВБ, ТО, V–4185/30,
КБУВБ, ТО, V–6431/30, КБУВБ, ТО, V–17625/35. и 27531/35, КБУВБ, ТО, V–
18393/35, КБУВБ ТО V–11082/37, КБУВБ, ТО, V-987/39, КБУВБ, ТО, V–
2075/40.
БОЈКО, Александар, сликар (Фоча, 7. април 1896 – Бања Лука, 4. август
1969). Похађао Академију ликовних умјетности у Венецији и Бечу, а на
Државној уметничкој школи у Београду дипломирао 15. јула 1927. По доласку
у Бању Луку (28. октобра 1927) ради као наставник цртања у Државној
мјешовитој учитељској школи (до 1941) и Гимназији (1928, 1949–1950).
Кратко, током 1935, предаје у Грађевинској школи, а затим и на Вишој
педагошкој школи.
Током јула и августа 1937. борави у Венецији "ради сликарског
усавршавања и студирања галерија".
Његову слику карактерише добро савладан занат, сигуран цртеж и сочан
колорит.
Бавио се фотографијом, 1919. борави у Загребу, гдје игра епизодну
улогу у домаћем филму Ковач распела, а 1940. снимио је документарни филм
под називом Мотиви са Врбаса.
Самостално је излагао у Бањој Луци 1931. и 1954 (са Божидаром
Николићем и Стеваном Јеновцем).
Био је активан члан Јадранске страже и Црвеног крста.
Библиографија: Приручник ручног рада, НОЛИТ, Београд 1959.
Извори: Архив Србије, Александар Бојко, Наставнички лист, фонд 66,
фасцикла 979, јединица описа 1361.
Литература: Вељко Јеловац, Импресије са изложбе тројице наших
сликара, Бањалучке новине, II, 41, 4. јуни 1954, стр. 4; Ђорђе Микић, Бањалука
– култура грађанског друштва, Сликарство и ликовни живот, Институт за
историју, Бања Лука 2004, стр. 361.
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Александар Бојко, Из Венеције, 1937, Бањалука, приватно власништво

БОНЧИЋ-КАТЕРИНИЧ, Јованка, архитекта (Ниш, 22. јуни 1887 –
Беогад, 27. децембар 1966). Гимназију завршава 1905. у Београду. На крају
четврте године студија на Архитектонском факултету у Београду 1909, са
стипендијом Министарства грађевина, одлази у Дармштат, гдје, на Високој
техничкој школи, 18. јула 1913. стиче, као прва жена дипломирани архитекта
на њемачким универзитетима, звање инжењер архитекта.
По повратку у отаџбину кратко ради у Министарству грађевина а затим
(1914) са супругом Андријом Катериничем, такође архитектом, одлази и живи
у неколико градова Русије: Петрограду, Риги, Москви, Козаљеву, Кијеву,
Могиљов-Падолском и у Бирзули код Одесе.
По повратку у Србију (1922) запошљава се у Министарству грађевина
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и њен први професионални задатак била
је реконструкција дијела дома Анкера на Теразијама. До 1932. пројектује и
изводи Блатно купатило и Бањску дворану у Бањи Ковиљачи, а на конкурсу за
архитектонско рјешење зграда Банског двора и Банске управе у Бањој Луци,
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расписаном 1930. године, прву награду с правом извођења објеката добија
коауторски тим Министарства грађевина Краљевине Југославија – Јованка
Бончић-Катеринич, Јован Ж. Ранковић и Анђелија Павловић. Објекти су
рађени у духу академизованог српског националног стила.
Слиједили су бројни пројекти по градовима Србије – у Смедереву,
Деспотовцу, Београду.
Године 1941. Бончић-Катеринич је без запослења, 1942. добија мање
значајне задатке у Министарству грађевина, од прољећа 1944. је на дужности у
Петровцу на Млави, одакле се враћа у Министарство грађевина и убрзо, 1945.
године је пензионисана.
Одликована је Орденом светог Саве 5. реда 1928. и Орденом
југословенске круне 5. реда 1938. године.
Извори: Technische Hochschule Darmstadt, Archiv, Nr. 25-2a; Архив
Републике Српске, КБУВБ, ТО, V-9888/30.
Литература: Freulein Dipl. Ing., Berliner Illustrierte Zeitung, 31, 3. август
1913, 614; Welt und haus: Das deutsche Famillienblatt, 48, 6. септембар 1913;
Службени лист Врбаске бановине, Бања Лука, број 19, 10. април 1930; Др
Дивна Ђурић-Замоло, Грађа за проучавање дела жена архитеката са
Београдског универзитета генерације 1896–1940 године, 1996, Пинус, Записи
5/1996, Београд, стр. 19–21. и 79.
БОРОВНИЦА, Стојан, архитекта (Маховљани код Бање Луке, 13. јули
1884 – Бања Лука, 18. јуни 1954). Завршио Велику реалку у Бањој Луци и
Архитектонски факултет у Грацу.
Бавио се пројектовањем, рестаурацијом и надгледао извођење радова на
објектима, најчешће у Бањој Луци. Јуна 1916. пројектује евангелистичку цркву
у селу Глоговац код Прњавора, марта 1918. руководи рестаурацијом
катедралне цркве, 1928/29. године реконструише дрвени мост преко р. Уне у
Босанском Новом, марта 1937. пројектује и надгледа радове на изградњи
Културног дома и Храма јеврејске богоштовне општине сефардског обреда у
Улици принца Павла, маја 1938. пројектује Српску читаоницу у Улици краља
Алфонса број 23, маја 1953. надгледа рестаурацију Свечаног салона Дома
културе (Бански двор), све у Бањој Луци.
Неколико година послије Другог свјетског рата ради као професор на
Техничкој школи у Бањој Луци.
Извори: Извод из Матичне књиге умрлих општине Бања Лука за годину
1954, редни број 390; Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V, кутија 371,
архивска јединица 47; КБУВБ, ТО, V, кутија 372, архивска јединица 47;
КБУВБ, ТО, V–7311/37; КБУВР, ТО, V–314/37.
Литература: Жељко Савановић, Поправка дрвеног моста преко ријеке
Уне у Босанском Новом 1928/20. године, Гласник Удружења архивских радника
Републике Српске, број 2, година 2, Бањалука 2010, стр. 305–309.
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ГОЛДНЕР-НЕШИЋ, Хаџи Љубица, архитекта
(Ужичка Пожега, 21. новембар 1901 – Београд, 8.
април 1970). Завршила Филозофски факултет – Група
математика и физика 1926. и Технички факултет –
Одсек за архитектуру 1931. године у Београду. У
Одсеку за градитељство Министарства грађевина
Краљевине Југославије у Београду од 1931. ради на
"прегледу регулационих планова и одобрењу
пројеката разних зграда". Са супругом Јосифом
Голднером, такође архитектом, премјештена је
априла 1933. у Техничко одјелење Банске управе –
Технички одјељак при Среском начелству у Бањој
Луци. Јуна 1938. пројектује и изводи новоградњу
Општинског дома у Пискавици код Бање Луке, а Љубица Голднер-Нешић
1940. ограду на Обали краљице Марије у Приједору.
У Архитектонском одељењу Министарства грађевина Краљевине Југославије у
Београду од новембра 1939. пројектује, изводи и реконструише државне зграде,
а 1945. руководи радовима на поправци зграде Главне контроле и
Председништва Владе у Београду.
Током 1951. и 1952. године ради као професор математике и физике на
бањолучкој Техничкој школи, а од 1953. до пензионисања (1960) као архитекта
у Грађевинском предузећу Трудбеник у Београду надгледа извођење радова
стамбених насеља у Подгорици, Железнику код Београда и на згради у
Његошовој улици број 90 у Београду, гдје затим станује.
Одликована је Орденом светог Саве 5. реда 1938. године.
Извори: Архив Србије, Архитекта Голднер-Нешић Љубица,
Службенички лист; Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–19219/38;
КБУВБ, ТО, кутија 373, архивска јединица 47.
Литература: Др Дивна Ђурић-Замоло, Грађа за проучавање дела жена
архитеката са Београдског универзитета генерације 1896–1940. године, 1996,
Пинус, Записи 5/1996, Београд, стр. 8. и 56.
ДИАМАНТ, Бруно (Фридрихсхафен, 3. мај 1867 – Минхен, 1942), вајар.
Студирао вајарство на Академији ликовних умјетности од 11. октобра 1888.
године код професора Сириуса Еберлеа у Минхену.
У родном граду извео неколико споменика, а у цркви светог Јована
Непомука у Бајерском Ајзенштајну главни и споредни олтар.
На позив опата Бонавентуре Другог Диаманта, управника Трапистичког
самостана Марија Звијезда у Делибашином селу, 1922. године долази у Бању
Луку, гдје борави и ради десет година. Изводи скулпторску декорацију
ентеријера у новој цркви трапистичког самостана Марија Звијезда, ради
споменике, бисту Маријана Марковића, првог бањолучког бискупа, опата
Франца Пфанера, а до септембра 1933. године израђен је, по његовом нацрту,
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на бањолучком српско-православном гробљу "Свети Пантелија" надгробни
споменик у форми крста страдалим у Велеиздајничком процесу у Бањој Луци
1915–1916.
Литература: Akademie der Bildenden Künste München, 00496 Bruno
Diamant, Matrikelbuch 1884–1920; Крстача велеиздајницима у Бањалуци,
Политика, Београд, 11. септембар 1933; Братислав Теиновић, Трапистичка
опатија Марија Звијезда у Бањалуци (1869–2009), Музеј Републике Српске,
Бања Лука 2009, стр. 65–67, 69, 75, 91–92.
ЗАГОРОДЊУК, Владимир Павлович, вајар, сценограф, костимограф
(Одеса, 31. мај 1889 – Сиднеј, 1976). Завршио Умјетничку школу у Одеси 1909.
и студије умјетности (вајарство) код професора Мариуса Жана Антонина
Мерсијеа на Школи лијепих умјетности 1913. у Паризу. Излагао на париским
јесењим салонима, а кући се вратио ради одслужења војног рока и учешћа у
Првом свјетском рату.
У Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца долази 1920. године и одмах
добија намјештење у Руској школи у Панчеву. Од сљедеће године, на позив
Леонида Браиловског, сценографа и костимографа, прелази у Народно
позориште у Београду, гдје је до 1940. године инсценирао тридесет и једно
позоришно дјело, деветнаест драма и дванаест опера, а за сценографију драме
Иве Војновића Смрт мајке Југовића
добија
трећу
награду
на
Интернационалној
изложби
декоративне умјетности и модерног
дизајна 1925. године у Паризу.
Од 1927. године интензивно се
бави скулптуром и сликарством. У
сарадњи са архитектима Виктором
Викторовичем Лукомским и Василијем
Фјодоровичем Баумгартеном, ради
декоративне украсе на фасадама јавних
објеката у Београду, Ваљеву, Опленцу,
Бељу.
Године 1930. повјерена му је
"дефинитивна
израда
спољње
и
унутрашње
вајарске
обраде"
новосаграђене
зграде
сарајевске
Хипотекарне банке, а 1936. за главни
улаз у зграду бањолучке филијале
Хипотекарне банке (сада резиденција
предсједника Републике Српске) ради
двије фигуре. У начину, његов
конструктивни
принцип
остаје
Владимир Павлович Загородњук
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реалистички – инсистира на оној његовој одлици преношења у пластику форми
из природе. Монументалност фигура постиже експресивношћу маса, на које
затим додаје натуралистичке елементе. У покушају биљежења покрета само је
назначена његова потреба за другачијим – линију импресионизма он не
прелази.
Излаже у оквиру Салона архитектуре и Уметничке групе Круг, на
Изложби Позоришног сликарства (1938) у Београду, заступљен је на изложби
50 година сцене и костима, посвећеној групи руских уметника у Музеју
примењених уметности фебруара 2007. у Београду.
За сликарски рад у позоришту 1926. године одликован је Орденом
светог Саве 5. реда.
Октобра 1950. са породицом се сели у друго "добровољно прогонство",
у Аустралију (Сиднеј), гдје се искључиво бави сликањем.
Литература: Наша сценографија, Време, Београд, II, 1932, број 3606, 2;
Ђ.(орђе) Поповић, Наша сценографска уметност, Правда, Београд, 25. март
1938; П.(јер) Крижанић, Наша сценографија, Политика, Београд, XXXV/1938,
број 10708, 10 – Подаци за картотеку целокупног особља Народног позоришта
у Београду, 28. јуна 1946; Предраг Лазаревић, Народно позориште Босанске
Крајине, Народно позориште Босанске Крајине и НИГРО Глас, Бања Лука 190,
стр. 216; Данка Дамјановић, Скулптура, у: Умјетност Босне и Херцеговине
1924–1945, Умјетничка галерија Босне и Херцеговине, Сарајево 1985, стр. 218;
Данка Дамјановић, Бањалучка скулптура тридесетих година и Чежња за
другом отаџбином (Владимир Павлович Загородњук), у: Сликано пером, Арт
принт, Бања Лука 2000, стр. 96–97, 114–115.
ИНКИОСТРИ-МЕДЕЊАК, Драгутин, сликар (Сплит, 18. октобар 1866 –
Београд, 16. септембар 1942). Сликарство учи приватно код професора
Филаделфа Симија 1892. и 1893. у Фиренци, а затим код архитекте и
теоретичара умјетности Алфреда Меланија, касније директора Школе за
примијењену умјетност у Милану. Под утицајем професора Меланија почиње
да се интересује за фолклор и народну умјетност. По повратку (1893) сакупља
народне мотиве које разрађује и примјењује у декорацији архитектуре,
намјештаја, плаката, корица за књиге, златарских радова и слично. У
сликарство често уводи фигуралне мотиве који добијају симболичан или
алегоричан смисао. Од сецесије, примјетне у његовом дјелу, преузима јасан,
ведар колорит, уоквирен у народне облике. Користи елементе српске народне
умјетности, задржавајући при том улогу боје као насљеђа импресионизма.
До 1905. ради у Задру, Загребу, Карловцу (1900. осликава српскоправославну цркву посвећену светом Николи, 1901. ентеријер куће Јована
Барака и друго), Сарајеву, Сплиту, Клису, Сињу, Шибенику, Трсту, Бенковцу
(1904. осликава српско-православну цркву посвећену светом Јовану Претечи),
Будви.
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Са преко двије хиљаде прикупљених и обрађених фоклорних мотива,
нађених на скоро цијелом простору Балкана, у љето 1905. стиже у Београд.
Одмах је постављен за хонорарног наставника, предмет народна орнаментика,
у новој Уметничко-занатској школи, 1907–1908. ради као учитељ вештина у
Трећој гимназији, а 1908–1909. предаје у Вишој женској школи. На
међународној изложби Уметност у кући, одржаној у Бриселу 1906. године,
награђен је златном медаљом за тридесет фотографија његових радова
изведених у Београду – поред других, декорацију ентеријера Народног
позоришта, Дунавске банке и виле трговца Димитрија Живадиновића.
Цјелокупно уређење куће Јована Цвијића изводи 1908, а 1911. декорише
српски, мађарски и турски павиљон на Свјетској изложби у Торину. Од тада
дјелује у Војводини – Новом Саду, Сомбору, Сремским Карловцима, Вршцу, а
од љета 1912. у Сарајеву, Ливну, Тузли и Брчком, гдје добија поруџбину да за
обновљену српско-православну цркву, посвећену успењу Пресвете Богородице,
изради нацрте њене унутрашње декорације, што је реализовао 1918. године.
Од 1923. године посвећује се и графичком раду, слика, пише, штампа
књиге.
У Бању Луку први пут долази 1930. године, када предлаже да се оснује
Етнографски музеј, што је бан Светислав Тиса Милосављевић прихватио.
Затим је 1934. позван у Бању Луку "да компонује и пројектује пластичне украсе
за спољњу и унутрашњу декорацију Дома краља Петра Првог Великог
Ослободиоца" (данас Народно позориште Републике Српске). Од
Инкиостријевих радова за Дом, прво је, у септембру 1934, грађевинска фирма
Марина Безића из Загреба извела два рељефа у вјештачком камену и поставила
их на чеону фасаду, по један с обје стране главног улаза у Дом, а "декорације у
великој позоришној сали, оквири за слике краља Петра и портал на улазу у
Музејску салу Петра Мркоњића" реализовани су до фебруара 1935. године.
Како је Инкиостри одмах по доласку у Бању Луку (23. јула 1934) одмах добио
намјештење у Техничком одјељењу Краљевске банске управе Врбаске
бановине, по наређењу начелника тог одјељења, г. Милића Инкиострију је
одређен "програм рада за март 1935: 1. пројектовање писаћег стола, столица,
ормана и сталаже у народном стилу за један кабинет; 2. израда копија из Ваше
постојеће колекције народ. мотива који се могу употребити за примењену
декорат. уметност; 3. пројектовање разних архитектонских детаља у народном
стилу".
Крајем марта те године Инкиостри одлази у Скопље на позив
Драгослава Ђорђевића, бана Вардарске бановине, који је Инкиострија,
највјероватније 1934, и довео у Бању Луку, пошто је крајем априла те године
именован за бана Врбаске бановине.
Од 1941. Инкиостри ради као хонорарни наставник за дуборез и народну
орнаментику у београдској Школи за примењену уметност. Паралелно с тим он
пише своју посљедњу књигу о народној орнаментици.
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Библиографија: О оснивању српског стила, Самоуправа, Београд, 2.
август 1907; Препорођај српске уметности, Коларчева задужбина, Београд
1907; Наша архитектура, Београд 1907; Нови српски стил, Београд 1910; Моја
теорија, Београд 1925; Наш народни вез и наше шаре, Нови Сад 1927; Народна
уметност и њена примена, Београд 1942 (необјављено).
Извори: Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V-3020/35; КБУВБ, ТО,
V–3109/35.
Литература: Мр Соња Вулешевић, Драгутин Инкиостри Медењак –
пионир југословенског дизајна, Музеј примењених уметности, Београд 1998;
Данка Дамјановић, Бањалучка скулптура тридесетих година, у: Сликано
пером, Арт принт, Бања Лука 2000, стр. 95. и 96.
ЈОВАНОВИЋ, Бранко, архитекта (Београд, 23. септембар 1899 –
њемачки концентрациони логор, 1944). Завршио Краљевску реалну гимназију у
Земуну 1919. и Технички факултет – Одсек за архитектуру 1926. у Београду.
Послије прве службе у Грађевинској секцији у Бихаћу, од 1928. до
децембра 1929. ради у Грађевинској секцији у Руми, одакле је премјештен у
Техничко одјељење при Краљевској банској управи Врбаске бановине у Бањој
Луци.
Одмах је ангажован – један је од чланова оцењивачког суда (са
архитектима Петром Бајаловићем, Стеваном Бесарићем, Момиром
Коруновићем и Љубомиром П. Николићем) за избор идејних скица за изградњу
објеката Банског двора и Банске управе (1930), надзире њихову изградњу 1931–
1932, пројектује и изводи три камина за ентеријер Банског двора (1931), члан је
комисије за пријем попрсја краља Александра и краљице Марије, рад вајара
Ђорђа Јовановића из 1932, намијењен за Свечани салон Банског двора, а
сљедеће године надзире изградњу љетовалишта у Мијачици код села Бравско,
општина Кључ. Најзначајније Јовановићево дјело свакако је израда пројекта и
надгледање изградње Соколског дома краља Александра Првог Ујединитеља у
Бањој Луци (1931–1937).
Школован у духу модерне, Јовановић овдје примјењује њене постулате
– функционализам, јасноћу и компактност архитектонске цјелине, примјену
праволинијских облика, равне и чисте (лишене украса) фасадне површине,
честе широке отворе, употребу челика као основног конструктивног елемента,
армираног бетона, великих стаклених површина, гвожђа.
Одликован је Орденом светог Саве 5. реда 1933. и Орденом
југословенске круне 5. реда 1939. године.
Библиографија: Б.(ранко) Ј.(овановић), Никола Федоров, In memoriam,
Врбаске новине, Бања Лука, XI, 1714, 12. мај 1940, стр. 2.
Извори: Архив Републике Српске, Персонална документа; КБУВБ, ТО,
V–3182/30; КБУВБ, ТО, V–21337/31; КБУВБ, ТО, V–746/31; КБУВБ, TO, V–
5960/32; КБУВБ, ТО, V–9071/32; КБУВБ, ТО, V–7385/33.
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Литература: Данка Дамјановић, Компактност архитектонске цјелине
(Соколски дом краља Александра Првог Ујединитеља у Бањој Луци), у:
Сликано пером, Арт принт, Бања Лука 2000, стр. 120–124, прештампано у:
Синиша Видаковић, Архитектура јавних објеката у Бањалуци (1918–1941),
Академија умјетности Републике Српске, Бања Лука 2006, стр. 77–83).
ЊЕЖИЋ, Борислав Боро, сликар, мозаичар, графичар, сценограф
(Романовци код Бање Луке, 25. јули 1933). Завршио Академију примењених
уметности – Одсек зидно сликарство (класа професора Рајка Николића) 1964. у
Београду. У тајне мозаичког изражавања упутио га је професор Александар
Томашевић, такође у Београду.
Схватајући мозаик као аутономни сликарски медиј, адекватан
изражавању његове личне поетике, Њежић је у начину лишен декоративних и
намјенских приступа, окренут апстрактном, знаку или симболу.
Године 2001, са Снежаном Маринковић, Петром Вујошевићем и
Оливером Гаврић-Павић у Београду оснива Уметничку групу Аметист "у
жељи да се на креативан начин сучелимо са другим идентитетима на домаћој и
страној ликовној сцени, са нашим културним наслеђем и да делујемо у
неколико релевантних праваца: у уметничком, едукативном, истраживачком,
комуникационом".
Извео је седам мозаика у јавним просторима у Србији, један у
аеродромској згради у Маховљанима код Бање Луке 1975. године под називом
Летјелица.

Борислав Боро Њежић, Летјелица, Маховљани код Бањалуке,
аеродромска зграда, 1985.

Радио је сценографију за неколико филмова режисера Здравка Шотре:
Освајање слободе (1979), Шеста брзина (1981), Браћа по матери (1988). Са
истим режисером ради дизајн за неколико забавних емисија и серија
Радиотелевизије Београд: Образ уз образ, 1973. и Приче из радионице, 1981, као
и за комедију Шеста брзина, 1981. у производњи "Авала филма" из Београда.
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Излаже од 1975. године и до сада је имао девет самосталних изложби
(Београд, Апатин, Западни Берлин, Бања Лука) и преко осамдесет учешћа на
групним изложбама у Србији и у свијету.
Члан је Удружења ликовних уметника примењених уметности и
дизајнера Србије од 1968. године.
Награду за животно дело додијелило му је 2008. године Удружење
ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије.
ПИСАЊУК, Михаило, илустратор (Расавац код Бање Луке, 17. јануар
1934). Завршио Академију ликовних уметности 1960. у Београду, а
постдипломске студије на истој академији 1964. у класи професора Михајла С.
Петрова.
Радио као ликовни уредник Завода за издавање уџбеника СР Србије,
сарађивао у листовима и часописима (Наш весник, Комунист, Политика,
Омладина, Студент), те публикацијама за дјецу (Полетарац, Змај). Бави се
илустрацијом, опремом књига, ликовним уређењем уџбеника, графиком и
сликарством. Као илустратор обједињује приповједачко и ликовно, линеарно и
колористичко (Десанка Максимовић, Песме из шуме, Танасије Младеновић,
Ветар времена, Раде Симовић, Дар за буквар).
Пише чланке о илустрацији и опреми уџбеника.
Самостално излагао у Београду, Руском Крстуру и Новом Саду.
Награду Удружења ликовних уметника примењених уметности и
дизајнера Србије за животно дело добио је 2000. године.
Библиографија: Концепција ликовне опреме уџбеника, Београд 1985.
Литература: М. Стојановић, Слика говори хиљаду речи, Политика,
Београд, 13. септембар 1970; Р.М. Мушић, Михаило Писањук, Београд 1983.
(каталог изложбе).
ЋОСИЋ, Богдан, архитекта (Бања Лука, 25. децембар 1927 – Београд,
26. децембар 1988). Дипломирао на Архитектонском факултету у Београду
1952. године.
Значајнија дјела: пословни објекти у улици Мајке Јевросиме 51 и на
Булевару деспота Стефана 24, зграда позоришта у Земуну, стамбени објекти у
блоку К. Главинића и Сењачке улице, комплекс предузећа Универзал, стамбени
блок на Дорћолу, Пионирски град на Кошутњаку, стамбени објекти на Сењаку
– све у Београду, те дјечије одмаралиште у Јелси и Митровцу на Тари и Острво
цвећа код Тивта.
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ШПИГЛЕР (Spiegler),
Рудолф, вајар и сликар
(Загреб, 24. децембар 1885 –
20. јануар 1980). Студирао
вајарство на Привременој
вишој школи за умјетност и
умјетни обрт 1907–1911. у
Загребу. Радио у атељеу
вајара Роберта Франгеша
Михановића до 1919. године.
Пројектовао породичну кућу
у Загребу (Медвешчак 134) и
израдио на њој све клесане
Рудолф Шпиглер, Капител са украсног стуба
украсе.
Банске управе, Бањалука, 1931.
Током 1931. године боравио у Бањој Луци и извео на украсним
стубовима фасаде зграде Банске управе тридесет и девет "1 метар високих
капитела".
Бавио се медаљерством, сликао ведуте и архитектонске споменике
Загреба и Далмације.
Самостално излагао у Загребу 1920. године.
Извори: Архив Републике Српске, КБУВБ, ТО, V–6975/31.
Литература: Данка Дамјановић, Бањалучка скулптура тридесетих
година, у: Сликано пером, Арт принт, Бања Лука 2000, стр. 93. и 94.

Бруно Диамант, Спомен-крст, Бањалука,
Српско-православно гробље "Свети Пантелија", 1933
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Danka Damjanovic
A Little Alphabet
Our Forgotten Fine Arts and Applied Builders
Summary
Our fine arts, as well as the applied legacy of the twentieth century until now
was valorized and publicly presented in different ways and through multiple, often
unusually significant projects. Unfortunately, in each of these moments, numerous,
that is dozens of artists, whose act or acts, considering time or style, could be
identified with current events in our art of the period, were left out due to subjective
as well as objective reasons.
Admittedly, some of them were mentioned while working on a related
project, others have found their place, but, in history of other areas, while those most
numerous, dozens of them, stayed unknown until now even in the narrow circle of
professions or professionals.
Aware of the injustice made towards them, as well as need to keep them and
their work from further attrition and oblivion, from a map of collected knowledge we
singled out only a couple of names, eager that all of them, in this or similar way,
would be once found, gathered and filled a book of our fine arts and applied builders.
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БОШКО М. БРАНКОВИЋ
Филозофски факултет
Бањалука

СРПСКО ПРОСВЈЕТНО И КУЛТУРНО ДРУШТВО
"ПРОСВЈЕТА" У БОСАНСКОМ ПЕТРОВЦУ
ОД 1931. ДО 1941. ГОДИНЕ
Апстракт: Циљ рада је да на основу архивске грађе покаже стање у
Српском просвјетном и културном друштву "Просвјета" у Босанском Петровцу
од 1931. до 1941. године.
Кључне ријечи: "Просвјета", Босански Петровац, Сарајево, Мјесни
одбор, Главни одбор, Повјереништво.
Након Првог свјетског рата Српско просвјетно и културно друштво
"Просвјета"1 почело је поново са радом 1918. године.2 Главни одбор је до
тринаесте скупштине друштва, одржане у јуну 1919. године, обновио 52 од 81
пододбора, који су постојали прије рата.3
"Просвјета" је била основана као друштво за помагање сиромашних
српских ђака који су похађали средње и високе школе у Босни и Херцеговини и
Аустроугарској монархији.4 Друштво је од 5. марта 1904. помагало и српске
ђаке занатлије по одобрењу Земаљске владе на основу упућеног захтјева са
друге скупштине, одржане 7. децембра 1903. у Сарајеву.5 Међутим, чланови
Главног одбора "Просвјете" нису престајали са својим захтјевима да се
дјелатност друштва прошири. На основу захтјева и непрекидне борбе чланова
друштва, министар Буријан је 20. маја 1910. из Беча послао овлаштење
Земаљској влади да одобри "Просвјети" аналфабетске курсеве и оснивање
приватних и земљорадничких школа, али уз посебно одобрење Владе. Од овог
момента друштво је добило основ да се бави свим аспектима културнопросвјетног и привредног развоја српског народа у Босни и Херцеговини.6
1

У даљњем тексту: "Просвјета"
СПКД "Просвјета" основано је 5. јула 1902. године, а Молбу за оснивање Земаљској влади упутило је 29
српских интелектуалаца 20. децембра 1901. Оснивачка скупштина одржана је 18 (31) августа 1902. године
у просторијама Српског пјевачког друштва "Слога" у Сарајеву.
3
Божидар Маџар, Просвјета: српско просвјетно и културно друштво 1902–1949, Бања Лука, Српско
Сарајево 2001, стр. 196.
4
Исто, стр. 64.
5
Исто, стр. 72–73.
6
Исто, стр. 78.
2
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Послије Првог свјетског рата "…Прве промјене у Правилима Просвјете,
које је усвојила тринаеста скупштина, имале су циљ да се дјеловање друштва
усклади са новонасталим промјенама, односно са стварањем Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца. Дјелатност "Просвјете" проширена је на цијело државно
подручје, па је зато и назив друштва промијењен у "Просвјета" српско
просвјетно и културно друштво, без ознаке Боснa и Херцеговинa…".7
Број одбора и повјереника "Просвјете" од 1920. до 1924. године расте, да
би од 1924. до 1928. године опадао и затим поново растао. Од 1935. до 1941.
број одбора опао је за 40%.8 Године 1941. пододбори "Просвјете" на територији
Босанског Петровца радили су на Оштрељу и Срнетици.9
"Просвјета" је у Босанском Петровцу основана 1908. године.10 Један од
истакнутих чланова "Просвјете", њен оснивач и вишегодишњи предсједник био
је грађевински инжењер Симо Мирковић.11
Какво је стање у Мјесном одбору "Просвјете" у Босанском Петровцу
било у периоду од 1931. до 1941. можемо видјети на основу архивске грађе
сачуване у Архиву Босне и Херцеговине у Сарајеву за године: 1931, 1932, 1933,
1935, 1937, 1938, 1939, 1940. и 1941.
Почетком јануара 1931. године Мјесни одбор "Просвјете" у Босанском
Петровцу упутио је молбу Главном одбору у Сарајеву да му "…хитно пошаље
једну књигу потврда за прикупљање чланских приноса."12 Овај захтјев послан
је 9. јануара, јер у одговору Главног одбора од 13. јануара стоји "…од 9/Ι о. г.

7

Исто, стр. 201.
Исто, стр. 215.
9
Исто, стр. 217.
10
Ђорђе Пејановић, Културно-просветна хумана и социјална друштва у Босни и Херцеговини за време
аустријске владавине, Сарајево 1930, стр. 94.
11
Симо Мирковић рођен је у селу Колунић код Босанског Петровца 29.1.1865. Склоност оца Симеуна да
шири самоучку писменост међу чобанима пренијела се и на сина. Четири разреда основне школе завршио
је у избјегличкој школи Мис Ирби у Плавну за вријеме устанка 1875–1878. године. Као њен питомац
гимназију је започео у Раковици код Карловца, а завршио у Грацу, гдје је завршио и Високу техничку
школу. Послије завршетка студија ступио је у чиновничку службу Земаљске владе, налазећи се на разним
положајима, док га слободна отаџбина није поставила за директора Грађевинске секције у Сарајеву, гдје
је остао до 1925. Био је један од 29 потписника Молбе за оснивање "Просвјете". Његов интензиван рад за
"Просвјету" започео је 1910. године, када је постао потпредсједник Одбора, да би од 30. септембра 1911.
постао предсједник друштва. За вријеме његовог предсједничког мандата, 1912. године, обиљежена је
десетогодишњица "Просвјете". Исте године Симо Мирковић био је и члан комисије за израду анкете о
стању у српским школама, како би се што боље одредили задаци "Просвјете". Почетком Првог свјетског
рата ухапшен је у Бањалуци и оптужен за велеиздају због веза са "Народном одбраном". Осуђен је на
десет година тешке тамнице. Казну је издржавао у Зеници до ослобођења 1918. У новонасталој држави
СХС на тринаестој главној скупштини "Просвјете", 1919. године, обновљен му је мандат предсједника
друштва. Након што се захвалио за ту почаст, 1924. постао је почасни члан друштва. Умро је 26. фебруара
1925. у Сарајеву. [ Божидар Маџар, Просвјета: српско просвјетно и културно друштво 1902–1949, Бања
Лука, Српско Сарајево, 2001. (стр. 67, 92, 94, 106, 149, 185, 205, 213); Милан Карановић, Симо Мирковић,
Календар Просвјета за 1927, Сарајево 1926 (стр. 54–59); Милан Карановић, Симо Мирковић, Календар
Просвјета за 1931, Сарајево 1930 (стр. 163–164); Братство, бр. 3, Сарајево, 1925. (стр. 69–70); Календар
Просвјета за 1993, Фоча 1992 (стр. 415) ]
12
Архив Босне и Херцеговине, Српско просвјетно и културно друштво "Просвјета", бр. 196, рукопис
молбе из Босанског Петровца, Босански Петровац, јануар 1931 ( даље АБиХ, СПКД "Просвјета",… )
8
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…"13 Главни одбор у свом одговору упитао је како теку припреме за прославу
светосавске забаве, а као прилог доставио је и тражену књигу потврда.14
Главна редовна скупштина "Просвјете" у Босанском Петровцу одржана
је 7. јуна 1931. у просторијама Грађанске школе. Скупштини је присуствовало
15 чланова, а на дневном реду било је шест тачака15.
Прва тачка дневног реда односила се на отварање скупштине и
утврђивање довољног броја чланова да се одржи, од стране предсједника
Мјесног одбора проте Никодима Новаковића. Трећа тачка била је најживља на
овом засједању. Она се односила на извјештаје секретара, благајника и
ревизора.
Извјештај секретара16 скупштина је прихватила "…с тим да се у идућој
години среди питање књижнице."17. У свом извјештају благајник18 је навео да
је мјесни одбор "Просвјете" 1930/31. године имао 66 чланова, и то: четири
добротвора, 12 утемељивача и 50 помагача и да је на основу њихових прилога
одбор скупио свега 3.008,90 динара прихода. Скупштина је и овај извјештај
прихватила уз напомену "…да се предлог г. Душана Новаковића гледе
дуговања г. Ангелуса стави на гласање у предлозима."19
Извјештај Славке Челар, у име Надзорног одбора, у коме се каже да је
благајна на дан 6.6.1931. године, када је прегледана за протеклу годину, била
исправна, скупштина је прихватила без приговора и напомена20.
Четвртом тачком дневног реда бирао се нови управни и ревизорски
одбор. У управни одбор изабрани су: прото Никодим Новаковић, управник
Грађанске школе Јово Марјановић, управник основне школе Драгутин
Секанина, учитељица Неђељка Брешић, учитељ Теофик Шехић,
жандармеријски поручник Миливоје Јевтић, закладни чиновник Радослав
Раилић, трговац Рајко Чајкановић и срески љекар Перо Мирковић. У
ревизорски одбор изабрани су: учитељица Славка Челар, банкарски чиновник
Васо Радаковић и трговац Душан Дејановић.21
Шестом тачком, гласањем су прихваћени приједлози Секанине за
сакупљање нових чланова и Гојка Ракића за именовање повјереника по селима

13

АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 196, рукопис одговора Главног одбора у Сарајеву на молбу Мјесног
одбора из Босанског Петровца да му пошаље књигу потврда за чланарине, Сарајево, 13. јануар 1931.
14
Исто
15
У другој (упис нових чланова) и петој тачки (приједлози чланова за главну скупштину у Сарајеву) није
било дискусија.
16
Јово Марјановић
17
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 2352, препис Записника са редовне главне скупштине чланова
"Просвјете" у Босанском Петровцу, Босански Петровац, 11. јун 1931, бр. 21/31
18
Драгутин Секанина
19
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 2352, препис Записника са редовне главне скупштине чланова
"Просвјете" у Босанском Петровцу, Босански Петровац, 11. јун 1931, бр 21/31
20
Исто
21
Исто
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и да се установи гдје још у црквама имају пјатови22 и да се оживи прикупљање
пјатова. Претходно спомињани приједлог Душана Новаковића одбијен је.23
Записник са ове скупштине, одлуком чланова, потписима су овјерили
Гојко Ракић и Рустем Беширевић, док су тачност преписа потписима овјерили
предсједник прото Никодим Новаковић и секретар Јово Марјановић.
Мјесни одбор 1931. године вршио је и продају видовданских значки, о
чему свједочи и "поновна достава" у којој овај одбор тражи од Главног одбора
да му пошаље више значки од пет динара јер сматра да ће их више продати.
Поред овога они су тражили и папир за дописивање и коверте са "друштвеним
натписом"24.
Да је извјештај скупштини о приходу Мјесног одбора тачан, свједочи и
Извјештај који је Мјесни одбор послао Главном одбору 7.6.1931. године за
период од 19.5.1930. до 7.6.1931. године. Према овом извјештају прикупљено је
3.008,90 динара. По ставкама то је изгледало овако:
1)
чланарине свих врста 1.368 динара,
2)
светосавски прилози 200 динара,
3)
видовдански прилози 155 динара,
4)
други добровољни прилози 200 динара,
5)
прилози са пјатова и из касица 30 динара,
6)
од продаје календара 400 динара,
7) од продаје других књига 70 динара,
8)
од диплома и камата 87,15 динара и
9)
готовина из 1929/30. године 498,75 динара.
Главном одбору послано је 2.543 динара у 12 рата:
1)
25.5.1930. године 57 динара,
2)
26.5.1930. године 60 динара,
3)
26.5.1930. године 70 динара,
4) 30.6.1930. године 155 динара,
5) 9.10.1930. године 170 динара,
6) 1.3.1931. године 520 динара,
7)
12.4.1931. године 150 динара,
8) 28.5.1931. године 258 динара,
9) 28.5.1931. године 383 динара,
10) 3.6.1931. године 185 динара,
11) 6.6.1931. године 135 динара и
12) 7.6.1931. године 400 динара.
Према истом извјештају "Просвјета" је у Босанском Петровцу на дан
7.6.1931. године имала: четири добротвора, 12 утемељивача, 26 прилагача по
22

Тањири, тацне
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 2352, препис Записника са редовне главне скупштине чланова
"Просвјете" у Босанском Петровцу, Босански Петровац, 11. јун 1931, бр. 21/31
24
АБиХ,СПКД "Просвјета", бр. 2352, препис: Видовданске значке, поновна достава, Босански Петровац,
11. јун 1931, бр. 19/31
23
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три динара мјесечно, 16 по један динар, пет по пет динара и три по два
динара.25
Поред 155 динара видовданских прилога, Мјесни одбор прикупио је и
послао 3. јула 1931. Главном одбору још 230 динара од продаје видовданских
значки, док је значке у вриједности од 135 динара вратио.26
Неколико нових повјереника именовано је у дјелокругу Мјесног одбора
Босански Петровац крајем 1931. године, због чега је затражено 10 комада
Друштвених правила од Главног одбора.27 Главни одбор био је задовољан
примањем нових повјереника.
Тражена друштвена правила су послана, а поред тога, Главни одбор,
тражио је списак имена нових повјереника да би их објавио у Гласнику28.
Почетком 1932. Мјесни одбор информисао је Главни одбор да је
закључио да се претплати на 10 бројева листа "Просвјета" мјесечно и да му,
сходно томе, пошаље десет бројева за мјесец јануар. У овој обавијести
наведена су осморица претплатника: Касим Коњхоџић, Бошко Јанковић, Милан
Ракић, Гојко С. Бркић, утемељивач Маријан Пејић, Остоја Марјановић, Симо
Бањац и Милош Новаковић.29 Главни одбор је прихватио захтјев за десет
бројева листа, те захвалио на жељи Мјесног одбора да прикупи што више
претплатника. Поред овога, Главни одбор био је задовољан и чињеницом да
Мјесни одбор жели да прошири своју организацију30.
Главна редовна скупштина чланова "Просвјете" у Босанском Петровцу
за 1932. годину одржана је 29.5. у просторијама Грађанске школе. Скупштини
је присуствовало свега осам чланова. На дневном реду било је шест тачака31.
Првом тачком дневног реда предсједник одбора прото Никодим
Новаковић утврдио је присутност довољног броја чланова за одржавање
скупштине, те исту отворио. У трећој тачки дневног реда приступило се
усвајању извјештаја секретара, благајника и ревизора. Извјештаји прве двојице
усвојени су без примједбе, док ревизор уопште није поднио извјештај.
Према извјештају благајника "Просвјета" у Босанском Петровцу имала
је 1931/32. године 51 члана, и то: четири добротвора, 16 утемељивача и 31
помагача. Укупан приход износио је 2.991,90 динара.32
Четвртом тачком дневног реда, на овој скупштини, акламацијом су
бирани нови чланови управног и ревизорског одбора. У управни одбор
25

АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 2352, Извјештај о кретању чланова и прихода у Босанском Петровцу
Главном одбору у Сарајеву од 19.5.1930. до 7.6.1931, Босански Петровац, 7.6.1931. бр. 21/31
26
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 2641, препис Извјештаја о посланом новцу и враћеним значкама,
Босански Петровац, 3. јул 1931, бр. 25/31
27
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 5098, препис Захтјева, Босански Петровац, 20. новембар 1931, бр. 42/31
28
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 5098, рукопис одговора, Сарајево, 23.11.1931.
29
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 208, препис претплате на "Просвјету", Босански Петровац, 22. јануар
1932, бр. 6/32
30
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 208, рукопис одговора Главног одбора, Сарајево, 25. јануар 1932, 25/Ι
31
По тачкама 2, 5. и 6. није се дискутовало.
32
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 1438, препис Записника редовне главне скупштине чланова "Просвјете" у
Босанском Петровцу, Босански Петровац, 29. мај 1932.
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изабрани су: за предсједника прото Никодим Новаковић, за секретара управник
Грађанске школе Јово Марјановић, за благајника учитељица Неђељка Брешић,
за одборнике: управник основне школе Драгутин Секанина, љекар Перо
Мирковић, учитељ Теофик Шехић, жандармеријски поручник Миливоје
Јевтић, чиновник Радослав Раилић и трговац Рајко Чајкановић. У ревизорски
одбор именован је срески школски надзорник Сулејман Јакуповић.33
Записник су својим потписима овјерили, по одобрењу скупштине,
Сулејман Јакуповић и Рајко Чајкановић, док су тачност преписа својим
потписима потврдили предсједник и секретар Мјесног одбора.
Главни одбор ставио је замјерку на записник са ове скупштине због
непотпуног извјештаја благајника и избора само једног члана у ревизорски
одбор. Главни одбор утврдио је да се са избором само једног члана у
ревизорски одбор крши члан 49 Друштва, те да се на првом сљедећем
засједању именују још два члана у овај одбор.34 Након овог приговора Мјесни
одбор је Главном одбору 30. маја 1932. упутио "Извјештај о кретању чланова и
прихода" за период од 1. јуна 1931. до 31. маја 1932. Према овом извјештају
прикупљено је 2.991,90 динара, по ставкама:
1) чланарине свих врста 1.037 динара,
2) видовданских прилога 230 динара,
3) других разних добровољних прилога 960 динара,
4) од продаје календара 505 динара,
5) од других разних прилога 120 динара и
6) салдо 139,90 динара.
Главном одбору послано је 2.752 динара у 10 рата:
1) 3.6. 1931. године 185 динара,
2) 6.6.1931. године 135 динара,
3) 7.6.1931. године 400 динара,
4) 3.7.1931. године 230 динара,
5) 3.11.1931. године 285 динара,
6) 18.1.1932. године 872 динара,
7) 22.1.1932. године 120 динара,
8) 28.5.1932. године 375 динара,
9) 29.5.1932. године 60 динара и
10) 30.5.1932. године 90 динара.
Према овом извјештају "Просвјета" је у Босанском Петровцу на дан
30.5.1932. године имала: четири добротвора, 16 утемељивача, 21 прилагача по
три динара мјесечно, 10 по један динар мјесечно и девет по пет динара

33

АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 1438, препис Записника редовне главне скупштине чланова "Просвјете" у
Босанском Петровцу, Босански Петровац, 29. мај 1932.
34
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр 1438, рукопис одговора Главног одбора на Извјештај са скупштине из
Босанског Петровца, Сарајево, 10.6.1932.
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мјесечно.35 Овај извјештај су 30. маја 1932. потписали предсједник Мјесног
одбора прото Никодим Новаковић и благајник Драгутин Секанина.
Мјесни одбор "Просвјете" у Босанском Петровцу, убрзо након слања
овог извјештаја, позитивно је одговорио и на проблем ревизорског одбора. Већ
7. јула 1932. он је послао извјештај у Сарајево у којем се каже: "На ваше писмо
број 1438 од 10-VI-1932 подносимо овај извјештај: 1) Изабрали смо ревизиони
одбор, и то прошлогодишњег ревиз. одбора Славку Челар, учитељицу и Васу
Радаковића, дир. фил. Срп. кред. завода. Њих двоје са г. Јакуповићем
сачињаваће потпун одбор…"36.
Истим писмом Главни одбор "Просвјете" је указао и на неправилности у
благајни Мјесног одбора. Сходно овоме Мјесни одбор је послао финансијски
извјештај за претходну годину.
У извјештају од 7. јула Мјесни одбор навео је и разлог зашто ревизор
није прегледао благајну. У овом извјештају каже се: "… 3) Ревизиони одбор
није прегледао књига због тога што се не слаже наше књижење с Вашим.
Видимо да та разлика у књижењу датира од пре те смо нашли да је најбоље да
вам пошаљемо препис наше благајничке књиге почев од 1928–29, т. ј. од кад је
благајну преузео г. Секанина. Ви изволите прегледати овај препис, сравнити га
с Вашом књигом и за сваку ставку која је унешена у другу годину (која се не
слаже с Вашом) ставите неку биљешку, или просто назначите у коју сте годину
увели. Тако прегледан препис изволите нам повратити па ћемо ми онда према
томе поправити нашу књигу и дати ревизионом одбору нека је сравни са
осталим документима, тј. изврши преглед рада."37.
Увидом Главног одбора у послане благајничке књиге отклоњене су све
недоумице око исправности пословања Мјесног одбора у Босанском Петровцу.
Ово је потврђено и писмом од 11. јула 1932. у којем се каже "…да је све
пословање пронађено у потпуном реду."38.
Активност на продаји видовданских значки 1932. године у Босанском
Петровцу била је слабија него претходне године. Ово се да закључити на
основу прикупљених средстава од продаје значки. Скупљено је свега 100
динара.39
Према извјештају од 14. децембра 1932. Мјесни одбор имао је исту
ситуацију и са продајом "Просвјетиних" календара. У 1932. години продано је
свега 15 календара за ову годину по цијени од 10 динара за комад, док је остало
још 40 комада. Такође, остало је и шест календара за 1931. и 18 за 1928. годину.
Мјесни одбор је, да би ријешио проблем са заосталим календарима, предложио
35

АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 1438, Извјештај о кретању чланова и прихода у Босанском Петровцу
Главном одбору у Сарајеву од 1. јуна 1931. до 31. маја 1932, Босански Петровац, 30. мај 1932.
36
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 1812, препис Извјештаја Мјесног одбора Главном одбору, Босански
Петровац, 7. јул 1932, бр. 26/32
37
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 1812, препис Извјештаја Мјесног одбора Главном одбору, Босански
Петровац, 7. јул 1932, бр. 26/32
38
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 1812, рукопис писма Главног одбора, Сарајево, 11. јул 1932, бр. 31/8
39
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 1811, Извјештај Мјесног одбора Главном одбору о продаји видовданских
значки, Босански Петровац, 7. јул 1932, бр. 25/32
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Главном одбору да ови календари буду подијељени ученицима Грађанске и
основне школе у Босанском Петровцу.40 Главни одбор прихватио је овај
приједлог.41
Крајем 1932. у друштву "Просвјета" у Босанском Петровцу почеле су
припреме за Светосавску забаву 1933. године. Овим поводом Мјесни одбор
затражио је од Главног одбора да му пошаље сљедеће књиге: Чеховљевог
"Медвед", "Вештицу" и "Ујака Вању", Скругићеву "Шокицу", Трифковићеву
"Избирачицу" и Гогољеву "Женидбу".
Ове књиге биле би плаћене из прихода скупљених од забаве.42 Једино
што су добили били су наслови: "Инок Сава", "Медвед" и "Вештица", уз
одговор да Главни одбор нема других тражених наслова.43
Главна редовна скупштина чланова "Просвјете" у Босанском Петровцу
за 1933. годину одржана је 13.8. у просторијама Народне основне школе.
Скупштини је присуствовало 12 чланова, а на дневном реду било је шест
тачака44.
У првој тачки дневног реда је, као и претходних година, предсједник
одбора прото Никодим Новаковић утврдио присуство довољног броја чланова
да се скупштина одржи те исту отворио.
У другој тачки извршен је упис нових чланова у друштво. Примљени су:
учитељица Исмета Драча, учитељ Зарија Томић, жандармеријски поручник
Милан Главичић, порезник Јагош Садевић и референт среске пр. закладе
Јеврем Соколовић.45
У трећој тачки извјештаје су подносили секретар, благајник и
ревизорски одбор. Секретар је у свом извјештају рекао да су све молбе ученика
ријешене, а благајник да је друштво у 1932/33. години имало 39 чланова: два
утемељивача и 37 помагача. Благајник је у свом извјештају навео да је
скупљено свега 2.369,15 динара прихода. Према ревизорском извјештају
финансијске књиге су на дан прегледа, 31.5.1933. године, биле уредне.
Скупштина је све извјештаје прихватила без примједби46.
Четвртом тачком дневног реда акламацијом су бирани нови чланови
управног и ревизорског одбора. У управни одбор изабрани су: за предсједника
прото Никодим Новаковић, за потпредсједника трговац Рајко Чајкановић, за
секретара референт среске пр. закладе Јеврем Соколовић, за благајника
учитељица Славка Челар, за одборнике: учитељ Теофик Шехић, трговац Симо

40

АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 3953, Извјештај о продатим календарима "Просвјете", Босански
Петровац, 14. децембар 1932, бр. 48/32
41
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 3953-4, рукопис писма Главног одбора, Сарајево, 21.12.1932.
42
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 3954, Молба за слање књига, Босански Петровац, 14.12.1932, бр. 45/32
43
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 3953–4, рукопис писма Главног одбора, Сарајево, 21.12.1932.
44
По 5. и 6. тачки нико није дискутовао.
45
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 2725, препис Записника редовне главне скупштине чланова "Просвјета" у
Босанском Петровцу, Босански Петровац, 13.8.1933, бр. 22/33
46
Исто
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Бањац и чиновник Драгољуб Шарић. У ревизорски одбор изабрани су:
директор банке Васо Радаковић и школски управник Драгутин Секанина47.
Избор новог одбора поздравио је и Главни одбор својим писмом од
22.12.1932.48
Својим потписима, по одобрењу скупштине, записник су овјерили Симо
Бањац и Теофик Шехић.
Сљедеће 1934. године Мјесни одбор "Просвјете" у Босанском Петровцу
није радио, што се одразило на тражене стипендије петровачких ученика од
Главног одбора 1935. године.
Главни одбор одбио је молбе за стипендије Милорада и Момчила
Кукоља из Босанског Петровца 1935. године, о чему је 16. августа информисао
и Мјесни одбор. У писму је, између осталог, речено "…Ако желе да буду
примљени у дом у Бихаћу мора сваки да плаћа месечно по 300 (три стотине)
динара…".49
Колико је критично стање у друштву "Просвјета" у Босанском Петровцу
било 1934. године, а наставило се 1935. године, свједочи и писмо Главног
одбора проти Никодиму Новаковићу од 17. октобра 1935. У писму се, између
осталог, каже: "При решавању овогодишњих молби за стипендије молитељи из
Бос. Петровца одбијени су највише због тога што се у Петровцу прошле године
није радило за Просвету и Главни одбор није добио никаквих прихода из
Петровца… Све то упућује на нерад неактивност, а међутим Просветина
организација управо и базира на раду и активности њених одбора, повереника
и пријатеља… На Вас и као председника одбора Просвете и као осведоченог
пријатеља и предана радника Просвете обраћамо се и полажемо наду да ћете
нас помоћи и у нашој бризи и раду на остварењу друштвених задатака и
циљева. Од Ваше активности и заузимања зависиће и успех целе ове акције и
оживљавање рада Просвете у Петровцу… ".50
Да ли је и какав одговор упутио прото Никодим Новаковић на ово
писмо, аутору овог текста није познато.51
Неактивност, или како је то Главни одбор "Просвјете" називао "нерад",
наставила се и наредне 1936. односно 1937. године. Крајем 1937. године, на
приједлог Главног одбора, у Босанском Петровцу формирано је Повјереништво
"Просвјете".
За 1937. годину сачуване су молбе за стипендије Главном одбору,
српских ђака из Босанског Петровца. Молбе су послали Вељко (Гојка) Ракић
10. августа52 и Бранко Морача 17. августа,53 обојица за дом Бањалуци.
47
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Молбу Вељка Ракића Главни одбор примио је 17. августа, да би га 21.
августа извијестио да исту одбија уз образложење: "…Ако је Вељко сиромах
онда му је требала тамошња општина да даде толику стипендију да може бити
примљен у наш дом у Бања Луци (350 динара). Да је тај одбор био у прошлој
години агилнији и да смо имали прихода из Бос. Петровца, било би могућности
да се Вељку даде бар толико колико се добије од тог одбора…".54 Молба
Бранка Мораче такође је одбијена. Његова молба одбијена је "…пошто је …
закаснила…"55, без обзира што је Морача имао препоруку Дамјана Грбића
оснивача "Просвјете"56.
Овакво стање "Просвјете" у Босанском Петровцу, које је највише
штетило ђацима, није остало без одговора Петровчана. Инжењер агрономије
Миле Прља и учитељица Славка Челар у писму Главном одбору од 23.9.1937.
изразили су жељу да оживе рад "Просвјете" у Босанском Петровцу. Главни
одбор ову жељу прихватио је са одобравањем уз похвалу у писму од 25.9.1937.
истичући да "…Док се не оснује, односно оживи одбор ми Вас овлашћујемо и
молимо да са гђицом Челар прикупите што више пријатеља и сазовете
скупштину за избор месног одбора… Ако видите да би било више успеха да у
Бос. Петровцу постоји повереништво, јавите нам да Вас и гђицу Челар
именујемо повереником Просвете. Ми имамо искуства, да је у неком месту био
агилнији повереник од основаног месног одбора."57
Миле Прља је 30. јуна 1938. извијестио Главни одбор да је
Повјереништво у Босанском Петровцу "…почело функционисати концем
октобра 1937. године."58. Он је у писму извијестио Главни одбор да се 1937.
године уписало "…11 чланова са по 5 динара чланарине и 26 чланова са по 2
динара чланарине."59, те да су се исте године исписала "…два члана са по два
динара."60 Он даље, за 1938. годину, наводи да је "… у почетку било 12 чланова
са по 5 дин. и 27 чланова са по два динара"61 и да се "…у задњих шест месеци
исписало 3 члана са по 5 динара и 3 члана са по 2 динара".62 Прља је Главном
одбору уредно представио и финансијски извјештај за 1937. и 1938. годину, те
им послао 702 динара. Такође, извијестио их је да је било покушаја да се сазове
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скупштина, али без успјеха, и да "…У колико је наслов сагласан…"63 он и
Славица Челар и даље воде Повјереништво.64
Главни одбор "Просвјете" у Сарајеву на овај Прљин извјештај послао је
позитиван одговор и "врло радо" прихватио да он и Славка Челар и даље раде
као повјереници. Као доказ томе послат им је повјеренички декрет.65
Да је Повјереништво добро радило потврђују и њихови захтјеви од
17.9.1938. године Главном одбору да му пошаље 40 комада честитки66 и пет
касица за сакупљање добровољних прилога. У захтјеву за касице наведено је да
би на касицама писало "Мјесто да попијеш двије ракије попиј једну а динар
подај у ову касицу за "Просвјету".67
Главни одбор послао је 20. септембра тражене честитке, а за касице је
извијестио Милу Прљу да ће их послати касније68.
Сљедеће 1939. године Повјереништво је наставило са активним радом.
Одмах почетком године, 10. јануара, Миле Прља послао је 50 динара Главном
одбору за пет посланих календара за 1939. годину. Овом приликом он је
информисао Одбор о припреми светосавске забаве у корист друштва, која ће се
одржати у Соколском дому у Босанском Петровцу. Прља је овом приликом
затражио од Одбора значке за продају и материјал о прошлости друштва, ради
говора на светосавској забави.69
У одговору Главног одбора од 13. јануара стоји: "…Значака згодних
немамо, али имамо картона са Просветином маркицом… Таквих картона
шаљемо вам 300. Сваки картон по два динара… Данашњом поштом шаљемо
Вам тражени штамбиљ за Повереништво и говор о Просвети…".70
На лист "Просвјета" 1939. године у Босанском Петровцу имало је право
десет чланова, који су плаћали чланарину од по пет динара мјесечно. То су
били: Душан Дејановић, трговац, Ристо Пјанић, трговац, Јово Новаковић,
трговац, Сретко Лукач, пословођа фирме "Бара", Драшко Новаковић, судија,
Богдан Стајић, срески начелник, Златан Турић, апотекар, Славица Челар,
учитељица, прото Душан Новаковић, народни посланик и Миле Прља, срески
пољопривредни референт.71
Десетог фебруара 1939. повјереник Миле Прља послао је 617 динара
Главном одбору на име чланарине и 439 динара од светосавске забаве. Овом
приликом он је извијестио Главни одбор да је била забава била слабо
посјећена, што потврђује и слаб приход. Као разлог слабе посјећености он
наводи да је Босански Петровац већином насељен муслиманима, који нису
63
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узели учешћа у забави, док су Срби из околних села били спријечени да
присуствују због невремена те вечери.72 Главни одбор прихватио је овај
извјештај са одобравањем73.
Крајем 1939. године поново су се појавили проблеми у раду "Просвјете"
у Босанском Петровцу. Самим тим биле су угрожене и двије стипендије
додијељене ученицима из Босанског Петровца у висини од 225 динара
мјесечно. О овом проблему Главни одбор писао је 4. септембра повјеренику
Мили Прљи, гдје се између осталог каже: "… У овој 1939/40 друш. години, од
месеца априла до данас, примио је Главни одбор свега 397 од чланарине… Од
тада нисмо добили ништа ни од чланарине, ни од добровољних прилога, ни од
календара… Међутим Главни одбор уредно исплаћује стипендије. И док
исплата стипендија тече уредно и редовно, приходи из места рођења тих
стипендиста не притичу уредно. Јасно је да ће због тога та исплата запети и
доћи у питање ако од Вас не будемо убудуће добивали што чешће прикупљене
приходе од чланарине и добровољних прилога…".74
Стипендију је крајем 1939. године тражио и ученик Учитељске школе у
Бањалуци родом из Босанског Петровца, Ратомир (Душана) Мирковић75.
Аутору овог текста није познато како је Главни одбор одговорио на ову молбу,
али претпоставља, на основу изнесених аргумената у писму Милану Прљи од
4.11.1939, да је он један од двоје стипендиста из Босанског Петровца.
Разлоге зашто је дошло до застоја у раду Повјереништва "Просвјете" у
Босанском Петровцу у другој половини 1939. године, Главном одбору у писму
од 16.1.1940. објаснио је учитељ Симо Ђурђевић. Он је навео да је Миле Прља
премјештен у Бихаћ и да је архиву Повјереништва оставио њему. Такође је
навео да му је Прља оставио и послове Повјереништва док Главни одбор не
именује новог повјереника.
Симо Ђурђевић извијестио је Главни одбор да је успио припремити све
за организовање светосавске забаве и да ће половину прихода послати њима, а
половину ђачкој кухињи Државне народне школе у Босанском Петровцу. Што
се тиче благајне, извијестио их је да је није примио од благајника Славке Челар
из разлога јер је она болесна и због чега се налази у Бањалуци.76
Главни одбор извијестио је Симу Ђурђевића да није знао за премјештај
Миле Прље77, јер им није јавио, и да му је захвалан што је примио архиву
"Просвјете" и заузео се за организовање светосавске забаве. На крају Главни
одбор му је понудио мјесто повјереника.78
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Послије одржане светосавске забаве 4.2.1940. године у просторијама
Државне народне школе одржана је сједница Одбора за приређивање
светосавске забаве. Сједници су, поред Симе Ђурђевића, предсједника одбора,
присуствовали: Лука Јанковић, срески начелник, Сулејман Јакуповић, срески
школски надзорник, Гојко Ракић, општински начелник, Ната Пејић, прочелник
соколске читаонице, Перса Новаковић, трговац, Иван Лалић, управник
Грађанске школе, Косара Лалић, учитељица, Нико Павловић, индустријалац,
Симо Бањац, трговац, Вера Калаба, учитељица, Марија Шимичевић,
учитељица,Теофик Шехић, учитељ и Јако Перовић, учитељ79.
Према финансијском извјештају са ове забаве, који је сачинила Перса
Новаковић, прихода је било 3.187,50 динара, а расхода 876 динара. Када се ово
сравни чистог прихода било је 2.311,50 динара.80 Записник и половину прихода
од 1.155,75 динара Симо Ђурђевић послао је Главном одбору 6.2.1940. Он је
овом приликом затражио да му пошаљу један блок за прикупљање чланарине,
коју ће почети купити са почетком од 1. јануара 1940.81
Главни одбор био је задовољан добијеним приходом од забаве и
похвалио Ђурђевића и организациони одбор. Такође га је извијестио да ће у
сљедећем броју објавити извјештај о успјеху исте у Босанском Петровцу.82
Симо Ђурђевић је 14. марта извијестио је Главни одбор да сљедећи
чланови у Босанском Петровцу плаћају мјесечну чланарину од пет динара:
прото Душан Новаковић, бивши народни посланик у Босанском Петровцу,
Драшко Новаковић, судијски приправник, Душан Дејановић, трговац, Златан
Турић, апотекар, Сретко Лукач, трговац, Симо Ђурђевић, управник школе и
Славка Челар, учитељица која се налази на лијечењу.
Он је извијестио Одбор да ови чланови плаћају чланарину од 1. јануара
и да још нису добили "Гласник".83 Он је затражио да се дозволи ангажовање
некога да скупља чланарине јер он нема времена за то, а да би се неко
ангажовао потребна су средства. Та средства би требало да одобри Главни
одбор. Као одговор на ово он је добио дозволу да задржи 20% од прикупљене
чланарине да подмири трошкове Повјереништва, у које спада и ангажовање
човјека за сакупљање исте.84
Крајем 1940. године повјереничку дужност за Босански Петровац,
послије премјештања Симе Ђурђевића у Бихаћ,85 примио је судија Драшко
Новаковић. Њему је повјеренички декрет послан 9. октобра.86
79

АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 316, препис Записника са сједнице Одбора за приређивање Светосавске
забаве у Босанском Петровцу 1940. године, Босански Петровац, 4.2.1940.
80
Исто
81
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 316, писмо Симе Ђурђевића Главном одбору, Босански Петровац,
6.2.1940, бр. 3/40
82
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 316, писмо Главног одбора Сими Ђурђевићу, Сарајево, 9.2.1940.
83
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 630, писмо Симе Ђурђевића Главном одбору, Босански Петровац,
14.3.1940, бр. 4/40
84
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 630, писмо Главног одбора Сими Ђурђевићу, Сарајево, 18.3.1940.
85
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 2327, обавјештење Главном одбору о премјештају, Босански Петровац,
без датума
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Од постављења за повјереника па до почетка 1941. Драшко Новаковић
ништа није урадио по питању унапређења рада "Просвјете" у Босанском
Петровцу, чак га је, због нерада и уназадио.
Због оваквог стања у петровачкој "Просвјети", Миле Прља писао је
почетком 1941. Главном одбору, савјетујући му да за повјереника именује свог
некадашњег питомца Душана Станковића, референта Среске припомоћне
закладе.87 Главни одбор је на његову препоруку именовао Душана Станковића
повјереником88, о чему је информисао и Драшка Новаковића89. Као разлог
овакве одлуке наведена је помоћ Станковића Новаковићу у раду
повјереништва.
Међутим, Станковић је био приморан да се захвали на понуђеној
повјереничкој дужности. Као разлог навео је одлазак у резерву на неодређено
вријеме.90
Bosko M. Brankovic
The Serb Educational and Cultural Society
"Prosvjeta" in Bosanski Petrovac from 1931 until 1941
Summary
The Serb Educational and Cultural Society "Prosvjeta" in Bosanski Petrovac
was constantly deteriorating from 1931 until 1941. Of the 66 members in 1931, there
were only seven of them in 1940. Days of success and positive improvements can be
attributed to the time the president of the local committee was archpriest Nicodemus
Novakovic and shortly commissioner Mile Prlja, Slavka Celar and Simo Djurdjevic.
The biggest loss, due to poor performance of "Prosvjeta", had students from
Bosanski Petrovac, who were looking for scholarships and who for idleness of Board
or Commissions have been rejected by the Main Board of Prosvjeta in Sarajevo.
Finally, one should add that the main activity, first of local committee, and later the
Commissions of "Prosvjeta", focused on collecting fees, organizing entertainment on
St. Sava and sale of calendars, badges and stamps of the society.
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АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 2327, Главни одбор Драшку Новаковићу, Сарајево, 9. октобар 1940.
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 303, писмо Миле Прље, Бихаћ, 3.2.1941.
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АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 303, писмо Главног одбора Душану Станковићу, Сарајево, 7. фебруар
1941.
89
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 303, писмо Главног одбора Драшку Новаковићу, Сарајево, 7. фебруар
1941.
90
АБиХ, СПКД "Просвјета", бр. 550, писмо Душана Станковића Главном одбору, Босански Петровац,
10.3.1941.
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ДАНКА ДАМЈАНОВИЋ
Музеј савремене умјетности Републике Српске
Бања Лука

ПАВЕЛ ЗИНОВЈЕВИЧ ЖИТЕЦКИ
– сликар и иконописац
Апстракт: Бројни су домаћи, али и страни умјетници који су на нашим
просторима реализовали најзначајнији дио, често и укупан опус, остали,
најчешће из субјективних разлога, изван историје наше ликовне културе. Један
од неправедно заборављених је и Павел Зиновјевич Житецки, сликар и
иконописац.
Кључне ријечи: Павел Зиновјевич Житецки, Кијев, Ливно, Приједор,
Српско-православна црква.
Иако
су,
завичајно
или
креативним
дјеловањем, уткани у пејзаж наше ликовне културе,
бројни умјетници, посебно сликари, остали су
невалоризовани, пошто су с позиције доминантне
линије из које се пише историја схваћени као
маргиналци и тако су, из неких нејасних
субјективних разлога, гурнути у заборав.
Хтјело се да име или имена и дјела неких од
њих трају, живе, да преживе деценије и вијекове и да
стигну до нас.1
Из мапе сабраних, у овој прилици, издвајамо
Павела Зиновјевича Житецког, сликара и иконописца.
Рођен у Кијеву 14. децембра 1896. године,
Павел Зиновјевич Житецки послије завршеног
основног образовања, похађа Свесибирски кадетски корпус, гдје у мају 1917.
године завршава седми разред и затим, неко вријеме, учи на Константиновској
ратној академији, такође у Кијеву. Сигурни смо да он тих година и не слути да
ће му на школи из вјештина – цртање увијек највиша, оцјена 12, помоћи да
остане у новој отаџбини.
Павел Житецки

1

Фотографије дјела Павела Зиновјевича Житецког уступио ми је Велимир Мишо Јојић из Сарајева, a
фотографију-портрeт умјетника Зоран Мачкић из Бањалуке, на чему сам им захвална.
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Неспреман да царску Русију замијени бољшевичком, Павел Зиновјевич
Житецки, потомак угледне кијевске интелектуалне породице, попут више
хиљада њему сличних, из Кијева, преко Одесе, са супругом Јекатерином
Николајевном Пољанскајом, децембра 1919. године стиже у Краљевину Срба,
Хрвата и Словенаца.
Рјешењем Покрајинске управе за Босну и Херцеговину у Сарајеву,
послије двогодишњег чекања, септембра (27) 1921. године намјештен је за
сталног наставника цртања, гимнастике и пјевања на Нижој гимназији у Ливну.
Крајем (27. октобра) 1923. године, декретом исте Управе, премјештен је на
Нижу гимназију у Приједору на мјесто контрактуалног наставника вјештина. У
статусу привременог или хонорарног службеника приједорске гимназије
Павел Зиновјевич Житецки остаје све до 23. октобра 1941. године, када је
Указом Министарства наставе Независне Државе Хрватске у Загребу приморан
да прекине уговор и напусти службу. Павел Зиновјевич са супругом,
двадестједногодишњом кћерком Јелисаветом и деветнаестогодишњим сином
Николајем одлази у Украјину.2
Данас ријетки приједорски ученици Павела Зиновјевича свједоче о
њиховом професору, о његовој улози у културном миљеу града, сјећају се
професорових сценографских рјешења, његове штафелајне слике.3

Павел Зиновјевич Житецки: Са Дњепра, Ужице, приватно власништво

Пристигао у мале, ликовно неразвијене средине – Ливно и Приједор, до
којих допиру одјеци код нас тих година актуелних поетика: магичног реализма,
сезанизма, експресионизма, поетског реализма, социјално ангажоване
умјетности, а које нису загријале душу и руку Павела Зиновјевича и он се,
2
3

АРСБЛ, Службенички лист Павела Житецког 1919–1942
По сјећању господина Срђана-Срђе Боговића из Приједора
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строго дистанциран од такве стварности, затвара у свој унутрашњи свијет
дубоко личних утисака и представа, живи слободу и могућност да упозна и
покаже свијет који пулсира његовим крвотоком и нервима.
У почетку опхрван или заробљен сјећањима, Павел Зиновјевич слика
завичајни пејзаж, најчешће се враћа живим сликама вода родног Дњепра, са
чијих обала сликом испраћа романтичне заласке сунца. Овакви сижеи, али и
реалистички приступ, загушен тешким, муклим тоновима најчешћих земљаних
– црвене, модре и оранжа, чине слику Павела Зиновјевича анахроном.

Павел Зиновјевич Житецки: Млин на Сани, Ужице, приватно власништво

Временом сликарева свијест о властитом креативном покреће га на
даље, другачије. Он сада отвара прозор у живу природу која га окружује и
његова слика постаје све лаганија, мекша, топлија, прозрачнија. Примјетна су
значајна помјерања ка пленеристичком начину, а на неким од слика осјећа се
искуство изворних импресиониста. Њене форме јесу још увијек чврсте, али се
испод нагнутих кровова згуснутих кућерака неког од ливањских сокака сјени
љубичаста, прозори свијетле азурно плавом, бијелом и свијетло сивом бојене
су тарабе и калдрма, а све то наткриљује осунчано плаво небо.
А када се Павел Зиновјевич нађе у Приједору, опчиниће га воде Сане и
пејзаж изаткан око ње. Загледан у раскошни спектар боја и прегршти
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свјетлости, наш сликар жели само једно – да уљем и акварелом сачува што
више импресија.
Површину слике Павела Зиновјевича преплављују игре свјетлости на
мирној површини али и брзацима ријеке, травната, жутозелена одморишта
пастира, ружичасте стрмине обала, обрасле бујним растињем, чији развијени
изданци лагано трепере, као да би да се вину, крену навише, дотакну
бесконачно плаво и собом да оплоде пејзаж неба.

Павел Зиновјевич Житецки: Уз Сану, Ужице, приватно власништво

Рука Павела Зиновјевича знала је да се препозна и у ентеријеру српскоправославне цркве посвећене светом пророку Илији у селу Марићка надомак
Приједора. За иконостас овог храма Павел Житецки, током 1937. и 1938.
године, ради двадесет и три иконе. У складу са устаљеним иконографским
схемама он слика ликове и фигуре Исуса Христа, Богородице, четворице
јеванђелиста, апостола и светитеља. За разлику од ових, три композиције –
"Крштење на ријеци Јордан", "Тајна вечера" и "Вазнесење Исуса Христа",
посебно ова посљедња, рађене су слободније. Уз ликовну, овдје је продубљена
или појачана и димензија духовног. Цио чин смјештен је у први план, у
атмосферу бојену тоновима сиве, сивоплаве, сивозелене, љубичасте,
ружичасте, свијетлог окера и бијеле. Обилна свјетлост готово је
дематеријализовала цијелу представу, чиме је појачан небески чин овог
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догађаја. И тек понеки јачи звук ружичасте или плаве, наглашенија линија,
везују ову сцену за ону њену танку овоземаљску нит.
Danka Damjanovic
Pavel Zinovjevic Zitecki –
a Painter and Icon Painter
Summary
Although with the native and creative flair were interwoven into the
landscape of our visual culture, many artists, especially painters remained, from
some vague subjective reasons, unappreciated. One of them is Pavel Zinovjevic
Zitecki, painter and icon painter.
Born in Kiev on December 14, 1896, Pavel Zinovjevic upon completing
primary education attended the Siberian Cadet Corps of Konstantin Military
Academy in Kiev. In May 1917, he ended the seventh grade and then, for some time,
studied in the Konstantin War Academy, also in Kiev. This descendant of the
renowned Kiev intellectual family, unprepared, as thousands like him, to replace
czarist Russia with the Bolshevik one, came to the Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenes at the end of 1919.
He had his first employment in 1921 at the Lower High School in Livno,
where he taught drawing, gymnastics and singing. In the Lower High School in
Prijedor he taught skills from the end of 1923 until October 1941, when the decree of
the Ministry of Education of the Independent State of Croatia forced him to leave
service, after which he and his family returned to Ukraine.
At first dwelled or captured in memories, Pavel Zinovjevic painted native
landscape, most often returning to the most vivid pictures of Dnieper waters, from
which shores his painting saw off romantic sunsets. This, somewhat anachronistic
image of Pavel Zinovjevic eventually became lighter, softer, warmer, airy. The
painter was going more and more closer to en plein air solutions, and some of his
paintings with motives created on the banks of the Sana possess the characteristics of
the original Impressionism.
The hand of Pavel Zinovjevic could be recognized even in the interior of the
Serbian Orthodox church in the village Maricka near Prijedor. For the iconostasis of
the church, dedicated to the holy prophet Elijah, Pavel Zinovjevic during 1937 and
1938 painted twenty-three icons. "The Ascension of Jesus Christ", besides artistic,
deepened or even increased the spiritual dimension. The entire act is situated in the
foreground, in the atmosphere colored with shades of gray, gray-blue, grayish-green,
purple, pink, ocher and white light. Abundant light almost dematerialized the entire
show, which is enhanced by the heavenly act of this event. And yet some stronger
sound of pink or blue, sharper lines, link the scene of one its earthly thin thread.
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ЗОРАН С. МАЧКИЋ
Архив Републике Српске
Бањалука
macak@b2tel.net

У БАЊАЛУЦИ 27. МАРТА 1941.
Апстракт: Почетком Другог свјетског рата Југославија је доста
успјешно водила политику неутралности и почетком 1941. године, заједно са
Грчком, била је једина земља у југоисточној Европи која је остала ван Пакта
трију сила. Ускоро је југословенска влада била принуђена да бира између
енглеске и њемачке опције. Када је постало очигледно да од Британаца задуго
неће моћи да очекује ништа више од вербалне подршке, у приступању Пакту
трију сила пронађенa је могућност да се очува неутралност земље.
Након пуча од 27. марта 1941. године, осмишљеног, организованог и
финансираног од британске обавјештајне службе, која је очајнички тражила
савезнике и прилику за отварање новог фронта, веома вјешто је искоришћено
антињемачко расположење народа. Подршка која је истог дана безрезервно
исказана пучистима, почивала је на обмани да је пуч изведен у краљево име.
Кључне ријечи: Тројни пакт, војни пуч, демонстрације.
Растргана између све снажнијих притисака Њемачке с једне стране, те
Енглеске с друге, растућим унутрашњим противрјечностима, незадовољством
народа и пријетећим ратом, уз то водећи недосљедну и колебљиву политику
лавирањa између њемачких и енглеских интереса, југословенска влада је
коначно подлегла притисцима и опредијелила се за неутралност коју joj је
понудио Хитлер. У потписивању Тројног пакта пронађенa је могућност да се
очува неутралност земље.
Протокол о приступању Југославије Пакту трију сила потписан је у
уторак 25. марта у подне у дворцу "Белведере" у Бечу. Одмах по потписивању
југословенским представницима предата је њемачка нота:
"У име и по налогу њемачке владе имам част да Вашој екселенцији
саопштим сљедеће: Поводом приступања Југославије Пакту трију сила, које је
данас учињено, њемачка влада потврђује своју одлуку да ће суверенитет и
територијални интегритет Југославије свагда поштовати."
Уз ову, фон Рибентроп је предао и ноту сљедећег садржаја:
"С позивом на разговоре који су били вођени поводом данашњег
приступања Југославије Пакту трију сила, имам част да Вашој екселенцији у
име владе Рајха овим потврдим споразум између влада сила осовине и
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Краљевске југословенске владе о томе да владе сила осовине за вријеме рата
неће упућивати Југославији захтјев да дозволи пролаз или превоз трупа преко
југословенске државне територије."
Ноте истовјетног садржаја југословенским дипломатама је предао и
талијански министар иностраних послова гроф Ћано.
Грађани Бањалуке су се са текстом Протокола упознали из "Врбаских
новина" од 27. марта 1941. године:
"Владе Њемачке, Италије и Јапана, с једне стране, и Влада Југославије с
друге стране, преко својих потписаних пуномоћника утврдиле су сљедеће:
Члан 1.
Југославија приступа Пакту трију сила, потписаном у Берлину 27.
септембра 1940. године између Њемачке, Италије и Јапана.
Члан 2.
Уколико заједнички технички одбори, предвиђени чл. 4 Пакта трију
сила, расправљају питања која додирују интересе Југославије, у раду тих
одбора учествоваће и представници Југославије.
Члан 3.
Овом протоколу приложен је као прилог текст Пакта трију сила.
Овај протокол састављен је на њемачком, италијанском, јапанском и
југословенском језику, при чему сваки од тих текстова важи као оригинал.
Протокол ступа на снагу на дан потписивања."
Протокол су потписали министар иностраних послова Рајха фон
Рибентроп, италијански министар иностраних послова гроф Ћано и јапански
амбасадор Ошима, с једне стране, а с друге предсједник Министарског савјета
Драгиша Цветковић и министар иностраних послова Александар ЦинцарМарковић.
У Бањалуци, као и у цијелој земљи, вијест о приступању Тројном пакту
примљена је мучно и са зебњом. У сасвим свјежем сјећању Бањалучана биле су
демонстрације и сукоби са полицијом поводом "чехословачке кризе", након
чега су у граду знатно ојачале проенглеска и просовјетска агитација, које су
потпуно засјениле остале облике политичког живота. Једина умирујућа
чињеница било је увријежено мишљење да је потписивањем пакта отклоњена
непосредна ратна опасност.
Београдска "Политика" је донијела сљедећу вијест: Грађанство Бање
Луке саслушало је данас са пажњом све вести о свечаном чину потписивања
Пакта трију сила у Бечу. Са нарочитом пажњом и задовољством свет је
саслушао говор претседника владе г. Цветковића. Декларација којом се истиче
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да стране трупе неће прелазити преко наше територије, као што је тврдила
страна пропаганда, изазвало је потпуно умирење.1
Међутим, тог 25. марта у Бањалуци се и славило. Како то у књизи "Од
Равне горе до Врховног штаба" свједочи Ратко Мартиновић, у кантини 33.
пјешадијског пука, у дијелу резервисаном за официре, сједили су пуковник
Богдан Мајетић2, командант овог пука, пуковник Грбић, командант 9.
артиљеријског пука, и потпуковник Шулентић, помоћник команданта пука.
Њих тројица су наручивали алкохолна пића, частили све који би свратили у
кантину, лумповали, клицали Хитлеру и влади Цветковић–Мачек.
Сасвим извјесно, може се рећи да су са потписивањем пакта били, макар
и прећутно, сагласни и малобројни чланови бањалучке КПЈ и СКОЈ-а.
Уосталом, на то их је, а имајући у виду прекидање антифашистичке
оријентације након закључења пакта Молотов–Рибентроп 23. августа 1939,
обавезивала строга партијска дисциплина. Осим тога, утицај и дјеловање КПЈ и
СКОЈ-а у граду је након забране дјеловања синдикалних организација и
затварања Радничког дома било сведено у најуже оквире. Тек након
вјероломног напада Њемачке на СССР 22. јуна 1941. године, чланови КПЈ и
СКОЈ-а су добили прилику да се отворено сврстају на страну антифашизма.
У приступању Тројном пакту своју шансу је видјела и прилично јака
усташка организација, на челу са будућим стожерником Виктором Гутићем.
Усташама уз раме стајали су Млади муслимани, предвођени Хилмијом
Бешлагићем, док је огранак Суљаге Салихагића био склонији српскoj
националнoj идеји.
Иако је окупљао неколицину угледних грађана, међу којима су се
посебно истицали адвокат Мирко Новковић и др Михаило Вујичић, Љотићев
"Збор" у Бањалуци није имао готово никакве подршке у народу, а његове млађе
чланове пратила је и репутација изгредника и батинаша.3 Након што је 29.
октобра 1940. "Збор" забрањен, његова активност у граду је готово замрла.
Државне власти су Бањалуци, као центру Врбаске бановине и јаком
упоришту Југословенске радикалне заједнице, придавале посебну пажњу. За
врло кратко вријеме, од октобра 1939. до прољећа 1941. године, извршене су
бројне смјене у власти. На мјесто команданта Врбаског жандармеријског пука
постављен је пуковник Милорад Стојковић, дотадашњи командант
Жандармеријског пука у Загребу, који је и раније у Бањалуци вршио ову
дужност. Пред сами рат на овом мјесту замијенио га је Светозар Геровац. У
1

"Политика", У Бањој Луци, 26. март 1941, стр. 4
Богдан Мајетић (1896–1945), аустроугарски поручник и генерал НДХ, у току Другог свјетског рата на
дужности команданта 4. пјешачке дивизије, на суђењу групи хрватских генерала и виших официра,
одржаном 13–23. септембра 1945. у Београду, осуђен је на смрт стријељањем, трајан губитак политичких
и појединих грађанских права и конфискацију имовине.
3
Када су уочи парламентарних избора у децембру 1938. сазнали да ће се Димитрије Љотић обратити
својим присталицама, велика група грађана је поцијепала све плакате који су најављивали овај догађај и
пријетећи кренула према хотелу "Босна", гдје је Љотић био смјештен. Само јак кордон полицијаца спасио
га је од линча.
2
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исто вријеме је пензионисан управник полиције Драгослав Обрадовић, а на
његово мјесто је постављен Василије Кочовић, срески начелник у Босанској
Дубици. Почетком марта 1941. за управника полиције именован је Богдан А.
Банковић.4

Учесници демонстрација стижу пред команду
Врбаске дивизијске области

Вијест о рушењу владе Цветковић–Мачек и преузимању власти од
стране пучиста примљена је 27. марта 1941. у радио емисији у 7:45. Краљев
проглас поновљен је неколико пута на радио таласима. Јављено је да је краљ
преузео власт и да је мандат за састав нове владе повјерио ваздухопловном
генералу Душану Т. Симовићу.
Дописник "Политике" Вук Јеловац извијестио је да је "радосно
узбуђење, које је обузело грађанство града Бања Луке и целе Врбаске бановине
поводом ступања на престо Краља Петра II Карађорђевића" надмашило
расположење на дан ослобођења 1918. године.
Као по команди, сви јавни објекти и велики број приватних кућа
искићени су југословенским тробојкама, а излози радњи сликама краља,
цвијећем и зеленилом.
У центар града се слила маса свијета, а када је главном улицом
промарширала чета војника са ратном спремом, грађани су их нештедимице

4
Богдан А. Банковић је прво службовао у Београду, одатле је премјештен у Управу полиције у Загреб, а
затим је био члан Међународне комисије криминалне полиције у Бечу. Нијемцима је пошло за руком да
на чело ове комисије поставе Рајнхарда Хајдриха, Химлеровог замјеника. Након аншлуса Аустрије
Банковић је премјештен у Берлин, гдје је постао агент Гестапо-а. По повратку у земљу постављен је за
шефа Одјељења опште полиције у Београду. Након једне вечере коју је организовао Милан Стојадиновић,
а на којој је било око 300 његових присталица, углавном угледних привредника, Драгиша Цветковић је,
ван себе од бијеса, смијенио Банковића. Послије краћег задржавања у Министарству унутрашњих
послова, у којем је вршио дужност савјетника, постављен је за савјетника Банске управе Моравске
бановине у Нишу. Одатле је почетком марта 1941. дошао у Бањалуку. Након уласка Нијемаца у Београд,
односно формирања Недићеве владе, постаје његов човјек за везу са њемачким окупационим властима.
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засипали цвијећем и поздрављали узвицима "Живјела југословенска војска!",
"Живјели наши витезови!".
Са звоника храма Св. тројице и бискупске цркве непрекидно су звонила
звона.

Демонстранти на путу према Соколском дому

Испред Соколског дома одржана је јавна сједница Соколске жупе.
Након ватреног говора њеног старјешине др Јована Перенчевића, предсједника
Окружног суда, у 11:00 часова формирала се поворка од пар хиљада грађана.
Напријед је ношена велика фотографија краља Петра II, а иза ње велика
државна застава. На челу поворке били су виђенији народни представници, а
иза њих представници свих мјесних, просвјетних, културних, хуманитарних,
витешких и других установа и удружења.
Поворка је прешла кратко растојање од Соколског дома до краја Улице
цара Николаја II, а потом код хотела "Палас" скренула на Булевар краља
Александра и упутила се према згради команде Врбаске дивизијске области
(данас зграда Архива Републике Српске). "Истичу се Мољевићеве двије кћерке,
окићене преко прсију енглеским заставама."5 Поворка је наставила кретање
улицама Краља Алфонса XIII и Бана Милосављевића и стигла пред зграду
команде. Непрегледна маса притиснула је цијели простор од Бановинског
позоришта до бискупске цркве и владичанског двора.
Интонирана је државна химна, након чега је генерал Драгослав В.
Милосављевић, командант Врбаске дивизијске области, поздравио скуп.6 Једна
5

Hrvoje Magazinović, Kroz jedno mučno stoljeće, Hilandar, Valjevo 2002.
Драгослав В. Милосављевић (1889–1966), на дужности команданта Врбаске дивизијске области
23.10.1940 – 3.4.1941, промовисан у чин дивизијског генерала 1. децембра 1940, командант 17. врбаске
дивизије 3–17. априла 1941. Заробљен је код Добоја, након чега је цијели Други свјетски рат провео у
официрском логору у Њемачкој. Послије рата емигрирао је у САД.
6
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група одабраних представника затим је са њим ушла у зграду. Зачуле су се
бројне патриотске пјесме, а када су представници напустили дивизијску зграду
поново се формирала савршена колона грађана и Булеваром краља Александра
се упутила назад према Соколском дому. Настављена су бројна клицања
Југославији, краљевском дому, краљу, генералу Симовићу и члановима његове
владе. Често прекидан аплаузима и овацијама, демонстрантима се пред
Соколским домом обратио адвокат др Стеван Мољевић.7 На крају је прочитао
поздравни телеграм бањалучких друштава упућен краљу Петру II:
"У часу када Ваше Краљевско Величанство попут својих великих
предака Вожда Карађорђа, Петра Великог Ослободиоца и Витешког Краља
Ујединитеља, ступа на престоље да брани угрожене границе Отаџбине, част и
слободу народну, Крајина Петра Мркоњића, вјерна својој прошлости, поћи ће
путем части и слави коју јој указује Ваше Величанство".
Након тога скуп се полако почео разилазити.
У рано поподне и предвече поновиле су се манифестације грађана, како
у Бањалуци тако и у другим већим мјестима Врбаске бановине. У граду су
формиране двије колоне грађана.
Једна је формирана у кругу Фабрике дувана, гдје су се први пут чули
узвици "Боље рат него пакт!", а затим је заурлала и фабричка сирена. Из
Учитељске школе похрлила је цијела поподневна смјена ученика и стопивши
се са радницима формирала колону која се главном улицом упутила према
центру града. Однекуд се створило мноштво мањих државних застава и
транспарената – "Савез са СССР-ом", "Доље фашизам" и других – као и
неколико црвених застава. Колону је предводила неколицина студената
комуниста, а слиједили су их лијево оријентисани грађани и значајан број
ђачке омладине. На путу према центру града колона је застала код зграде
Банске управе. Из Градске пивнице (данас Пословни центар "Козара", уз зграду
Градске управе) изнесен је кафански сто и са тако импровизоване говорнице
присталицама се ватреним говором обратио Мухамед Казаз8. Познат као добар
7

Др Стеван Мољевић (Рудо, 6. јануара 1888 – С. Митровица, 15. новембра 1959), син Јове, адвокат,
политичар и публициста, један од 156 бањалучких Срба оптужених у Велеиздајничком процесу 1915–16,
члан бањалучког Ротари клуба од његовог оснивања, старјешина бањалучке Соколске жупе, предсједник
Врбаског кола јахача "Војвода Мркоњић", сувласник и уредник "Отаџбине", листа Самосталне партије за
Врбаску бановину, предсједник бањалучког одбора Српског културног клуба. Послије априлског слома,
аутомобилом који му је дао Артур Бурда, са др Јованом Перенчевићем и Драгом Митраковићем упутио се
у Црну Гору, али су се ова двојица вратили у град након уласка њемачке војске. Крајем јуна 1941. написао
је текст "Хомогена Србија", за који се сматра да садржи програмска начела и циљеве четничког покрета,
након којег је исти и политички профилисан. Августа 1941. постаје члан Централног националног
комитета. Уређивао је "Равну гору" и био један од иницијатора сазивања Светосавског конгреса у мјесту
Ба у Србији. Уз услов да му се суди у Београду, предао се септембра 1945. на подручју централне Босне.
На суђењу Дражи Михаиловићу 1946. је осуђен на казну затвора од 20 година. Умро је као тежак
болесник у току издржавања казне у сремскомитровачкој казнионици.
8
Мухамед Казаз (Караула, Травник, 1904 – 1942), обућарски радник, члан КПЈ од 1928. године, на
изборима 1935. кандидат на листи Странке радног народа, од августа 1941. политички комесар Мањачког
партизанског одреда, члан Обласног комитета КПЈ за Босанску Крајину.
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говорник, он је осудио политику југословенске владе и фашизацију земље,
указавши и на потребу успостављања тјешњих веза са Совјетским Савезом.
Иако су тек постављени управник полиције Банковић и командант
жандармерије Геровац по граду распоредили све расположиво људство,
полицајци и жандарми овог пута нису интервенисали. Било је то прво јавно
представљање комуниста у граду након забране њиховог дјеловања и жестоког
притиска власти након забране рада синдикалних организација.
Након Казазовог говора поново се формирала колона која је кренула ка
центру града. Из супротног правца наилазила је друга колона, предвођена
студентима Младеном Вучковићем и Андријом Перовићем, љотићевцима. Ово
је било њихово прво званично иступање у јавности након забране дјеловања
"Збора". Бројне пароле и клицања су се измијешали, у ваздуху се осјетила
напетост, али до сукоба није дошло јер су се обје колоне мало помјериле
надесно. Можда ове двије колоне и нису тог дана биле тако идеолошки
удаљене, али већ за пар мјесеци од њих су настале двије непомирљиво
супротстављене наоружане колоне.
Комесар Градског поглаварства Бора Алексић и управник полиције
Банковић упутили су грађанима Бањалуке проглас. Грађанима се обратио и
замјеник бана Гојко Ружић, позвавши их да у интересу одржавања реда и мира
сачувају пуну присебност.
Свечарско расположење владало је у цијелом граду: у Бојића хану,
"преко Врбаса", у Горњем шехеру...
Двадесет седми март није свечано обиљежен само у граду. Потпуковник
Богослав И. Мажуранић зв. Давид9, командант 90. ратног пјешадијског пука10,
изданак славне лозе Мажуранића из Новог Винодолског, одржао је свом пуку
надахнут патриотски говор, који је, непогрешиво предосјећајући шта ће се за
који дан десити, завршио клетвом: "Нека буду проклети све кукавице и
издајници!" Потом је војном оркестру наредио да засвира коло.
Прича о Мажурановићем говору прочула се до Нашица и Вировитице,
свуда гдје су дијелови његовог пука били мобилисани. Када је Давид 14. априла
добио наређење за предају пука Нијемцима, написао је опроштајно писмо
супрузи Јелени и сестри Катици, сакрио пуковску заставу, напунио свој маузер
и дигао руку на себе.
9

Давидов старатељ био је његов имењак и презимењак и стриц др Богослав Мажуранић, народни
представник, патриота и доброчинитељ, који је српске рањенике и инвалиде из балканских ратова позвао
у Нови Винодолски да се лијече о трошку општине и становника. Давид је 1915. мобилисан у
аустроугарску војску и упућен на источни фронт. Искористио је прву прилику која му се пружила и
пребјегао на руску страну. У младости задојен идејом панславизма и југословенства, одмах је ступио у 1.
добровољачку дивизију и учествовао у борбама са Бугарима и Турцима на Добруџи. Међу првима је
заслужио руски орден св. Ане II реда. Његова добровољачка дивизија је 1917. пребачена на Солунски
фронт. И тамо је показао невиђено јунаштво и војничке способности, за шта је одликован грчким ратним
крстом, румунским орденом круне V реда с мачевима и југословенским орденом бијелог орла с мачевима.
По завршетку рата преведен је у активну војну службу. Пред сами рат из Главног генералштаба
премјештен је на дужност команданта 90. пјешадијског пука.
10
Овај пук је изведен из 33. пјешадијског пука, а оба су била у саставу Врбаске дивизије.
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Из кабинета Гојка Ружића, замјеника бана Врбаске бановине, у Бeоград
је прослијеђена протоколарна депеша:
"Поводом преузимања краљевске власти у име свих грађана Врбаске
бановине као и у моје лично име молим Ваше величанство да изволи примити
једнодушне и свесрдне изразе неограничене љубави и непоколебљиве
поданичке верности и оданости Вашем величанству и краљевском дому...".
Ружић је поздравне телеграме упутио и на адресе предсједника
Краљевске владе армијског ђенерала Душана Симовића и министра
унутрашњих послова Срђана Будисављевића.
Телеграмске поздраве упутилe су и бројне институције и удружења:
Савез трговачких удружења Врбаске бановине, Стручно удружење трговаца у
Бањалуци, Српска православна црквена општина бањалучка, Удружење
служитеља, обласни одбори "Народне одбране" и "Јадранске страже"...
Ружић је 28. марта 1941. грађанима Врбаске бановине издао и проглас:
"Његово величанство краљ Југославије Петар Други под данашњим
(даном) преузео је краљевску власт.
Краљевски намјесници су дали оставке.
Мандат за састав Краљевске владе добио је армијски ђенерал Душан
Симовић.
Важност и озбиљност овог великог и радосног догађаја захтијева од
свију нас, да сачувамо сву своју присебност и хладнокрвност, старајући се, да
се у потпуности одржи ред и мир, јер то захтијевају највиши интереси државе,
тиме ћемо омогућити Његовом величанству краљу Југославије Петру II да
нашу милу Отаџбину поведе бољој и срећнијој будућности...".
Првобитно одушевљење грађана постепено је надвладао страх над оним
што ће се десити. Они мудрији и искуснији су имали на уму да је већ извршена
дјелимична мобилизација 33. и 90. пука, да је у граду у протекле двије године
подигнуто неколико јавних склоништа, да су одржани бројни санитетски
курсеви и вјежбе спасавања, а били су сигурни и да Њемачка неће олако прећи
преко пробританских манифестација. Њемачкој, чији је важан стратешки циљ
био спречавање отварања још једног фронта, а у ситуацији када су се њени
нафтни ресурси у Румунији нашли у домету британске авијације, пружен је
ваљан разлог да се обруши на Југославију и Грчку. И заиста, Југославија је већ
за који дан укључена у Хитлерову "балканску кампању". Београд и Атина
засути су њемачким бомбама 6. априла, а Бањалука већ сутрадан...
Замјеника бана Гојка Ружића посјетили су трговац Божидар Јовић,
предсједник Мјесне организације ХСС-а Драго Ћосић и генерални
гркокатолички викар за Босну и Херцеговину Фрањо Латковић и честитали му
поводом преузимања краљевске власти Петра II.
У недељу 30. марта у свим бањалучким богомољама приређена су
благодарења.
Нешто прије 9:00 часова командант Врбаске дивизијске области генерал
Драгослав Милосављевић је пред бискупском црквом извршио смотру почасне
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чете војника 33. пјешадијског пука. У његовом друштву били су и генерал
Чедомиљ Петровић са официрским кором, комесар Градског поглаварства
Боривоје Алексић, сви бановински начелници и представници просвјетних,
културних, хуманих и витешких установа и привредних институција. Ту су
били и припадници "Сокола" у свечаним одорама. Потом су генерал и замјеник
бана Гојко Ружић, заједно са низом војних и цивилних званичника, ушли у
цркву у којој је преузвишени бањалучки бискуп фра Јозо Гарић са још
шесторицом свештеника служио свечани "Te Deum".
Одатле су се све званице запутиле до православног храма Св. тројице, у
којем је у 10:00 започело благодарење које је, иако болестан, служио епископ
бањалучки Платон уз саслужење више свештеника.11 Одговарало је црквено
пјевачко друштво. На крају је владика Платон изрекао и сљедеће: "...Зато смо
сви од срца радосни. Зато ових дана плива у радости и бескрајном одушевљењу
цијела земља. Проговорила је душа народна. Избили су на површину
најсвјетлији осјећаји народни...". Богослужење је завршено свечаном пјесмом
коју је извело црквено пјевачко друштво.
У 10:45 у Ферхат-пашиној џамији проучена је свечана дова. Прије тога
је главни имам Хамид еф. Софтић одржао говор, који је завршио ријечима:
"Сада, драга браћо, ја ћу проучити дову молећи Бога да подијели нашем Краљу
лијепо здравље, дуг и срећан живот, дугу и срећну владавину, да уздржи нашу
храбру војску да увијек буде здрава и побједоносна, да помогне сваког оног
коме је повјерен ма какав државни посао да ради за добро Краља, напредак
народа и процват државе, а ви ме браћо слиједите са Амин!".
До поднева су завршена благодарења и у осталим богомољама. У
ашкенаској је благодарењу присуствовао инж. Милан Ступар, у сефардској
Петар Јавор, а у гркокатоличкој бански инспектор Драгиша Вешовић.
Након завршених благодарења замјеник бана Гојко Ружић је у Банским
дворима примао честитке. Према протоколу, у 11:30 је примљено конзуларно
тијело, а потом представници војних и духовних власти и бански вијећници
који су се затекли у Бањалуци; у 12:00 приређен је пријем за представнике
државне власти, без Банске управе, повјереника Градског поглаварства и
представнике просвјетних, хуманих, патриотских и других друштава,
корпорација, установа и удружења; најзад, у 12:30, протоколарно је примљено
особље Банске управе, Хигијенског завода, Државне болнице, Управе
полиције, Среског начелства, Бановинског музеја и Бановинског позоришта.
Наредног дана, 1. априла, напокон је за новог бана Врбаске бановине
именован Никола Стојановић.12
11

У Београду се 27. марта ванредно састао Свети архијерејски сабор, којем су присуствовали сви
архијереји изузев бањалучког владике Платона који је био спријечен болешћу.
12
Никола М. Стојановић (Мостар, 1880 – Београд, 1960), адвокат, политичар и публициста, аутор је
чланка објављеног 1902. у загребачком "Србобрану", гласилу Српске самосталне странке у Хрватској,
након којег је дошло до противсрпских протеста у Загребу, а он био присиљен да напусти Хрватску. Један
је од оснивача Југословенског одбора у Паризу. Августа 1943. постао је члан Централног националног
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Влада се упустила у грчевиту битку са временом. Потпуно свјестан
пробританског карактера демонстрација, као и чињенице да је новоформирана
влада изразито пробритански оријентисана, Симовић је 30. марта, док су
широм земље вршења благодарења у богомољама, узалудно увјеравао Геринга
да пакт остаје на снази. Наравно, то нити је било сасвим тачно нити је било
довољно. Нескривено антињемачко расположење, уништавање њемачке
имовине и инцидент са њемачким дипломатом у Београду, уклањање принца
Павла и смјена министра иностраних послова били су кап која је прелила
њемачку чашу.
Слиједиле су четири крваве ратне године. Прва издајства на фронту и
скори распад владе и војске потврдили су да национално јединство заправо и
не постоји.
Изједени издајом, дезертерством и дефетизмом, 33. и 90. пјешадијски
пук у Шеварлијама су се без отпора предали Нијемцима. Пуковник Богдан
Мајетић, командант 33. пјешадијског пука, у пратњи њемачких официра и са
хрватском тробојком на рукаву, сутрадан се шепурио пред разоружаним и
заробљеним официрима и војницима свог пука и био свједок њиховог
транспорта у њемачке логоре.
Zoran S. Mackic
In Banja Luka on 27th March 1941
Summary
Upon completion of both global world conflict, in general public prevailed
opinion, rather short-sighted, that they were the last huge conflicts on the global
level. This opinion was stirred up in Geneva after the World War I, and in New York
after the World War II. In both cases, the unfulfilled dream was to establish a new
world order. For the purpose of its establishment, guided only by self-interests, "the
great" were using a broad arsenal of means for coercions and blackmails in order to
line up in their echelons as many as possible "the small ones".
At the beginning of the World War II Yugoslavia quite successfully pursued a
policy of neutrality, but at the beginning of 1941, together with Greece, it was the
only country in the southeast Europe which remained outside the Three-Power Pact.
What diplomats definitely were not be to achieve with political pressures, at least
when it comes to Greece, was left to generals.
комитета. У току рата је двапут хапшен и затваран у бањичком логору, а након тога су га Нијемци
интернирали у Француску, гдје је дочекао крај рата. По повратку у Београд осуђен је на 10-годишњу
робију, али је отпуштен након једне године проведене у затвору. Остатак живота провео је код рођака јер
му је цјелокупна имовина конфискована.
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Soon, the Yugoslav government was forced to choose between the English
and German options. When it became apparent that from the British it could not
expect anything more than verbal support for a long time, opportunity to preserve the
neutrality of country was found in the pact accession. After only two days paradox
came into light that for the Serbian people, which was the most numerous and
loudest in the demonstration, was harder to accept the German rather than the
English option.
In the putsch of 27th March 1941, designed, organized and financed by the
British Intelligence, which was desperately looking for allies and opportunity to open
a new front, in a very skilful way was used the anti-German mood of the people,
especially the Serbian. On the same day support unreservedly given to the putschists
was based on the illusion that the putsch was carried out in the king’s name.
Only when they became aware of danger of the German reprisals, the
putschists, having in mind good relations with the Germans, rushed to transfer the
hot potato to Dusan Simovic. However, it was too late for all. The putsch of 27th
March was an extreme solution, and soon it was extremely sanctioned.
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Архив Републике Српске
Бањалука
macak@b2tel.net

ВАЗДУШНА БОМБАРДОВАЊА БАЊАЛУКЕ
У ДРУГОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ 1941–1945.
Апстракт: Бањалука спада у ред ријетких градова који су у току
Другог свјетског рата на најгори могући начин упознали звук заглушујућих
сирена њемачких јункерса (зв. штуке) и грмљавину савезничких "летећих
тврђава" и "либератора", али и ваздушне ударе ескадрила НОВЈ.
У тексту се, углавном, третирају питања интензитета и посљедица
ваздушних удара на град у току Другог свјетског рата.
Кључне ријечи: Бањалука, бомбардовање града, људске жртве,
материјалне штете.
Њемачко бомбардовање Бањалуке априла 1941.
О размјерама њемачких бомбардовања Бањалуке током априла мјесеца
1941. не зна се готово ништа. Без изузетка, ова се бомбардовања помињу само
у контексту рушења величанственог здања храма Св. тројице.
Први напад Luftwaffe изведен је 7. априла 1941, када је, приликом
укрцавања трупа и утовара опреме, митраљирана војна жељезничка рампа на
Бањалучком пољу. Авиони су у повратку митраљирали привремени логор
југословенске војске у Хрваћанима, којом приликом је један војник погинуо,
док су двојица рањени.
Истог дана одиграла се и прва ваздушна битка на овом простору. Три
авиона југословенског ваздухопловства узлетјела су са малог аеродрома у
Тополи и упустила се у неравноправну борбу са десетак њемачких. Битка је
сасвим кратко трајала. Сва три југословенска авиона нестала су пламену.
Њемачка борбена група Kampfgeschwader 511, из састава Luftwaffe, у
оквиру "балканске кампање" бомбардовала је у петак 11. априла 1941.
Бањалуку, Приједор и Бихаћ. Наредног дана главне мете су биле аеродром у
Залужанима, Врбас логор (касарна 33. пјешадијског пука) и тврђава Кастел, а
1

Ескадрон, борбена група. Иста јединица бомбардовала је Београд (6. априла) и Атину (15. априла).
Располагала је лаким и средњим бомбардерима типа дорније, хајнкел и јункерс.
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посебно артиљеријска касарна (камена зграда уз Врбас), у којој је било
сједиште Војног округа. У току овог бомбардовања теже је страдaо Долац.
Ватрогасна јединица је обавијештена да је оборен један апарат Ју-872 и
да је у Врбас логору избио пожар. Авион је пао на саму зграду магацина. Један
његов мотор остао је на тавану, док је други пробио међуспратну плочу и
зауставио се на првом спрату. Очевици су изјавили да је авион летио из правца
Петрићевца и да је губио висину. Пред самим Врбас логором авион је испустио
товар бомби, које су га и разнијеле. Авион је оборио пензионисани капетан
српске војске Марко Деља. Он је као резервиста позван у 17. артиљеријски пук,
чији је један дио био стациониран у Бањалуци, а други у Петрињи. Иако је пук
располагао савременим топовима типа шкода од 100 и 150 мм, Деља је са још
неколико млађих војника на Петрићевац одвукао стари топ дебанш, иначе
коришћен за обуку. Деља је успио да из овог старог оруђа погоди њемачки
авион и оштети му команде.
Недуго затим др Мухарем Миџић је јавио ватрогасцима да у Доцу,
одмах до његове, гори једна кућа. Управо кад је почела акција гашења пожара,
услиједила су још два налета њемачких авиона који су прво митраљирали, а
потом и бомбардовали Кастел.
Истог дана, 12. априла у 16:20 часова, са три пројектила погођен је храм
Св. тројице.
Њемачка авијација је у недељу 13. априла, на католички Ускрс, у
Бањалуци тукла трупе југословенске војске у повлачењу.3 Из Бањалуке су
јединице одступале у два правца: према Јајцу и према Добоју.4 Посљедње
јединице и команда напустиле су град 14. априла. Истог дана око 12:30
њемачка 14. тенковска дивизија прошла је кроз град и наставила према Добоју.
Њени припадници су кроз двогледе проматрали зачеље колоне југословенске
војске која је управо излазила из Горњег шехера.
Из јединог документа сачуваног у Архиву Републике Српске, ипак се
може закључити да размјере њемачког бомбардовања нису биле велике. На
заповијед стожерника Виктора Гутића именована је комисија за попис штета од
бомбардовања,5 чији су чланови били инжењери Александар Вулић, Хилмија
Бешлагић и Стојан Боровница, те Иван Малиновић и грађевински предузетник
Емилио Соравија. Комисији су за попис штете била довољна свега три дана, и
2

Sturmkraftbomber, јуришни бомбардер зв. штука
У то вријеме, 12–13. априла, у Бањалуци се налазио и командант 4. армије ВКЈ генерал Петар Ј.
Недељковић.
4
Групација која се повлачила према Добоју добила је наређење да сруши Градски мост. У јутарњим
сатима 13. априла на мосту се створила велика гужва јер су се цивили окупили убјеђујући резервног
наредника Николу Ракаша да не руши мост. Ракаш, иначе бањалучки носач, припремао се да са групом
минера дигне мост у ваздух. Припреме за рушење извршене су још крајем марта. Рупе у мосту избушио је
Мато Јурић зв. Ликота, зидар у Градској општини. Ујутро 13. априла у рупе је постављен експлозив и
припремљена корда, а направа за активирање постављена на степенице Градске општине. Иако је
неколико војника који су стајали на општинским степеницама већ држало пушке "на готовс", Ракаш је
одлучио да не изврши наређење претпостављених.
5
Број 34/41 од 16. априла 1941.
3
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то 18–20. априла 1941. Попис је извршен тако што су сами чланови комисије
обилазили град, проналазили порушене и оштећене објекте и евидентирали их.6
У документацији Комисије за ратну штету нема података о погинулима, док је
сачувано само неколико пријава штете због рањавања.7

Посљедице њемачког бомбардовања Бањалуке: Набављачка
задруга државних службеника у Улици принца Павла

Прилике у граду почетком 1944. године
На посљедњи дан 1943. године, након извршене артиљеријске припреме,
у 22:00 часа отпочео је општи напад партизанских јединица на Бањалуку. Ова
акција, касније названа Првом бањалучком операцијом, била је најобимнија од
свих којe су од почетка рата извели југословенски партизани. До 2. јануара
партизани су сломили одбрану и стигли до центра града. Малобројне њемачке
и усташке снаге (373. легионарска дивизија и њемачка полиција) успјеле су да
се одрже у Команди града8, тврђави Кастел и хотелу "Палас". Након што је у
град стигао 901. оклопни гренадирски пук из Загреба, око 14:00 часова почело
је неорганизовано повлачење партизанских снага из града. Партизанима је у
6

Фатима Ђумрукчић, супруга Хусније, судије и савјетника Окружног суда у Бањалуци, који је у то
вријеме радио као вијећник Врховног суда у Сарајеву, претрпјела је огромну штету. Кућа у Војводе
Путника 62 и спратница у Поенкареовој 11 морале су се рушити, док су спратница и амбар у
Поенкареовој 11 и штала у Поенкареовој 9 тешко оштећене.
7
Љубица Јовановић је за вријеме бомбардовања рањена у ногу и контузована, док је Ахмет Дедин
Вехабовић тешко повријеђен, "са падавицом као посљедицом". Албина Буковић (21 година), са станом у
Беглеровићевој (данас Доситеја Обрадовића) 6, тешко је рањена 12. априла 1941. око 16:00 часова, те јој је
десна нога ампутирана, а лијево стопало тешко озлијеђено.
8
Царска кућа, данас зграда Архива Републике Српске. Интересантно је да су партизани том приликом
ушли у круг Фабрике дувана, мање од сто метара удаљене од Команде града.
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помоћ притекла и америчка 12. ваздухопловна армија. Њени бомбардери Б-25
су 3. јануара у 11:20 тукли њемачке трупе, али и град Приједор.9 О
најнепосреднијој повезаности Прве бањалучке операције и бомбардовања
Приједора јавио је 5. јануара 1944. и Радио "Слободна Југославија".
Њемачка авијација бомбардовала је 2. јануара 1944. подручја Трна и
Буковице, којом приликом је изазвана само материјална штета.10
Њемачки извјештаји наводе да су у Бањалуци пронађена тијела 372
погинула партизана, а процијењено је да је око 600 погинулих извучено из
града током борби. Заробљено је 160 партизана, који су објешени о дрворед у
главној улици. Смртно је страдало 1.160 цивила.
По повлачењу партизанских снага отпочела је одмазда разјарених
усташа, претежно "цивила са тракама", над преосталим бањалучким Србима.
Нијемци су, међутим, 2. јануара увели ванредно стање и све до 17. јануара, када
је оно укинуто, град узели под своју управу, спријечивши даљњи масакр.
Остало је непознато над колико је Срба искаљен бијес усташа.11
У оквиру Прве бањалучке операције изведен је и покушај ослобађања
логора у Старој Градишци. Када је овај покушај пропао, усташе су у Бос.
Градишци стријељале 27 грађана српске националности.
Одмах послије повлачења партизана почеле су да се проводе и мјере
заштите од ваздушних напада. Заповједничтво 4. ловачког здруга наредило је
тајнику Велике жупе Сана и Лука замрачи зграду Велике жупе. Заповједник
пуковник Гашчић истакао је да је то "једина зграда у граду која се не
замрачује".12 Велики жупан је наредио да се у просторијама може користити
само једна сијалица од 25 W. За случај кршења ове наредбе било је предвиђено
одузимање права на коришћење струје.13 Нешто касније, 14. марта, наређено је
свим установама да, у случају да имају двострука прозорска крила, поскидају
она унутрашња.
9

АРСБЛ, ВЖСЛ, 2451/44 од 25. јануара 1944; Ратни суд 3. горског здруга, 45/1944 од 9. фебруара 1944. У
извјештају котарског представника Чохаџића, АРСБЛ, ВЖСЛ, 994/44 од 1. фебруара 1944. године, наводи
се и сљедеће: "...у самом граду под дојмом бомбардирања нездрава психоза, пучанство узнемирено и
преплашено сваким даном напушта своје домове и одлази по периферији града надајући се поновног
напада, скоро по циели дан у граду нема никога код своје куће – неко се тек пред вечер враћа кући, а неко
се је већ стално настанио у периферији у оквиру околоградске жице". У ваздушном нападу на Приједор
учествовало је 30-ак авиона, који су избацили преко стотину бомби од 250 кг. Смртно су страдала 73
лица, од којих тридесеторо дјеце и свега тројица војника. Према сјећању старијих Приједорчана, пошто је
у удару директно погођен и Дјечији сиротињски дом, дјечији лешеви могли су се видјети чак и на дрвећу.
10
АРСБЛ, ВЖСЛ, 4515/44 од 28. марта 1944; Обћинско поглаварство Клашнице, 370/44 од 27. марта 1944.
11
Усташе су 2. јануара на Старчевици заклале Јоку Алвир и њену кћерку, а 5. јануара 1944. ликвидирани
су Даница (р. 1908), Душанка (14), Љубица (12), Јово (11), Лазо (10) и Миле (7) Милашиновић. И Нијемци
су 2. јануара у подруму виле у Старчевићевој 21 рафалима из аутоматског оружја ликвидирали 11
грађана, и то: професора Антона Седеја (р. 1912. у Љубљани) и његову супругу Иванку дјев. Хојхер (1914,
Св. Вид код Љубљане), Јелену (1894) и Мирјану Поповић (1926), Драгицу Тривић (1873), Иванку (1941) и
Богумила Шримфа (1932), Мару Хус (1900), Зорку Дивић (1885) и њену унуку Невенку (1936) и Персу
Милошевић.
12
АРСБЛ, ВЖСЛ, 11/1944 од 5. јануара 1944.
13
АРСБЛ, ВЖСЛ, 23/1944 од 6. јануара 1944.
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Сви ресурси цивилних власти били су на измаку. Уосталом,
рационисано снабдијевање већином живежних намирница уведено је у
Бањалуци још средином 1941.14 Према извјештају жупског повјереника
Министарства скрби проф. Кемала Хаџиомерспахића од 15. априла 1944.
године, "на подручју града и котара Бањалука је 13.592 који рачунају на помоћ,
а и број страдалника је знатан".15
Жупска редарствена област завела је 29. фебруара 1944. редарствени сат
и о томе обавијестила Велику жупу Сана и Лука, Мјесно заповједништво,
Polizeigebietsführer-a и Ортскомандантуру.16
Савезничка авијација је у току 1944. године, како у бројчаном тако и у
техничком смислу, постигла потпуну супремацију у ваздушном простору.
Поред тога што је постала инфериорна у техничком смислу, све већи проблем
њемачкој страни је представљао и недостатак горива. Због тога су авиони
чувани за тачно одређене тактичке намјене, за транспорт војних и цивилних
функционера и слично. Ваздушни сукоби су, наравно, избјегавани.
На малом аеродрому у Залужанима и на помоћном на Бањалучком пољу
укупан број авиона није прелазио 50. Овај други, који се налазио на рубу града,
непосредно уз домобранску касарну "Кулин бан"17, користило је Зракопловство
НДХ. С обзиром на веома лоша претходна искуства, стално је био присутан
страх од пребјега домобранских пилота на другу страну. Када су у ноћи 27/28.
марта двојица пилота, обојица Словенци, то и учинили, а имајући у виду да је
то пар дана раније учинио и један емигрант из Русије,18 Нијемци су преузели
команду над помоћним аеродромом.
Заповједничтво 2. ловачке бригаде у Бањалуци, под бројем тај. 658/43 од
11. маја 1943. године, прослиједило је Великој жупи Сана и Лука упутство о
мјерама заштите од зрачног напада, које је 7. маја 1943. доставило
Заповједничтво 114. ловачке дивизије:
14

Када је након бомбардовања Приједора 3. јануара 1944. котарски предстојник Омер Чохаџић
телеграмски затражио од Велике жупе хитну помоћ у храни, велики жупан је о томе упознао жупског
повјереника Министарства скрби у Бањалуци и самог министра у Загребу. Овај је хладно одговорио да је
жупском повјеренику одобрен кредит од 10 милиона куна, те да из ове суме треба обезбиједити и помоћ
Приједору. Котарском предстојнику у Приједору одговор је стигао тек посљедњег дана фебруара мјесеца
(1944. је била преступна година)!
15
Према попису из 1931. град је имао 23.992, а котар 102.071 становника.
16
Редарствени сат трајао је од 22:00 до 5:30 часова. Ресторани и гостионице могле су да раде до 21:45, а
"залогајнице" и мање точионице до 19:30.
17
Између два свјетска рата то је био Врбас логор, а послије рата Центар оклопних јединица "Петар
Драпшин". Посљедњих година бивши војни објекти су санирани и адаптирани и предати на управљање
Универзитету у Бањалуци.
18
Ова строго чувана тајна ипак је процурила у јавност. Пилот Аркадиј Попов, сатник, обавјештајно је
сарађивао са јединицама НОВЈ. Наводно је једном приликом својим пријатељима рекао да ће у бришућем
лету бомбардовати војне циљеве у граду. Њему се приписује и налет на аеродром у Залужанима у љето
1944. године, када је аеродром готово опустошен. Када је 22. априла 1944. у Либији формирана 1. ловачка
ескадрила НОВЈ, која је под називом N 352 Yugoslav Sqadron RAF ушла у састав британског
ваздухопловства, мајор Попов је постављен за командира њеног "Б" одјељења. Ова је ескадрила на захтјев
јединица НОВЈ обављала борбене задатке изнад Југославије. Његов спитфајер је оборен 16. октобра 1944.
изнад Сланог код Дубровника.

259

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. III, број 3, 2011.

Са ненаданом појавом непријатељских оружаних снага у већем или
дјелимичном подхвату, мора се у свако вриеме рачунати. У свим мјестима на
подручју дивизије морају се предузети, па и на грађанство, мјере за активну и
пасивну одбрану. Мјере се имају предузети тако, да грађанство не би услиед
тога било узнемирено.
Истиче се да је могуће да непријатељи НДХ падобранима и
подморницама пребаце командосе. Ако се за ово дозна на дато мјесто упућују
се ловачки одјели ради њиховог проналажења и уништења.
Од
почетка
1944.
Бањалуку су, на путу ка
Мађарској и нафтним изворима и
постројењима у Румунији, све
чешће
надлијетале
огромне
формације
савезничких
бомбардера. Почело је да се
шапуће
о
предстојећем
бомбардовању града и нападу
партизана. Након једног од
прелета, до којег је дошло 10.
марта 1944. године, када је
процијењено да у формацији лети
Почетком 1944. град је опасиван бункерима.
око
200
четворомоторних
Овај испред Градске штедионице директно је
погођен авионском бомбом 31. маја 1944.
"либератора", постало је јасно да
треба нешто предузимати на
превентивној заштити.19 Градско поглаварство се истог дана обратило
Грађевном одјелу: За случај напада из зрака потребно је садашњи подрум у
Градском поглаварству уредити да би могао послужити као склониште.20 У
ту сврху ће одјел извршити потребне радње као и направити још један излаз у
случају да би сама зграда била порушена.21
Дана 17. марта 1944. бомбардована је Ивањска, на коју је изручено чак
18 тона бомби. Знак за узбуну дат је у 10:00 часова, када је око 200 "летећих
тврђава" прелетјело изнад града, а престанак ваздушне опасности тек у 14:30
часова.
Посебну зебњу код грађана изазвали су ноћни прелети 21/22, 22/23. и
23/24. марта, када је у околини града бачено и неколико савезничких бомби.
Иако је о овоме имао извјесна сазнања, 4. ловачки здруг није могао да извиди

19

Музеј Револуције Сарајево, Извјештај 1301/44 од 29. марта 1944. У истом извјештају, који свједочи о
тешким приликама у граду, наводи се да је истог дана на бањалучком корзу експлодирала ручна бомба и
ранила пет грађана. Двије дјевојчице су умрле од посљедица рањавања.
20
Градско поглаварство налазило се у Улици Ђуре Јакшића (у вријеме НДХ Улица мудериза
Муслихудина).
21
Градско поглаварство, број 4543/44 од 10. марта 1944.
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ситуацију и утврди евентуалну штету јер му то њемачке власти нису ни
дозвољавале нити су му давале икаква обавјештења.22
Сирена за ваздушну опасност огласила се 24. марта у 10:00 часова, када
је забиљежен прелет велике формације четворомоторних бомбардера.
Двадесетак авиона је кружило изнад града, а потом наставило лет у правцу
Козаре. Потом се 18 авиона вратило назад и над градом направило још један
круг. Са пуно разлога се претпостављало да је извршено аерофотографисање.
Јављено је и да су изнад Козаре из оштећених авиона искакали падобранци.
Тројици је пошло за руком да се спусте на партизанску територију, док су се
двојица приземљили у Ивањској. Један од њих успио је да побјегне, док је
капетан I класе старојугословенске војске Тодић заробљен, предат Нијемцима и
спроведен у Бањалуку.
На први напад се није дуго чекало. Формација од 30 спитфајера из
састава 2. ескадриле SAAF-а (зв. "Летећи гепарди"), уз садејство 7. винга
SAAF-а, 6. априла у 11:30 тактички је напала аеродром у Залужанима. За
двадесетак минута, колико је напад трајао, у пламену је нестало 14 усташких и
шест њемачких авиона.23 Погинула су четири, а рањено је 10 војника. Наредног
дана подлегла су двојица рањеника.24 Овај догађај потврђује и енглески извор,
који наводи да су извршена три борбена налета, да је изручено 3,6 тона
смртоносног товара, те да савезници нису претрпјели губитке. Исти извор
наводи да су истог дана бомбардери Б-24 напали аеродром код Загреба
(Боронгај), на који су изручене 54 тоне бомби, и да је противваздушна одбрана
оборила четири апарата.
Аеродром у Залужанима био је мета и сљедећег дана у 13:30, али овај
догађај не потврђују савезнички извори.
Два напада на аеродром у Залужанима указују на то да је он био једна од
приоритетних мета, те је стога и нападнут одмах 6. априла, када су на простору
Југославије знатно интензивирана бомбардовања из ваздуха.25 До краја априла
1944. на територији БиХ из ваздуха је нападнуто више градова: Бањалука,
Босанска Крупа, Босански Брод, Босански Нови, Бихаћ, Добој, Дрвар, Ливно,
Маглај, Приједор, Сарајево, Травник, Фојница.
Настављени су прелети бомбардера, а ваздушне узбуне су бивале све
учесталије. Тако се 12. априла сирена за узбуњивање огласила чак шест, а

22

Нијемци нису имали никаквих контаката са цивилним властима, али су драстично кажњавали све који
би се оглушили о њихове наредбе.
23
Енглески извор наводи да је тог дана уништено 40 непријатељских авиона.
24
Један од четворице погинулих је сатник Зракопловства НДХ Цвитан витез Галић, заповједник 23.
ловачког јата 5. зракопловне базе Бањалука.
25
Ваздушна кампања у најужој је вези са предстојећим савезничким искрцавањем у Нормандији. Њен
превасходни циљ био је спречавање повлачења њемачких снага из Грчке, Албаније и Македоније, чиме
су, с једне стране, штићени савезнички положаји након пробијања фронта у Италији, док је, с друге
стране, онемогућено јачање њемачких позиција на западном фронту.
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сутрадан три пута.26 Око 10:30 из правца Јајца и Варцар Вакуфа зачуле су се
три серије детонација, потом се изнад града зачула и грмљавина авиона, али се
ови нису могли видјети због јаке наоблаке. Ова је формација авиона виђена и у
повратку из мисије, око 15:00 часова. Наредног дана, 13. априла, знак за
ваздушну опасност дат је три пута.
Из ваздуха је 1. маја погођена и тешко оштећена "круговална постаја"
(радио станица) и бањалучки разглас.27 Тако је онемогућен пренос сигнала
радио станице Загреб и Хрватског дојавног уреда и значајно отежано излажење
бањалучког усташког листа "Хрватска ријеч".
Знак за ваздушну опасност зачуо се поново 4. маја у 11:00 часова. И
поред тога, два дана касније надзорник Народне заштите за град и котар инж.
Данило Удович је констатовао да су нечиста склоништа, а нарочито оно у
Градском парку.28 У свим случајевима испоставило се да је давање знака за
ваздушну опасност неблаговремено, односно да се сирене огласе тек када су
авиони већ изнад града или чак и након што напусте његов ваздушни простор.
Приликом напада на аеродром у Залужанима знак за ваздушну опасност се
зачуо истовремено са првим детонацијама запаљивих бомби.29 Разлог томе је
била недовољна координација између усташких и њемачких власти. Народна
заштита није смјела давати знак за узбуну док јој то не одобре њемачке власти,
а оне су о томе прво обавјештавале Загреб. Почело је да се сије сјеме
неповјерења, а одговорност за дезорганизацију пребацује на друге. Званично се
оцјењивало да се у састав Народне заштите регрутују лица која нису склона
усташком режиму.30
Ситуација уочи бомбардовања
Из гарнизона у Бихаћу, Мркоњићу, Крупи, Јајцу и Србу покренута је 25.
маја 1944. операција Rösselsprung (тзв. Седма непријатељска офанзива) на
простор Виторога, Клековаче и западног Грмеча, који је био под контролом 4.
26

Бомбардери Б-17 из састава 483. бомбардерске групе су 12. априла 1944. дејствовали на жељезничку
пругу и аеродром код Загреба.
27
Ријеч је о предратном сефардском дому, који су Нијемци 1. маја 1941. претворили у јавну кућу под
називом "Линдабар". Двије године након тога зграда је коришћена за потребе радио станице. Послије рата
у објекту је била градска разгласна станица, потом омладински дом, па штампарија "Гласа". Војна радио
станица налазила се у недавно срушеној кући на углу улица Јована Дучића и Петра Прерадовића.
28
Само условно се може прихватити констатација да је ријеч о јавном склоништу. Ријеч је о подземном
јавном WC-у који је био у употреби до почетка седамдесетих година. У граду је било неколико мањих
склоништа. Тако је још 1939. Бановински одбор Уније за заштиту дјеце изградио четири мања склоништа.
У ту сврху утрошено је 130.000 динара намакнутих од Министарства социјалног старања и из бановинске
касе. У љето исте године, према плану који је израдио Хигијенски завод, извршена је и пробна евакуација
дјеце.
29
Према савезничким изворима, запаљиве бомбе коришћене су само приликом ваздушних удара на
Башканову на Крку, Винковце, Загреб, Карлобаг, Марибор (двапут), Матешево, Ниш, Новску, Ријеку и
Чаковец.
30
Музеј Револуције Сарајево, Извјештај 1301/44 од 7. априла 1944.
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и 39. дивизије. С обзиром на релативно узак сектор напада, примијењена
тактика ваздушног десанта изгледала је обећавајуће. Снажним налетом
оклопних и моторизованих снага пробијени су партизански положаји на Рипчу,
Гудавцу и Ситници, па је овладавање комуникацијама Бихаћ–Петровац–Дрвар
и Крупа–Петровац–Дрвар, два дана касније, 27. маја, омогућило спајање ових
јединица са десантним снагама у Дрвару. У времену 27–29. маја услиједио је
продор њемачких снага на правцима Кључ–Бравско и Рибник–Потоци, који је
за циљ имао затворање обруча око планине Клековаче. Ситуација је по
партизанске снаге, које су према њемачким процјенама бројале 12.000 бораца,
постала критична.31 Ипак, помањкање непријатељских снага на правцу
Петровац–Потоци омогућило је партизанским снагама да избјегну окружење.
Помоћ 4. и 39. дивизији пружиле су 10. и 11. дивизија, дејствујући у леђа
непријатељским јединицама.
Предстојећа савезничка бомбардовања Бањалуке су у непосредној вези
са операцијом Реселшпрунг, изведена са циљем да вежу гарнизонске снаге и
тако ослабе непријатељска офанзивна дејства.
Савезничка авијација је 25. маја 1944. готово цијели дан митраљирала
Бихаћ. Наредног дана Бихаћ је тешко бомбардован у два наврата. У извјештају
је дата оцјена да је "читав град с предграђима готово уништен".32
Бомбардовање 28. маја 1944.
Деценијама, још од турског вакта, на православне Духове у Бањалуци је
приређиван тродневни вашар. Након успостављања НДХ вашар је приређиван
у дане истог католичког празника, тј. према грегоријанском календару. Овај је
празник 1944. падао у недељу 28. маја. Иако је сасвим мало наликовао оним
предратним, вашар је ипак привукао не мали број грађана.
У 16:30 нападнута је бомбама Бања Лука и узлетиште Залужани,
бачене су 33 мање бомбе од којих се 22 нису разпрсле. Бомбе су пале на
војничко гробље. Жртава нема.33
Наредни извјештај Оперативног одјела незнатно је допунио претходни:
...Дознаје се да је пригодом непр. зрачног нападаја на Бању Луку 28.5. погинуло
неколико особа и око 20 је рањено. Поред малог узлетишта код Бање Луке
погођене су зграде у логору Кулина бана, те предграђе Нови шехер.34

31

Овај број је знатно испод пропагандних савезничких и партизанских изјава о 300.000 бораца НОВЈ.
Дневно извјешће Оперативног одјела Министарства оружаних снага, Iа број 148/44 од 27. маја 1944.
Извјешће је потписао главностожерни потпуковник Драгутин Хелбих, прочелник Оперативног одјела.
33
Дневно извјешће Оперативног одјела Министарства оружаних снага, Iа број 150/44 од 29. маја 1944.
34
Дневно извјешће Iа број 151/44 Оперативног одјела Министарства оружаних снага од 30. маја 1944.
32
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Напад су извели савезнички ловци типа П-38 Lightning из састава 15.
ваздухопловне армије.35 У оквиру исте акције из ваздуха су нападнути
аеродром Куриловец (Нова Горица), бројни војни транспорти на комуникацији
Книн–Бањалука, те градићи Книн, Доњи Лапац и Босанска Крупа.
Из извјештаја се закључује да су 28. маја из ваздуха нападнути тактички
циљеви. Ипак, аутор је идентификовао троје цивила који су смртно страдали
тог дана: Владо Малић (р. 12.8.1920) погинуо је у стану у Харамбашићевој36 17,
док су Јосип (р. 14.3.1910) и Јелисава Хрушкар (р. 11.6.1909) погинули у
Клашницама.37 О овом нападу свједочи и Дневни извјештај Оперативног одјела
Министарства оружаних снага НДХ:
Нападај непр. зракопловства на Бању Луку, Книн, Дрниш, жељ. постају
и влак код Јастребарског, жељ. постају Зденчина и на подручје Велике Горице
код Загреба.38
26. V подузет је изненадан подхват њемачких борбених скупина уз
дјелатну сарадњу њемачких падобранаца у подручју Бос. Петровац и Дрвар, и
запосједнуто је средишње подручје партизанског водства. Појединости још
нису јављене.
Непријатељско зракопловство покушало је из низког лиета сприечити
овај нападај и рад властитих борбених скупина – али без успјеха.
Савезнички извори не помињу непосредно Бањалуку у контексту удара
изведених 28. маја 1944. Према Ричарду Дејвису39, тог дана је 50 савезничких
авиона изручило 12,5 тона терета на жељезничка постројења, док је 45 авиона
избацило 11,2 тоне терета на аеродроме. Чак и под условом да је ријеч о једној
борбеној мисији, укупна количина изрученог смртоносног терета (23,7 т) је
релативно малена за 50 авиона.
Бомбардовање 29. маја 1944.
Кобни 29. мај 1944. карактеристичан је и по томе што је савезничка
авијација тог дана бомбардовала чак 10 локација: Бањалуку, Босанску Крупу,

35

Америчке и британске снаге дејствовале су из ваздухопловних база у јужној Италији. Састојале су се из
стратегијских (Strategic Air Force) и тактичких снага (Tactical Air Force). Стратегијске снаге чиниле су 12.
и 15. ваздухопловна армија САД, са близу 1.000 "летећих тврђава" (бомбардери Б-17) и "либератора"
(бомбардери Б-24), док су тактичке располагале са око 3.000 ловаца, ловаца-бомбардера (П-38, П-47 и П51) и лаких бомбардера.
36
Прије и послије рата Улица Петра Кочића.
37
Ове три жртве указују на то да нису нападнути само војни циљеви. С обзиром на то да је Владо Малић
погинуо у стану у Харамбашићевој улици, могући циљ напада била је Фабрика дувана која се налази у
непосредној близини. Погибија брачног пара Хрушкар недвосмислено свједочи да је авијација
дејствовала и на Клашнице (16 км сјеверно од Бањалуке).
38
Ia број 150/44 од 29. маја 1944.
39
Richard G. Davis, Bombing the European Axis Powers – A Historical Digest of the Combined Bomber
Offensive 1939–1945 [ www.aupress.maxwell.af.mil/catalog/books/Davis (16.1.2011) ]
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Босански Нови, Дрвар, Жегар и Заваље код Бихаћа, Ливно, Подгорицу и
Приједор.
Тога дана у 9:20 часова 38
савезничких авиона бацило је на
Приједор око 500 бомби. До
темеља је порушено 70 а оштећено
170 кућа. Погинуло је 29 грађана и
шест домобрана, док је рањено 38
грађана. Шест грађана воде се као
"нестали".40
На Бању Луку извршен је
терористички нападај, а више
других мањих мјеста напали су
непријатељски ловци-бомбардери.
Наставља
се
подхват
западно од Јајца и Варцар-Вакуфа уз јак непријатељски одпор.41
29.5. непријатељски зракоплови прелиетали су државно подручје и
извршили читав низ терористичких нападаја и то:
1) У 09,20 сати бомбардиран је Приједор. Појединости још нису
јављене...
2) Од 16,00 до 17,00 сати већи број бомбардера поновно је извршио
тежак терористички нападај на Бању Луку у два налета.
Бомбардирано је средиште града. Према до сада стиглим
извјешћима срушено је доста кућа, а неке су запаљене.42
И на Бањалуку је бачено око 500 бомби средње тежине, али су размјере
уништавања биле знатно веће него у Приједору. Амерички извор наводи да је
напад извело 37 авиона и да су на циљеве у граду бачене 73 тоне бомби.43
Према неким подацима пронађено је око 200 погинулих, од којих 20
домобрана. Сасвим је сигурно да тачан број погинулих никада неће бити
утврђен. У току ратних година у Бањалуци је боравило око 4.000 избјеглица из
Томиславграда, Гламоча, Босанског Петровца, Кључа, Јајца, Котор Вароша,
Гацка, Ластве...44, а недоступни су и подаци о губицима у редовима њемачке
војске.
Главна бањалучка улица

40

Према америчком извору, у бомбардовању Приједора судјеловало је 40 авиона, који су избацили 77,8
тона бомби.
41
Ријеч је о садејству 7. СС дивизије и 202. оклопног батаљона у операцији "Реселшпрунг".
42
Дневно извјешће Iа број 151/44 Оперативног одјела Министарства оружаних снага од 30. маја 1944.
43
Према попису из 1931. Бањалука је имала 22.165 становника. Ако се томе дода раст броја становника до
избијања рата и бројка од око 4.000 избјеглица, град, свакако, није имао више од 30.000 становника.
Проста рачуница говори да су сваком од становника била "намијењена" готово два и по килограма
експлозива.
44
Октобра 1945. године, након што је извршена репатријација избјеглица у њихове матичне народне
републике, у граду су остале 1.093 избјегличке породице са 4.980 чланова. На подручју округа Бањалука
тада су регистрована 13.863 избјегла лица.
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Рањено је око 100 људи, од којих 10 домобрана. Рад на одкопавању се
наставља. Протузракопловна обрана срушила је 2 непр. зракоплова.
Савезнички извори наводе да је акција од 29. маја била највећа дотад
изведена. Бомбардери Б-17 и Б-24 из састава 15. ваздухопловне армије су након
удара на циљеве у Аустрији тукли 10 наведених локација. Исти извори наводе
и да су савезници изгубили 23 летјелице.45
У нападу је примијењена опробана тактика. Главни напад изведен је дуж
цијелог града, правцем Горњи шехер–Буџак, а подршка је изведена бочним
налетима ловаца-бомбардера из правца Врбање. Бомбе су бацане са висине
2.500–3.000 метара. Углавном су биле тешке 50–250 кг, а мањи број је тежио и
500 кг. Прилично неуобичајено, бацане су и бомбе за живе циљеве, тежине 10–
15 кг.46 Процијењено је да је бачено око 500 бомби. Углавном су густо бацане,
у размацима од 10 до 15 м, веома слично систему тепих бомбардовања.
Док су бомбардери засипали бомбама град, ловци су се устремили на
импровизовани аеродром на Бањалучком пољу, на шумарке у којима су се
крили избјегли грађани, на "самовозе" (аутомобиле), запрежна кола,
двоколице...
Други напад на дан 29. маја 1944. године, много снажнији од првог,
започео је у 16:10 и трајао je тачно сат времена. Знак ваздушне опасности
одјекнуо је свега три минуте прије наиласка савезничких бомбардера и то на
основу самосталног, од Нијемаца неодобреног налога заповједника причувне
сати Народне заштите.47 Налет је извршен у три таласа. У нападу су
учествовали четворомоторни бомбардери "либератори" и ловци типа Lightning,
укупно око 50 летјелица.
Према саопштењу противваздушне одбране на аеродрому на
Бањалучком пољу, погођено је седам летјелица, а два поготка су потврђена:
Оборено је 7 четворомоторних бомбардера и заробљено 5 Американаца.
28. и 29. V извршили су непријaтељски зракоплови терористички нападај
бомбама и стројничком ватром на Бос. Нови. 90% зграда је оштећено.
Погинуло је: 5 домобрана, 20 Нијемаца и 33 грађана. Рањено је 15 домобрана,
16 Нијемаца и 39 грађана.
Податак о седам оборених авиона потврђује и амерички извор, који
наводи да су 29. маја оборена три ловачка бомбардера П-38 и по два
бомбардера Б-24 (из 464. бомбардерске групе) и Б-17 (из 301. БГ).48

45

У оквиру припрема за операцију Реселшпрунг, командант зракопловства НДХ је 21. маја 1944.
заповиједио мобилизацију дијелова 10. ескадриле. Само у току првог дана операције она је извршила 440
авио-полета.
46
Савезници су на територији Југославије распрскавајуће бомбе бацали на Алибунар, Београд, Вараждин,
Загреб, Мостар, Ниш, Нови Пазар и Сисак.
47
Сирене за оглашавање ваздушне опасности, од којих је најзначајнија била она на крову зграде
Вјересијског завода (Хипотекарна банка), биле су под контролом Нијемаца. Учестали знаци за ваздушну
опасност утицали су и на смањен опрез грађана.
48
USAF/USAAF Aircraft Аccidents & Incidents (Yugoslavia)
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Данак су узеле и бомбе за живе циљеве. Говедарница је била прекривена
животињским лешинама, а Шибића сокак разбацаном робом и порушеним
ћепенцима. Стољетни духовски вашар доживио је своју најмучнију промоцију.
Градом су одјекивали вапаји рањених и унесрећених. Широм града су почели
да бјесне пожари, од којих је највећи био онај у оружничкој постаји, преко пута
жељезничке станице. А када су се прибрали од првог шока, грађани су почели
да рањенике превозе до Градске болнице, у којој је владао прави метеж јер је и
она вишеструко погођена. Мртви су одвожени свим расположивим превозним
средствима (двоколицама, запрежним колима) до мртвачнице у кругу болнице.
Густ црни дим је закрилио мајско сунце и дан претворио у ноћ. Почели су да се
окупљају избезумљени људи, а онда је услиједио нови налет.
У први мах није био јасан циљ бомбардовања. Он је повезиван са
гласинама да би у Бањалуку тих дана требало да пристигну веће њемачке снаге.
Пошто данас непобитно знамо да је бомбардовање извршено на захтјев снага
НОВЈ, онда се може претпоставити и ко је те гласине лансирао.
Избила су три већа пожара. Ватрогасна јединица је релативно брзо
локализовала два, док је гашење пожара у згради оружничке пуковније49 било
сувише ризично због ускладиштене муниције. И заиста, убрзо је ватра
захватила и муницију, након чега су одјекнуле снажне детонације. Зграда је
онеспособљена и по ослобођењу порушена.
Остало је забиљежено да је само у круг Фабрике дувана пало 11 бомби
мање и средње тежине. Једна од њих уништила је амбуланту, а друга економат.
Један пројектил пробио је кров механичке радионице али није експлодирао,
тако да је проузроковао релативно малену штету. У механичкој радионици је
избио пожар, али су га припадници јединице самозаштите брзо локализовали
водом из резервоара у фабричком кругу, тако да ватрогасна чета, која је у
рекордном року стигла на лице мјеста, није ни интервенисала. Људских
губитака у фабрици није било. Самозаштита је и иначе добро функционисала у
свим "велеобртним" привредним субјектима.
Прве процјене говориле су да је погинуло 200, а рањено 1.000 лица.
Ускоро се испоставило да су оне скоро у потпуности тачне. Грађани су највише
страдавали у подрумима неприпремљеним да послуже као сигурни заклони и
на спратовима кућа и зграда.50 С обзиром на обим разарања, може се
констатовати да је број жртава релативно мален. Разлог за то је што су бројни
грађани након јутарњег бомбардовања напустили град, а бројне су биле и
солидно подигнуте зграде.
За дан-два установило се да је највише погинулих затрпано у
рушевинама, односно да је плаћена огромна цијена за силне пропусте у вези са
изградњом и адаптацијом склоништа. Градска болница, директно погођена,
49

Зграда жандармеријске станице у Николе Тесле, уз саму Жељезничку станицу Град
Изузимајући она у већим јавним објектима, у Бањалуци није било посебних склоништа за грађанство.
Само ријетки имућнији појединци су подрумске просторије у својим кућама припремали као склоништа.

50
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није била у стању да збрине све оне којима је потребна љекарска помоћ, док
лакши рањеници нису ни покушавали да тамо добију помоћ. Многе унакажене
лешеве било је немогуће идентификовати.
Уопштено гледано, јединице Народне заштите су у условима масовног
разарања веома добро обавиле посао. Одзив припадника био је више него
добар, око 90%, што значи да је у акцијама спасавања и рашчишћавања
учествовало око 450 људи.
Из бојазни од нових напада, нижи чиновници и припадници редарства
напустили су град. Уреди због тога нису ни отварани. У граду су остали само
виши чиновници Градске обћине и Велике жупе Сана и Лука. Пошто су и
грађани избјегли ван градског подручја, све комуналне службе су
парализоване. Већина грађана није у избјеглиштво понијела ни основне
потрепштине, а ван града им није била обезбијеђена ни исхрана ни здравствена
помоћ. Свако је био препуштен сам себи.
Бомбардовање 31. маја 1944.
Ново масовно бомбардовање града услиједило је већ након два дана.
Пошто је становништво масовно напустило град, број цивилних жртава овог
пута био је кудикамо мањи. Напад је текао по истом сценарију, а изведен је у
три таласа. Авиони су у 10:50 долетјели из правца Горњег шехера и бомбама
засули цијели град, све до Трна и Залужана. Осим циљева у самом граду, бомбе
су погађале и Весели бријег и Врбању (са десне обале Врбаса), те циљеве на
лијевој обали Врбаса, дуж читаве цесте за Залужане.
Нови налет на град, знатно мањег обима, изведен је истог дана у 18:00
часова.51
29. V напали су непријатељски зракоплови Книн, Д. Лапац и Бос. Крупу,
те бомбардирали пругу Бихаћ – Бос. Нови. 31. V у 1050 и у 1800 сати извршена
су нова два терористичка нападаја на Бања Луку. Погођено је средиште
града, гдје су порушене скоро све зграде. Срушен је и кируршки одјел војне
болнице.52

51

Истог дана савезнички авиони су око 15:15 часова напали радни воз на прузи Приједор–Бањалука,
којом приликом је уништено шест вагона (Дневно извјешће Iа број 154/44 Оперативног одјела
Министарства оружаних снага од 31. маја 1944). Бомбардовани су и Приједор, рудник Љубија и
индустријска пруга Приједор–Љубија. Снажан удар из ваздуха извршен је и на Мркоњић Град, у којем је
погинуло 80 грађана и исто толико рањено.
52
Хируршки одјел Војне болнице налазио се од јануара 1944. у згради сестара милосрдница у Мартићевој
улици. У исто вријеме, тешко оштећена у току Прве бањалучке операције, болница је из Бојића хана
пресељена у Хрватски дом у Франкопанској улици. Због недостатка медицинског кадра власти су за
неудате учитељице и професорке завеле 20-дневну радну обавезу.
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Круг Фабрике дувана
погођен је са 10 пројектила.
Један од пројектила уништио је
складиште готове робе, а други
стражарску кућицу на улазу. Том
приликом је надстражар Иван
Чизмић, заповједник фабричке
ватрогасне чете, погинуо у рову
који није директно погођен, па је
констатовано да је смртно
страдао од ударног ваздушног
таласа (бласт). Тројица рањених
радника транспортовани су у оближњу домобранску болницу.
Катанина (данас Гајева) улица

Прилике у граду након бомбардовања
Град је одавао ужасну слику. На више мјеста бјеснили су пожари
изазвани запаљивим бомбама. Из водоводних цијеви шикљала је вода,
електрични и телефонски водови су искидани лежали по улицама. Колоне
престрављених грађана, оних који то нису урадили дан раније, кренуле су
према оближњим шумарцима да потраже заклон и привремени смјештај.
Сматрало се да узвисине нису погодне мете за савезничке нисколетеће авионе.
Готово све градске улице биле су тешко проходне, изроване кратерима и
закрчене гомилама цријепа, цигле, стакла и другог грађевинског материјала.
Према њемачким извјештајима, у два мајска дана 1944. порушено је или
оштећено 60% објеката. Преживјели су почели да откопавају рушевине
трагајући за преживјелима и рањенима. Рашчишћавање је због помањкања
људства и средстава текло веома споро. Тако је Хусеин Маглајлија, управитељ
Велике жупе, издао 10. августа 1944. наредбу службенику Хасану Рајићу да
наложи свим подворницима да очисте зграду, а нарочито ходнике и стубиште.
Одмах послије бомбардовања од 29. маја у граду су формиране четири
јавне кухиње. Градско поглаварство је затражило "врло журно" од Мјестног
заповједничтва "двие пољске кухиње 150–250 литара ради прехране грађана".53
Сутрадан је добило одговор да Мјестно заповједничтво "не располаже нити са
једном кухињом".
Сулејман Бадић, котарски повјереник Министарства скрби, додијелио је
8. јуна избјеглицама картице за снабдијевање најнеопходнијим живежним
намирницама. Зелене картице добиле су избјеглице смјештене у "посебничким"
становима. Помоћу њих су се снабдијевали код Градског обскрбног уреда.
53

АРСБЛ, ГП, 11762/44 од 5. јуна 1944.
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Избјеглице смјештене у заједничким избјегличким настамбама, званим логори,
добили су жуте картице, а снабдијевали су се код Одбора за избјеглице, који је
дјеловао у саставу Министарства скрби.
Какве су биле могућности за прехрану становништва рјечито се види из
Извјештаја о годишњем пословању Градског обскрбног уреда: Прехрана
пучанства у год. 1944. пo овом уреду није била ништа боља од оне преклањске
године, јер смо добили управо толико житарица да се је могло подијелити
просјечно 1 и ¼ кг брашна по глави мјесечно.
Градски обскрбни уред је 6. јуна 1944. завапио Главном равнатељству у
Загребу: Најтеже питање је прехрана пострадалога пучанства, за коју сврху
Градска обћина не располаже никаквим залихама хране, јер су досадање већ
потрошене. Услиед несташице хране, постоји у граду већ глад, јер су двије
трећине пучанства остале без хране. У граду се не може реквирирати нити
набавити за новац живежних намирница јер их у граду нема. Стога је
потребно најжурније одпослати за град Бања Луку 20 до 30 вагона живежних
намирница као брашна, уља, масти, шећера, крумпира, граха и других врста
хране. Насловно министарство умољава се, да наведене животне намирнице
што прије пошаље у Б. Луку, како би се на тај начин сприечиле немиле
послиедице које приете нашем граду.54 Међутим, помоћ никако није стизала.
Снабдијевање града било је катастрофално. Уведено је обавезно
двократно "уредовно вријеме радњи", сваким даном од шест до девет ујутро и
од 18 до 21 часа навече, а суботом од шест до девет.55 Максимиране су цијене
прехрамбених производа, али је од тога било сасвим мало користи јер су
трговачке тезге биле празне. Прехрамбени производи куповани су, по правилу,
"испод руке", по енормним цијенама које је диктирала црна берза.
Како би се обезбиједио ред у снабдијевању, 8. јуна је одређен стражар за
надзор у Трокићевој пекари у Горњем шехеру. Заповједничтво 4. ловачког
здруга ставило је под надзор пекару и складиште Саве Милановића у
Хитлеровој 4, те утврдило да је њен капацитет 520 хљебова по 1.300 грама у
једној тури.
За помоћ се 8. јуна 1944. обратио и Хируршки одјел Државне болнице,
тражећи штедњак за припрему хране за 40 рањених и болесних домобрана.
Смјештајне прилике биле су ужасавајуће. У молби за обезбјеђење
смјештаја, упућеној Градском поглаварству, Абид Видимлић56 је навео да
"станује у избјегличком логору преко Врбаса, Халиловац 2, у собици 3,5х3, са
земљаним подом, са 5-чланом породицом, а у другој 7-члана породица. У
простору би тек животиње могле становати".
54

АРСБЛ, Градско поглаварство Бањалука, Градски обскрбни уред, 11790/44
АРСБЛ, Градско поглаварство Бањалука, 12456/44 од 21. јуна 1944; Велика жупа Сана и Лука, 10049/44
од 20. јуна 1944.
56
Дјелатни усташки заставник Абид Видимлић је био логорник Мужке усташке младежи у Гламочу.
Након што се залијечио од троструког рањавања, упућен је из Загреба за Бањалуку, гдје је постављен за
логорника Мужке усташке младежи.
55
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Заповједничтво 4. рударске скупине затражило је за "повојниченог"
рударског радника Хусеина Салиховића смјештај на Пилани, "у просторији у
којој се налазио коњ Муниба Бехарића, а која је празна јер је коњ одпремљен у
Дракулић".
За потребе отклањања посљедица разарања недостајало је готово све, па
је Градско поглаварство 3. јуна 1944. наредило реквизицију огревног дрвета за
потребе јавних кухиња, самовоза, двоколица... Заведена је и обавеза
пријављивања залиха опекарских производа.
Градски обскрбни уред наложио је Ибрахиму Парићу да му одмах
"имаде ставити на располагање магацин у Улици мејдан, раније власништво
Давидовића".
Антуну Карвазију, сталном дистрибутеру Градског обскрбног уреда,
одобрена је 5. јуна 1944. реквизиција локала у Штросмајеровој 13, који је био
празан три мјесеца, а у власништву је Државног вјересијског завода.
На захтјев Ortskommandantur (њемачко мјесно заповједништво) од 11.
јуна 1944, Ибрахим-ага Хаџиселимовић је исељен из стана у Мустафе Џабића
50.
Над град се надвила и пријетња од избијања заразе. Посебно се
страховало од недостатка средстава за раскуживање, због чега је у ту сврху
коришћен једино креч.
Већ при првом обиласку града, када су сагледаване размјере разарања,
није запажен ниједан припадник редарства или цивилно лице. Могли су се
видјети само ријетки војници и припадници радних група Народне заштите. То
је био разлог да заповједник Градског поглаварства, зракопловни бојник Иван
Вишнић, 7. јуна 1944. нареди општу мобилизацију мушкараца од 16 до 60
година у јединице Народне заштите, запријетивши упућивањем у логор свима
који послије 10. јуна не буду имали "потврду о упослењу". Ове је потврде
издавао заповједник Народне заштите.57
Међутим, ни пријетња упућивањем у логоре није мобилисала грађане,
јер су били сасвим заокупљени бригама о смјештају и прехрани чланова својих
породица. Заповједник 4. ловачког здруга пуковник Стимаковић је 12. јуна
издао нову заповијед.58 Након пто је констатовао да се државни службеници,
већином, нису јавили на службу предстојницима својих уреда, а ови нису
обезбиједили чак ни минималне услове за рад привремених "уредовница",
службеницима је наређено да се у року од три дана пријаве поглаварима или
предстојницима уреда, док је овима наложено да у најкраћем року организују
рад уреда и да обавијесте Велику жупу о томе гдје је смјештено људство и када
су уреди отпочели с радом. Поглаварима и предстојницима уреда наложено је и
да у року од 48 часова доставе попис службеника и њихове личне податке.
Свима који се не одазову слиједило је отпуштање с посла и упућивање у
57
58

Сједиште Народне заштите је било у ватрогасном спремишту у Мештровићевој улици.
АРСБЛ, Велика жупа Сана и Лука, 980144, 12. јуна 1944.
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сабирни логор. Истим санкцијама запријећено је и предстојницима уреда који
благовремено не изврше наредбу.
Пошто је већ при крају била школска година, озбиљно је доведен у
питање њен регуларан завршетак. Наставном особљу је наређено да се одмах
јави војном заповједнику Градског поглаварства и да поступа по његовим
упутствима.
За потребе организованог ангажовања припадника Народне заштите
град је подијељен на 10 четврти:
1. десна обала Врбаса од Горњег шехера до градског моста, са
сједиштем у школи у Мустафе Џабића улици
2. десна обала Врбаса од градског моста до Ребровца, са сједиштем у
Средњој техничкој школи
3. Горњи шехер – Хисета, до Градског поглаварства и Арнаут-пашине
џамије, са сједиштем у кафани "Хисета"
4. Градско поглаварство – ватрогасно спремиште – Џемалудина
Чаушевића улица – Арнаут-пашина улица – п. Црквена до ушћа у
Врбас, са сједиштем у ватрогасном спремишту
5. поток Црквена – Анте Павелића улица до хотела “Босна“ –
Штросмајерова улица – Хигијенски завод – Државна болница, са
сједиштем у згради Одбора за градњу пруге у Павла Ритера
Витезовића улици 10
6. од хотела "Босна" до Бојића хана (западна страна), са сједиштем у
Пасколовој циглани у Алеји краља Крешимира
7. простор између улица Анте Павелића од моста на Црквени до
Кастеловог ћошка, Шеноина улица до њеног споја са улицама бана
Бериславића и Ивана Гундулића до Врбаса, са сједиштем у кући
инжењера Александра Вулића у Шеноиној 44
8. блок од Кастеловог ћошка до Велике жупе (Банска палата), између
улица др Миле Будака и др Анте Павелића, са сједиштем у дворишту
куће у Миле Будака улици 26
9. комплекс улица Миле Будака, Аугуста Шеное, Ивана Гундулића и
Фра Грге Мартића, са сједиштем у кући инжењера Глаца у
Франкопанској 16
10. комплекс улица Трг 10. травња –Анте Павелића улица до позоришта
– Алеја краља Томислава – Јелића поље – обала Врбаса до улица
Ивана Гундулића и Фра Грге Мартића, са сједиштем у дворишту
"сликоказа Croatia" (данас биоскоп "Козара").
Масовна сахрана жртава извршена је 1. јуна, док су накнадно пронађене
жртве сахрањиване појединачно. Наводно је постојало више масовних
гробница, а највећа од њих била је она у кругу Градске болнице, у башти
између мртвачнице и р. Црквене, у којој је сахрањено 77 жртава, претежно
неидентификованих.
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Из
релативно
слабo
сачуване документације може се
закључити да је сарадња Народне
заштите са војним структурама
била сасвим добра, док су односи
са цивилним властима, у првом
реду са Градским поглаварством,
били
оптерећени
бројним
потешкоћа и неразумијевањем.
Ни Жупско редарство није
било у стању да одговори на
своје
задатке.
Његови
припадници разбјежали су се и
Главна улица
све до поднева наредног дана, 30.
маја, у граду није било ниједног редарственика. И број редарствених стражара
несумњиво је показао да они нису у стању да штите чак ни угрожену јавну а
камоли "посебничку" имовину.
Пљачке јавне и приватне имовине су учестале, али су вршене, углавном,
послије "редарственог сата". То је јасно указивало на то да починиоци
припадају војним или полицијским структурама. На грађанство и на
припаднике Народне заштите није могла пасти сумња.
У диелу града на десној обали Врбаса десило се у последње вриеме више
случајева пљачке и ноћних напада на поједине куће од стране непознатих
зликоваца, те се стога грађанство осјећа угроженим и несигурним за живот и
имовину...59
Крађе су вршене и "изнутра", од стране запослених. Истрага коју је
провео Котарски суд недвосмислено је указала на то да су пакете из управне
зграде поште, а сандуке са цигаретама и уљем из складишта Подружнице
осигурања радника, украли управо они којима је било повјерено да их чувају.
Војне власти почеле су да се енергично боре против пљачкаша, који су
све безобзирније упадали у станове чији су власници преко дана боравили ван
града. За свега неколико дана извршено је 26 егзекуција над војницима и
цивилима затеченим у пљачки.
Међутим, било је и других виновника, па је зракопловни бојник Иван
Вишнић, заповједник Градског поглаварства, забранио 6. јуна 1944. "долазак
Цигана са Влашког бријега у град".
Томић Јелена, са станом у Петра Свачића 21, пријавила је да се
приликом бомбардовања 28–30.5.1944. налазила ван града, те да је код куће
оставила младу дјевојку да припази на ствари. Вративши се кући нашла је стан
широм отворен, без ствари и без дјевојке која се звала Јелисавета–Берта Репљ.
59
Градско поглаварство Бањалука, број 14038/44 од 19. јула 1944. Акт је упућен Жупској редарственој
области.
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Чак и за потребе најнужнијих радова на санацији оштећених објеката
граду је недостајало стакло, цријеп, цемент и "фазонско" (профилно) жељезо.
Чак и да је тог материјала било, Народна заштита уопште није располагала
возилима. У граду је и иначе било релативно мало возила, па су она још раније
реквирирана од војних власти.60 Недостајала је чак и кудјеља, неопходна за
водоинсталатерске радове. Она је безуспјешно тражена од Вуковарске
творнице кудеље.
Пошто је грађевински материјал постао врло курентна роба, војне
власти су за одношење "грађевног творива" установиле "приеки суд".
Припадници Народне заштите су у акцијама спасавања учествовали у
цивилној одјећи и обући, што је био најбољи показатељ неодговорног односа
цивилних власти. Инжењер Данило Удович, надзорник Народне заштите, више
пута је безуспјешно покушавао да овај однос промијени. Чини се да је он у
највећој мјери био резултат погрешног увјерења цивилних власти да се
јединице Народне заштите, као јефтина радна снага, могу ангажовати на свим
могућим задацима. Припадници Народне заштите били су ангажовани и на
проналажењу и уништавању неексплодираних бомби. Тројица од њих,
земљорадник Авдо Бајагиловић, трговац безалкохолним пићима Матија Плазек
и кочијаш Градске обћине Мухарем Бркић су тим поводом одликовани.
Успостављање функција града било је мукотрпно. Ваља нагласити да
рад није прекинуо једино Пети брзојавно-брзогласни уред. Према извјештајима
који се чувају у Архиву Републике Српске, до 5. јуна 1944. успостављен је рад
Хигијенског завода, Државне шумарије, Котарског суда и Раздјела ризничке
страже61, док је наредног дана отпочео са радом Порезни уред.
Тих дана отпочело је премјештање сједишта готово свих установа.
Већина служби Велике жупе размјештена је по приватним кућама у Буџаку.
Жупска редарствена област је дислоцирана у Буџак, на десну обалу Врбаса и на
Павловац, што је силно отежавало комуникацију.62 За потребе ЖРО пронађен
је смјештај у Мехмед-паше Соколовића улици 42.
Градско поглаварство је смјештено у мектебу у Змаја од Босне и у
Пучкој школи у Муфтије Џабића улици, Уред за подржављени иметак у
Кеглевићеву, Уред за колонизацију уселио се у судску зграду у Шуфлајевој 12,
Жупски повјереник Министарства скрби у медрески мектеб63, Државна
шумарија у Бискупа Марковића улицу, Повјереничтво ризничке страже у
Хрвоја Вукчића улицу, Ризничко управитељство у Димитријевића кућу у
Кватерниковој 20...

60

Градско поглаварство је 10. јула 1944. донијело одлуку о реквизицији пет двоколица за потребе
разносача поште.
61
АРСБЛ, ВЖСЛ, 9801/44 од 21. јуна 1944.
62
Средином јуна 1944. Редарство се уселило у зграду у Улици фра Грге Мартића 34.
63
Нова зграда мектеба у Мехмед-паше Соколовића, код камените џамије на Хисетима, отворена је 21.
јуна 1944.
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Заповједничтво 3. горског здруга било је једно вријеме измјештено у
стари самостан у Трапистима, а нешто касније, заједно са Оружничким
крилним заповједничтвом, у зграду Велике жупе (Банска палата),
Заповједничтво 3. оружничке пуковније у стари траписки самостан, а
Ортскомандантура у самостан на Петрићевцу. Оружнички вод са станицом
смјестио се у Вјекослава Клаића улици 5. Мјесно заповједничтво преселило се
у Крунослава Драгановића улицу на Петрићевцу.
Стожер Мужке усташке младежи добио је на коришћење зграду Кола
српских сестара у Мартићевој 20 (Божића вила), а Логор Мужке усташке
младежи за град и котар Бањалуку зграду у Миле Будака 23/II.
У Бањалуци су се смјестили и Велика жупа Бихаћ и Обћинско
поглаварство Крупа на Врбасу.
Након што је постало очигледно да цивилне власти нису у стању да
организују живот и рад, наредбом војног заповједника града уведено је 3. јуна
1944. на подручју Велике жупе Сана и Лука "изнимно стање и проглашен
приеки суд за све случајеве саботаже".64
Повјереник Градске обћине Рифат Џинић обавијестио је 22. јуна 1944.
Уред за подржављени иметак да "још није почело рашчишћавање рушевина".
Будући да је војска преузела власт, јављају се мушкарци под пријетњом
приеког суда на рад у Народну заштиту и уклањају цигле и греде преостале од
рушевина.65
Тек је пријетња покретним пријеким судом дала опипљивије резултате,
а градске саобраћајнице су оспособљене за употребу.
Цивилно становништво је и даље, од осам ујутро до 19 часова,
напуштало град и боравило на Павловцу, у Мотикама, на Шарговцу и на
Старчевици, а у нешто мањем броју и у Трапистима. О стању у граду, који је
практично био у блокади, свједочи и један партизански документ:
Становништво из Б. Луке исељено је ван града око Лауша и Мотика,
дочим у граду су само радници који чисте рушевине, осталим је забрањен
улазак у град, а са неким мањим снагама и артиљеријом налазе се око
Сарачице и Павловца заједно четници и усташе.66
Све до 5. јула 1944, када је наредбом великог жупана реорганизована
Државна болница, њен је рад био стихијски. Вршилац дужности управитеља
болнице др Мухарем Миџић наложио је два дана касније економу да из
болнице изузме кревете и постељину и да у качари Милкана Гојића на
Павловцу оспособи Кужни одјел. С обзиром на то да је око 200 лица боловало
од тифуса пјегавца, као и да је из дана у дан евидентирано по 20-ак
новообољелих, ситуација је била више него озбиљна.67 Служба Хигијенског
64

"Изнимно стање" укинуто је 20. јуна 1944.
МРС, 1301/44, 5. јула 1944.
66
Архив Војноисторијског института, 1270–8–3–1, Извјештај 15. КНОУ бригаде Штабу 39. НОУ дивизије
од 7. јуна 1944.
67
АРСБЛ, ВЖСЛ, Државна болница, 2170/44 од 3. маја 1944.
65
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завода извршила је дезинфекцију новог болничког простора. С обзиром на
недостатак других средстава, за ову намјену коришћен је искључиво креч.
На Павловац су измјештени Хируршки и Гинеколошки одјел, али су
примани само најтежи, медицински индицирани случајеви. Хируршки одјел је
дијелом остао и у болничком кругу, у сутерену, у службеном стану ложача, а
располагао је са свега 10 кревета, намијењених за "акутне хируршке случајеве".
Након што је оспособљена стара болничка зграда, оштећена приликом
новогодишњег напада партизана на Бањалуку, у Милкановој качари остао је
само Кужни одјел.
Општи одјел и Општа амбуланта су остале у болничком кругу. Уведено
је двократно радно вријеме за све медицинско особље, и то од 5:30 до 8:30 и од
18:30 до 21:30. Дежурни љекар је по завршетку прве смјене био обавезан да
настави рад на Павловцу.
Након извршених најнужнијих радова на оспособљавању објеката,
велики жупан је наредио да се Хируршки и Заразни одјел смјесте у круг
болнице, док су у Милкановој качари и даље задржани обољели од пјегавца.68
Ускоро је цјелокупан рад Државне болнице организован на ранијој локацији,
али су и даље примани само "строго индицирани случајеви".69
Војна болница је дислоцирана у самостан Назарет. Ту су се склонили и
редовници траписти и сестре милосрднице из града, док се Војна глазба
смјестила у хладњаку сиротишта.
Оштећене су обје поштанске зграде. Зграда на углу Кватерникове и
Вјекослава Клаића оштећена је лакше, а Пошта бр. 270, у Анте Павелића улици,
преко пута Ферхат-пашине џамије, теже, те је премјештена у Муфтије Џабића
69.
Жртве бомбардовања
Поуздан попис жртава бомбардовања никада није сачињен. Пријаве
штета подношене у току 1945. Комисији за ратну штету су непотпуне, често и
недовољне јасне71 или нетачне72, што у великој мјери онемогућава настојање
68

АРСБЛ, ВЖСЛ, 12.206/44 од 1. августа 1944.
АРСБЛ, ВЖСЛ, 12.946/44 од 9. августа 1944.
70
Пошта бр. 2 је отворена новембра 1941. Била је намијењена грађанству с десне обале Врбаса.
Располагала је брзогласом и брзојавом.
71
За Фикрета Механовића, тромјесечног Мухаремовог синчића, у пријави КРШБЛ, број 965/45, наводи се
да је "погинуо у стану приликом гранатирања 1944. у Бањалуци". За деветогодишњег Мухарема Дединог
Керимовића у пријави КРШБЛ, број 2920/45, стоји да је "погинуо од бомбе 1944. у Бањалуци". Стево
Манојловић, син Михаилов, 57 година, пензионисани жандармски наредник, сталног боравишта у
Бањалуци, Србин, грађанско лице, "умро је у марту 1944. од посљедица рањавања приликом
бомбардовања" (АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 3948/45).
72
У пријави КРШБЛ, број 45/45, наводи се да је 20-годишња матуранткиња гимназије Емилија Маркова
Ребац "убијена приликом радне службе 13.7.1941. код Јајца". Међутим, истина је да се наведеног дана код
Јајца сурвао у Врбас аутобус којим су припаднице Женске усташке младежи ишле на излет. Том
69
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да се идентификују све жртве савезничких бомбардовања73. У савезничком
бомбардовању Бањалуке 29. маја 1944. погинула су сљедећа лица:
1. Алић Ениса, 10 година, ученица, погинула у стану великог жупана
Хусеина Алића на Тргу 10. травња
2. Алић Зехра, 40 година, домаћица, погинула у стану великог жупана
Хусеина Алића на Тргу 10. травња
3. Алић Фикрета, 16 година, домаћица, погинула у стану великог жупана
Хусеина Алића на Тргу 10. травња
4. Алић, женска особа неутврђеног имена, погинула у стану великог
жупана Хусеина Алића на Тргу 10. травња
5. Алиша Захида, дијете, страдала у кући у Филипа Чондрића 3
6. Алиша Зилха, дијете, страдала у кући у Филипа Чондрића 3
7. Алиша Мурат, 50 година, тежак, страдао у кући у Филипа Чондрића 3
8. Антић Ружица, домаћица, страдала у кући у Филипа Чондрића 3
9. Антић, неутврђеног имена, кћи Ружицина, дијете, страдала у кући у
Филипа Чондрића 3
10. Антић, неутврђеног имена, кћи Ружицина, дијете, страдала у кући у
Филипа Чондрића 3
11. Антић, неутврђеног имена, кћи Ружицина, дијете, страдала у кући у
Филипа Чондрића 3
12. Арнаутовић Фатима, кћи Алијина, рођена 1882. године, избјеглица из
Босанског Петровца
13. Арнаутовић Хусеин, 48 година, радник
14. Бабић Антонија, кћи Николина, 43 године, домаћица, сталног боравишта
у Бањалуци, Хрватица, грађанско лице, погинула у подруму зграде у
Кватерниковој улици74
15. Бабић Драгица, погинула у подруму зграде у Кватерниковој улици 16
16. Бабић Иван, каванар, погинуо у стану у Смаил-аге Ченгића 6
17. Бабић Ивана, рођена 1896, домаћица, погинула у кући у Смаил-аге
Ченгића 6
18. Бабић Маријан, син Матин, 45 година, акцесиста Котарске области,
сталног боравишта у Бањалуци, Хрват, грађанско лице, погинуо у
подруму зграде у Кватерниковој улици.75 Иза њега су остали малољетна

приликом погинуло је или се утопило седам дјевојака. Тијело Муведете Шомић, 16-годишње
гимназијалке, никада није пронађено.
73
Бањалучани су гинули и на другим мјестима. Мирјана Јовина Јунгић (21) погинула је у бомбардовању
Нирнберга 22.8.1943, учитељица Џевахира Миџић (28) за вријеме бомбардовања Приједора, а чиновница
Стака Данилова Бузаџић (43) 16.4.1944. у Београду. Трговци Рамадан Рамин Бехарић (32) и Дервиш
Асимов Смаилагић погинули су у Славонском Броду 1943. односно 1944. Радник Шабан Салков Талић
(35) погинуо је 1944. за вријеме бомбардовања Суње, а берберин Керим Пашин Козарагић (29) исте
године у Новској.
74
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 1931/45
75
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 1931/45
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

дјеца Драго, Катица, Славко, Славка и Дарко. Један његов старији син је
часник легионар, а други државни чиновник.
Бабић Мато, 80 година, пензионер, погинуо у згради у Кватерниковој
улици
Бабић Милан, 22 године, усташки водник, погинуо у згради у
Кватерниковој улици
Билаловић Емина, кћи Ахмедова, рођена 1873. године, избјеглица из
Гацка, домаћица, Југословенка76
Билаловић Мина, 90 година, домаћица, сталног боравишта у Бањалуци,
Југословенка, грађанско лице, погинула у стану у Адема Филовића 477
Бједић Азема, кћи Мустафина, 13 година, сталног боравишта у
Бањалуци, Муслиманка, грађанско лице78
Брадарић Славко, син Иванов, рођен 7.10.1922. године, погинуо у кући у
Ђумишића улици
Вишњић Драгица, домаћица, погинула у стану у Чондрићевој 19
Владетић Љубица, домаћица, погинула у стану у Чондрићевој 19
Врлинић Петар, син Јовин, 57 година, кројач, сталног боравишта у
Бањалуци, Србин, грађанско лице, погинуо у стану у Екрема
Шахиновића 379
Вуцелић Ана, рођена 1897. године, забавиља, погинула у стану у Смаилаге Ченгића. Одмах по доласку у Бањалуку уочи рата она је своје
изворно презиме Шогоров промијенила у Вуцелић, а 8. јула 1941.
примила је католичанство.
Габрек, неутврђеног имена, ђак
Горупец Маријан, зракопловац, погинуо у стану у Гундулићевој улици
Гутић дјев. Бјелобрк Ката, 82 године, домаћица, мајка усташког
стожерника др Виктора Гутића, звана "прва усташка мајка", погинула у
стану у Кватерниковој 16 након што је одбила да оде у склониште,
сматрајући да јој непријатељско ваздухопловство "ништа не може".
Ископана из рушевина 30. маја. Њен леш преузео је син Блаж Гутић и
сахранио на гробљу "Св. Марко".
Демировић Асим, припадник СС трупа, погинуо у Горњем шехеру
Демировић Субха, домаћица, погинула у Горњем шехеру
Диздар Филип, син Јосипов, рођен 26.4.1915. године, редарствени
стражар, пронађен у рушевинама зграде на Тргу 10. травња, у којој
станује велики жупан Хусеин Алић
Драгичевић Остоја, 79 година, пекар, погинуо у Смичикласовој 5
Дух Иван
Жданић Зденка, домаћица, погинула у стану у Чондрићевој улици 19
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Зорић Радинка, учитељица, затрпана у подруму куће у Филипа Чондрића
22, власништво Руже Узуновић, која је покојницу сахранила о свом
трошку
Јавдик Јарослав, 55 година, судија
Јавдик Невена, 44 године, неутврђеног имена, супруга Јарослава Јавдика,
домаћица
Јаковљевић Јуре, 35 година, земљорадник
Јањетовић Лазар, син Лазаров, 63 године, трговац, сталног боравишта у
Бањалуци, Србин, грађанско лице, погинуо у стану у Шеноиној улици80
Језершек Фаника, домаћица, погинула у стану у Шеноиној улици
Капиџић Осман, 8 година
Клајн (Klein) Бруно, доктор, 34 године, Јевреј, погинуо у стану у Филипа
Чондрића 19
Клајн (Klein) Роза, 64 године, Јеврејка, домаћица, погинула у стану у
Филипа Чондрића 19
Козлик Н., домаћица, погинула у стану у Филипа Чондрића 19
Козлик Штефица, домаћица, погинула у стану у Филипа Чондрића 19
Краваревић Н., поручник, заповједник Дојавне сати 4. ловачког здруга,
погинуо при постављању "брзогласног споја прекинутог претходним
нападајем"
Крпан, неутврђеног имена, кћи редарственог извидника Јакова, погинула
у стану у Филипа Чондрића 19
Крпан Јаков, редарствени извидник, погинуо у стану у Филипа Чондрића
19
Крпан, неутврђеног имена, супруга редарственог извидника Јакова,
погинула у стану у Филипа Чондрића 19
Куленовић Рејхана, 17 година, домаћица, погинула у стану у
Кватерниковој 16
Куленовић Сафет, син Ибрахимов, 28 година, избјеглица из Босанског
Петровца, затрпан у подруму зграде у Кватерниковој 16, ископан 3. јуна
1944. године, заједно са госпођом Бабић.
Куленовић Умихана, 20 година, домаћица, погинула у стану у
Кватерниковој 16
Куси Штефанија, кћи Андријина
Љубобратовић дјев. Шупут Зорка, рођена 30.12.1896. године, породична
пензионерка, погинула у стану у Гундулићевој 21ц, Српкиња, грађанско
лице81
Љубобратовић Милена, кћи Момина, рођена 30.5.1922. године,
кројачица, погинула у стану у Гундулићевој 21ц, Српкиња, грађанско
лице82
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Мајетић Драгица, кћи Антунова, рођена 21.10.1929. године, ученица,
погинула у стану у Анте Павелића 70
Мајетић Мирослава, кћи Антунова, рођена 3.1.1933. године, ученица,
погинула у стану у Анте Павелића 70
Малинарић Даница, рођена 18.9.1900. године, погинула у стану у Матије
Дивковића улици
Малинарић Иван, рођен 3.3.1893. године, грађевински предузетник, члан
Управног одбора Градске штедионице, погинуо у стану у Матије
Дивковића улици
Мандровић Катарина, рођена 29.12.1893. године, ископана 29. маја из
рушевина у Кватерниковој 10
Мандровић Мирослава, кћи Леова, рођена 26.3.1923. године, ископана
30. маја 1944. из рушевина зграде у Кватерниковој 16 и одвезена у
болницу
Марић Марко, 22 године, усташки јуришник, погинуо у стану у
Шеноиној улици
Марковић Адолф, син Петров, 35 година, бравар, сталног боравишта у
Бањалуци, Хрват, грађанско лице, погинуо у стану у Бискупа Марковића
улици83
Марковић Савка, рођена 11.1.1888. године, домаћица, погинула у стану у
Гундулићевој 21а
Матушић Катица, кћи Феликсова
Машић Ибрахим, 7 година
Мемић Хашим, син Мујин
Мехулић Аиша, 24 године, домаћица, погинула у стану у Смаил-аге
Ченгића 28
Надаревић Фатима, 60 година, домаћица
НН домобран, пронађен у рушевинама зграде на Тргу 10. травња, у којој
станује велики жупан Хусеин Алић
НН домобран, пронађен у рушевинама зграде на Тргу 10. травња, у којој
станује велики жупан Хусеин Алић
НН домобран, пронађен у рушевинама зграде на Тргу 10. травња, у којој
станује велики жупан Хусеин Алић
НН домобран, пронађен у рушевинама зграде на Тргу 10. травња, у којој
станује велики жупан Хусеин Алић
НН, домобран, пронађен мртав у згради Жупске редарствене области у
Џемалудина Чаушевића улици
НН, жена пронађена мртва у згради Жупске редарствене области у
Џемалудина Чаушевића улици
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НН, редарствени стражар, погинуо у гаражи Жупске редарствене области
у Џемалудина Чаушевића улици, заједно са 12-годишњим Ђуром
Обајдином.
НН, редарствени стражар, пронађен у рушевинама зграде на Тргу 10.
травња, у којој станује велики жупан Хусеин Алић
Нови (Novy) Јарослава, рођена 19.1.1929. године, ученица четвртог
разреда гимназије, сталног боравишта у Бањалуци, Чехиња, грађанско
лице, погинула у стану у Павла Ритера Витезовића улици84
Нови (Novy) Марија дјев. Фишер (Fischer), супруга Фрањина85,
домаћица, сталног боравишта у Бањалуци, грађанско лице, погинула у
стану у Павла Ритера Витезовића улици
Обајдин Ђуро, рођен 1932. године, ученик првог разреда гимназије,
погинуо у гаражи Жупске редарствене области у Џемалудина Чаушевића
улици, сахрањен са још 76 погинулих у заједничкој гробници у кругу
Државне болнице, иза мртвачнице.
Одић Ениса, кћи Хусеинова, 11 година, ученица, сталног боравишта у
Бањалуци, Муслиманка, грађанско лице86
Одић Нурија, кћи Муминова, 20 година, домаћица, сталног боравишта у
Бањалуци, Муслиманка, грађанско лице
Одић Севлета, кћи Хусеинова, 14 година, ученица, сталног боравишта у
Бањалуци, Муслиманка, грађанско лице87
Одић Узејра, 42 године, домаћица, сталног боравишта у Бањалуци,
Муслиманка, грађанско лице88
Одић Фикрета, кћи Хусеинова, 17 година, ученица, сталног боравишта у
Бањалуци, Муслиманка, грађанско лице89
Петровић Јелена, домаћица, погинула неутврђеног датума у Чондрићевој
19
Петровић Тамара, 13 година, ученица другог разреда гимназије,
погинула у Чондрићевој 19
Петровић Симеон, 40 година, музичар
Прегл Феликс, рудар
Радовац Зухдија, 15 година, радник
Раковић Ристо, умро у Државној болници од повреда задобијених у кући
у Шибаловића улици бр. 5 на Хисетима, иза њега остале кћерке Љубица
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бањалучке операције. Бригу о његовом преживјелом 10-годишњем сину Зденку преузео је рођак и кум
Фрањо Фишер, радник Државног рудника на Лаушу. У допису који је он у име малољетног Зденка 9.
јануара 1945. упутио Градском поглаварству, закључује се да су у истој кући и истом приликом погинули
Зденкова тетка и баба. Аутор није успио да овај навод потврди на вјеродостојан начин.
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(11) и Мара (8), док је син Драго дјелатни обвезник код 2. обскрбне бојне
у Брчком. Супруга Зорка му је умрла 1938.
Савић Благоје, 35 година, земљорадник
Саркотић Иван, рођен 21.11.1884. године, погинуо у стану у Чондрићевој
19
Саркотић Иванка, рођена 30.4.1881. године, погинула у стану у
Чондрићевој 19
Саркотић Јосип, син Иванов, рођен 14.8.1915. у Оточцу, дентист,
римокатолик, причувни водник Здравствене сати 4. ловачког здруга,
сталног боравишта у Бањалуци, Хрват, грађанско лице, погинуо у стану
у Чондрићевој 19, по одобрењу Мјестног заповједничтва одвезен на
цивилно гробље90
Саркотић Јосипа, 28 година, домаћица, погинула у стану у Чондрићевој
19
Саркотић Маријан, 34 године, погинуо у стану у Чондрићевој 19
Саркотић Рудолф, син Иванов, рођен 9.11.1911. године, механичар,
погинуо у стану у Чондрићевој 19
Север Вероника, рођена 27.1.1907 године, домаћица, погинула у стану у
Смичикласовој 41, Словенка, грађанско лице91
Север Јозефина, кћи Игнацова, рођена 16.2.1942. године, погинула у
стану у Смичикласовој 41, Словенка, грађанско лице92
Сертић Миле, син Томин, рођен 6.9.1876. године, пензионер, сталног
боравишта у Бањалуци, Хрват, грађанско лице, погинуо у стану у
Мартићевој 1593
Сола (Solla) Боецио, 77 година, пензионисани потпуковник, родом из
Трста, погинуо у кући у Филипа Чондрића 2294
Сола (Solla) дјев. Ћирковић Софија, 66 година, родом из Боке Которске,
супруга Боецијева, погинула у кући у Филипа Чондрића 22
Сола (Solla) Раде, дијете, погинуо у кући у Филипа Чондрића 22
Сучић Ана, свекрва Викторије Сучић, погинула у стану у Кватерниковој
16
Сучић Лудмила, 12 година, ученица, пасторка Викторије Сучић,
погинула у стану у Кватерниковој 16
Сучић Марија, 64 године, домаћица
Томашић Мирко
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АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 1031/45
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 2534/45
92
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 2534/45
93
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 3170/45
94
Потпуковник Боецио Сола је отац Танкредија (стријељали га Нијемци 1941. у Београду), Тулија (ученик
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његова кћерка Олга, која је послије рата радила као учитељица у Широком Бријегу.
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Томек Славко, син Валентов, рођен 23.9.1910. године, погинуо у стану у
Џемалудина Чаушевића улици
Трокић Звонко, 14 година, ђак
Ћурковић Стојко, син Јовин, рођен 1896. године, тежак, сталног
боравишта у Бањалуци, Југословен, грађанско лице, погинуо у Државној
болници95
Фетаховић Шехрија, 35 година, домаћица
Фиала Вера, кћи Фердинандова, рођена 13. јануара 1908. године,
страдала у стану у Гундулићевој 21
Хамзић Ахмо, 35 година, радник
Хаџитокмо Разија, кћи Асимова, 25 година, глумица, из Сарајева
Хебиб Ахмо, син Хасанов, 5 година, избјеглица из Гацка, Муслиман,
грађанско лице96
Хебиб Кадир, син Хасанов, 1,5 година, сталног боравишта у Бањалуци,
Муслиман, грађанско лице97
Хејни Карло, 35 година, техничар
Херга Фрањо, син Фрањин, рођен 30.11.1886. године, војни чиновник,
сталног боравишта у Бањалуци, Словенац, грађанско лице98
Ходињ Михајло, син Иванов, 32 године, радник, сталног боравишта у
Бањалуци, Југословен, грађанско лице99
Хруби Зденка, 19 година, домаћица, погинула у стану у Гундулићевој 19
Хруби Сергије, пензионер, погинуо у стану у Гундулићевој 19
Хускић Дуда, рођена 1885. године, погинула у кући у Имамовићевој 3
(Хисета)
Шибаловић Дуда, 40 година, домаћица, погинула у стану у
Имамовићевој 3 (на Хисетима)
Шибић Пида, кћи Хасанова, 22 године, радница, сталног боравишта у
Бањалуци, Југословенка, грађанско лице, погинула у Шибића медреси100
Шиндић Фаника, домаћица, погинула у стану у Шеноиној улици
Штанцл Марија, рођена 21.3.1903. године, погинула у кући у Краља
Петра Свачића 22, која је директно погођена
Штанцл Томаш, рођен 19.12.1888. године, погинуо у кући у Краља Петра
Свачића 22, која је директно погођена.101
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АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 1424/45
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 3167/45
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Исто
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АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 2502/45
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АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 116/45
100
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 110/45
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Јелена Срдић је у пријави штете навела да јој је 29. маја 1944. тешко оштећена кућа у Краља Петра
Свачића 17 и да "има четворо дјеце и двоје сирочади чија је мајка тог дана погинула". Аутор није утврдио
да ли се погинула особа налази међу 113 евидентираних.
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У току бомбардовања Бањалуке 31. маја 1944. погинули су:
1. Бахтић Авдо, син Дервишов, 48 година, земљорадник, избјеглица из
Јајца, погинуо у кући у Чондрићевој улици
2. Велић Ајдо, син Мујагин, рођен 1926. године, радник, избјеглица из
Гламоча
3. Малкић Мехо, ковач, са станом у Тетарића улици, ископан 3. јуна 1944,
пренесен на гробље и тамо сахрањен
4. НН усташа, погинуо у првом налету бомбардера у 10:50102
5. Сушањ, неутврђеног имена, погинуо у стану у Франкопанској 37, иза
њега остала супруга Милена
6. Фишер Вјечеслав, син Фрањин, рођен 1. марта 1942. године, сталног
боравишта у Бањалуци у Павла Ритера Витезовића улици, Чех, грађанско
лице103
7. Фишер Јосипа, кћи Фрањина, рођена 1913. године, домаћица, сталног
боравишта у Бањалуци у Павла Ритера Витезовића улици, Чехиња,
грађанско лице104
8. Фишер Катарина, кћи Јосипова, рођена 1877. године, домаћица, сталног
боравишта у Бањалуци у Павла Ритера Витезовића улици, Чехиња,
грађанско лице105
9. Хасановић Шукрија, 45 година, погинуо у стану у Шеноиној 4
10. Хусеинбашић Пашо, рођен 1910. у Агином Селу, исламске вјере,
непознатог брачног стања, причувни домобран 9. сати 3. бојне 4.
ловачког здруга, сахрањен на војном гробљу
11. Чизмић Иван, надстражар, заповједник фабричке ватрогасне чете
12. Шнајб Хасан, 38 година, посластичар, погинуо у стану у Адема
Филовића улици.
Штете на објектима
Попис штета на објектима завршен је 8. јуна 1944. године, када је
инжењер Данило Удович, надзорник Надзорничтва Народне заштите за град и
котар Бањалуку, актом 603/44, о нађеном стању обавијестио Градско
поглаварство:
1.
порушене су 164 зграде (I кварт – 128, II кварт – 28, III кварт – 3, IV
кварт – 2, V кварт – 3);

102

Јосип Црнобори, Сулејман Бадић и проф. Кемал Хаџиомерспахић потписали су изјаву да су одмах
послије бомбардовања из порушеног бункера пред зградом Градске штедионице спашавали затрпане. Том
приликом спасили су једног тешко рањеног усташу.
103
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 2190/45
104
Исто
105
Исто
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2. тешко је оштећено 386 зграда (I кварт – 243, II кварт – 63, III кварт – 39,
IV кварт – 29, V кварт – 12);
3. лакше је оштећено 150 зграда (I кварт – 82, II кварт – 31, III кварт – 23,
IV кварт – 6, V кварт – 8).
Пописом је утврђено и да су на 60% осталих објеката полупана
прозорска стакла, оштећена или уништена столарија и цријеп.
Криминални одсјек Жупске редарствене области је 16. августа 1944.
године, под бројем 8705-V-1944, обавијестио Велику жупу Сана и Лука да је, у
складу са огласом Градског поглаварства106, а на основу наредбе Министарства
удружбе107, дужно да прима пријаве штете и молбе за одштету. С тим у вези
формирано је Повјеренство за установљење штете настале услиед рата. Оно је
убрзо било запљуснуто пријавама штета. Готово редом, оне су у уводу
садржавале навод да је на Бањалуку извршен "терористички нападај". Фрањо
Сенковић је у пријави навео да су му штету причинили "гангстерски
англоамерички зракопловци".
Иако су пријаве штете и захтјеви за њену накнаду у први мах били,
углавном, оправдани и реални, ускоро су почели да се јављају и они који су у
томе видјели могућност стицања добити. У таквим су захтјевима обавезно
навођене и заслуге које подносилац има за "младу хрватску државу". Сулејман
Дурић је, прије него што се "унаприед зафалио", напоменуо да су га "двапут
опљачкали партизани". Љубан Ошап, избјеглица из Дебељака, подсјетио је
власти да су га 1. јануара 1944. опљачкали партизани "зато што се налазио у
усташкој војници".
Накнаду је безуспјешно покушао да оствари и Махмут Куленовић,
чиновник Велике жупе, који није заборавио да напомене Повјеренству да су
му, као котарском предстојнику, "12. коловоза 1942. партизани запалили кућу и
опљачкали га у Кључу".
Одштетни захтјев Заима Хабула за срушену ситничарску продавницу у
Адема Филовића 24 гласио је на чак 1.850.000 куна. С обзиром на то да је ова
радња била власништво прогнаног Србина, Повјеренство је обавијестило
Велику жупу Сана и Лука да је Хабул радњу "добио по багателној цијени од
Понове, а сада тражи милионски износ".
И новопечени "власници" А. Сеферовић и Ј. Петровић, који су у току
рата држали рестаурацију "Загреб", покушали су да ушићаре. Повјеренство је
обавијестило Велику жупу да је радња у Анте Павелића 68 "подржављени
иметак породице Димитријевић" и да су је "именовани добили за багателну
цијену". Како то стоји у акту Повјеренства, "у почетку је флаша ликера стала
један динар (тј. једну куну), да би убрзо достигла вриједност од чак 2.400
куна". Поред тога, и "сав намјештај и опрема наслијеђена је од Понове".

106
107

Број 12596/44
Број 30646/41
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Од захтјева овакве врсте нису била имуна ни правна лица. Тако је
Миестни одбор "Народне узданице" затражио накнаду штете за зграде у
Шеноиној бр. 4 и 6. Зграде су тешко оштећене јер су у непосредној близини
експлодирале двије бомбе. Повјеренство је одбило захтјев за накнаду штете јер
су "зграде у Шеноиној подржављени иметак, који је 'Народна узданица' давала
под најам разним гостима, бријачници, за становање и први спрат на бр. 6
Државној женској пучкој школи".
Мујо Ђузел, избјеглица из Гламоча, навео је у пријави штете да му је
стан уништен, а ствари опљачкане, те да живи под ведрим небом. Велика жупа
одбила је и његов захтјев за накнаду штете јер стан и није био његово
власништво, те је упућен да пљачку ствари пријави Редарству.
Мурат Дурић поднио је захтјев за накнаду штете причињене народној
кухињи и кафани коју је водио у Миле Будака бр. 1. Повјеренство је
констатовало да је "радња подржављени иметак", да је "и прије бомбардовања
била у трошном стању", те да "штета не прелази 10% траженог износа".
Уздајући се у обећање државе да ће шаком и капом дијелити
обештећења, или бар да неће вршити провјере, Бего Спахић, избјеглица из
Гацка, поднио је пријаву да је тешко оштећен његов стан у Бана Петра
Бериславића бр. 3. Ускоро је установљено да је ова зграда власништво др
Ахмета Куленовића и да није оштећена.108
На основу непотпуно сачуване документације, са сигурношћу се може
констатовати да су порушени или оштећени објекти у улицама:
o Граб 7, Демировића бб, Ђелића 10, Нуркићева 26, Семизова 27,
Сутурлија 1 и 3, Халил-пашина 7 (I кварт);
o Адема Филовића 7, 8, 13, 18, 20, 22, 24 и 27, Авдагића 6, Арнаутпашина 1, 4, 7, 9 и 21, Атифа еф. Бахтијаревића 4 и 6, Банова
Бабоњића (Тржница) 1, 2, 5, 8, 9, 10, 16, 21, 23 и 29, Безистан 2, 6, 7
и 23, Гушића бб, Ђумишића 14, 25, 27, 27а, 33, 37, 39 и 49, Едхема
Мулабдића 13, 15 и 25, Имамовића 3, Карабашева 4, Литрића 8,
Мудериза Муслихудина 6, Мулабдића 32, Мухурдаревића 1 и 3,
Пећине 18 и бб, Хасана Кјафије Прушчака 11 и 13, Ћазима Мусе
Ћатића 3, 5, 7, 9, 12, 25, 27 и 32, Ћејванова 2, 25, 40 и 42, Ферхатпашина 2, 5 и 7, Хакије Хаџића 4, Хамзалије Ајановића 2, 7, 14, 18а,
22, 28 и 29, Хусеџиновића 10, Џемалудина Чаушевића 8, 10, 20, 32,
33, 34, 41, 48 и 52, Шехалића 17, Шибаловића 3 и 5 (II кварт);
o Анте Павелића 3, 18, 20, 29, 40, 44, 52, 55, 59, 64, 65, 67, 68, 70, 90, 92
и 96, Анте Старчевића 1, 5, 15 и 41, Др Османа Куленовића 5 и 12а,
Кватерникова 10, 15, 16 и 24, Кеглевића 2, Краља Крешимира 5 и 8,
Крунослава Драгановића 29, Мажуранићева 7 и 16, Жељезничка 7 и
19, Екрема Шахиновића 3, Павла Ритера Витезовића 6 и 10, Слијепа
12, Смаил-аге Ченгића 6, 13, 22, 33, 34, 36 и 51, Доглавника др Јозе
108
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Сунарића 1, Трг Кулина бана 2 и 17, Усташка 35 и 37,
Харамбашићева 27, Хасана Бошњака 16, Штросмајерова 4, 6а и 9,
Милана Шуфлаја 4 (III кварт)
o Андрије Качића Миошића бб, 6 и 22, Бана Петра Бериславића 1, 3, 5,
9, 10 и 11, Гајева 1, 3, 4, 5 и 12, Гробљанска 2, Гундулићева 19, 19ц,
21, 21ц, 23, 27, 50, 51, 54, 56 и 58, Др Филипа Чондрића 8 и 19, Ивана
Мерца 2, Јукићева 5, 6, 16, 19, 20 и 22, Краља Петра Свачића 4, 5, 6,
12, 14, 17, 22, 29, 30, 34, 44, 47, 56, 60, Краља Томислава 2, 6 и 16,
Мартићева 2, 15, 16, 25, 30, 31, 34, 37, 53а и 67, Миле Будака 1, 5, 18,
20, 22, 25, Петра Зрињског 2, Петра Прерадовића 2, 4 и 6, Сафветбега Башагића 2 и бб, Сењак 2, Тадије Смичикласа 1, 8, 11, 23, 41 и
43, Филипа Чондрића 5, 8, 19, 22, 29, 32, 33 и 35, Франкопанска 1, 9,
14, 23, 24, 26, 31, 37, 40 и 46, Хитлерова 5, Хрвоја Вукчића 2, Џинића
Махмуд-бега 2, 4, 10, 13, 14, 15, 16 и 17, Аугуста Шеное 3, 4, 6, 7, 8,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32, 33, 38, 43, 46, 51, 53, 67 и 73,
Шибића (Безистан) 4, 5 и 13 (IV кварт)
o Букића 5а, 7 и 11, Змаја од Босне 38, Которварошка 3, Мeхмед-паше
Соколовића 7, 33 и 45, Мехмед-паше Фидахића 1, 6, 18, 39 и 79,
Муфтије Џабића 10 и 37, Омер-ефендије Новљанина 2, 3, 4 и 13,
Печевијина бб, Хамдије Крешевљаковића 8, Хаџи Лојина 5, 6, 9, 11,
12, 13 и 20 (V кварт).
Разорен је или тешко оштећен велики број значајних објеката:
Финансијска дирекција109 у Франкопанској, Шумска дирекција110 у Свачићевој,
Градска тржница, Реална гимназија, хотели "Босна" и "Палас", Вакуфска
палата, Жељезничка станица, Трговачко дд (бивша Банка за трговину и обрт) у
Павелићевој 59, Земаљска банка и Соколски дом у Сунарићевој, јеврејски
темпл, Дом исусоваца и "Напретков" конвикт у Старчевићевој 37, тврђава
Кастел, школа и Котарски суд у Бискупа фра Јозе Гарића, вакуфски хан, ред
дућана и апотека Милана Радочаја у Адема Филовића, ред дућана у Ферхатпашиној, Агенција "Путник" у главној улици, Окружни суд у Шуфлајевој 21,
музички павиљон у Градском парку, "Напреткова" задруга у Гајевој 12,
Шибића медреса (уз Безистан), ђачки конвикт у Џинића Махмуд-бега 2, зграда
Исака Саломона Пољокана и синова111, Баумова палата112, Калаузија џамија у
Доцу, Бискупски ординаријат, Набављачка задруга државних чиновника,
Подружница Јавног уреда рада, Ризничко управитељство, Трговинско109

Данас зграда Уставног суда Републике Српске
Данас зграда Економске школе
111
Зграда се налазила код хотела "Палас". Послије рата у њој је била "НА-МА" (народни магазин).
Срушена је послије земљотреса 1969. године.
112
Зграду је одмах по успостављању аустроугарске власти подигао трговац Леон Леви Пољокан зв. Дудо.
Налазила се у главној улици, на улазу у Безистан. У приземљу је била Пољоканова трговина, на првом
спрату (од 1929) Српска централна привредна банка, а на другом канцеларија адвоката Петра Костића и
неколико станова. Послије власникове смрти, од 1937. године, у згради је била трговина браће Баум. У
току Другог свјетског рата у згради је дјеловала Градска штедионица, а на спрату Уред за колонизацију.
110
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велеобртна комора, Школа и Завод сестара милосрдница св. Винка Паулског у
Мартићевој 30113, Сиротиште "Назарет", Подружница осигурања радника114,
Одбор за грађење пруге у Павла Ритера Витезовића 10, Редарствена постаја у
Смаил-аге Ченгића 36, Градски физикат у Хамзалије Ајановића 2 и други.
Од експлозије бомбе у непосредној близини тешко је оштећен и убрзо
порушен вањски тријем на улазу у Ферхат-пашину џамију, док је горњи дио
минарета претрпио лакше оштећење.
Тешко је страдала и Државна болница. Нова зграда хируршког
павиљона погођена је већом бомбом у централни дио. Бомба је пробила кров и
све међуспратне плоче и зауставила се у подруму. Пошто није експлодирала,
штета је релативно малена. Зграда Интерног одјела, масивна спратница са
четворострешним кровом, подигнута за Аустроугарске, адаптирана, дограђена
и модерно уређена, погођена је са двије бомбе, које су сасвим порушиле
новоизграђени дио и степениште. Попуцали су унутрашњи, а дјелимично и
вањски зидови. Нова кухиња и перионица погођена је већом бомбом, која је
пробила кров и приземље и експлодирала у подруму предњег дијела зграде. На
објекту мртвачнице и луднице, приземној новоградњи са равним армиранобетонским кровом, тешко су оштећени зидови и полупани сви прозори.
Оштећења су претрпјели и споредни објекти. Болничка гаража,
приземна новоградња са лименим кровом, тешко је оштећена од експлозије
бомбе у непосредној близини. Тешко су страдали и бетонска ограда са
масивном жицом, три котла за гријање и дијелом зидани свињац.
На недовршеном објекту новог интерног павиљона, чија је градња
започета за бивше Југославије, а настављена у току НДХ, настале су велике
штете усљед недостатка крова и изолације.115
Јунска бомбардовања Бањалуке
У току 4. и 5. јуна 1944. авиони су даноноћно надлијетали град и
изазивали панику. Међу овим авионима је било доста двотрупаца и спитфајера.
Уочено је да они углавном долијећу са сјевера или сјевероистока, док
бомбардери долазе из правца југа или југозапада. Ови авиони су најчешће
дејствовали дуж цесте Бањалука–Градишка и пруге Бањалука–Приједор.
Савезнички авиони су 6. јуна извиђали изнад Бањалуке и напали теретни
воз на прузи Мишин Хан–Рамићи.
113

У непосредној близини пало је 10 бомби. Оштећене су стара и нова зграда и забавиште. Директно је
погођена заводска штала.
114
Данас зграда Основног суда у Алеји св. Саве (у току рата Алеја краља Крешимира). Стари објекти су
лакше оштећени, док је на новој згради разорен спрат. Уништена је амбуланта у дворишту (до земљотреса
станица хитне помоћи) и бетонско-жичана ограда у дужини од 50 м.
115
Укупна штета на објектима Државне болнице је комисијски утврђена тек послије рата. Болница је пред
рат имала 250 постеља, од којих је половина уништена. Обим оштећења зграда је чак 80%. Изражена у
новцу, штета је износила 22,500.00 динара односно 409.100$.
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Један савезнички авион је 8. јуна 1944. надлетио Фабрику дувана и
испустио шест бомби. Двије веће бомбе експлодирале су поред саме управне
зграде, која је постала неупотребљива за уреде и за становање. Људских жртава
није било јер је фабрика обуставила производњу. У њеном кругу затекли су се
само радници обезбјеђења и ватрогасци.
Четири савезничка ловца су 9. јуна око 10:00 митраљирали жељезничку
станицу у Ивањској, којом приликом је уништена локомотива и три вагона, а
потом и село Рамиће. Нешто прије тога, око 9:15 часова, митраљиран је
аеродром у Залужанима. У поподневним сатима истог дана јуна савезнички
ловци су напали узлетиште у Бањалуци, којом приликом је запаљен један
њемачки авион.116
"Четири непријатељска зракоплова напала су узлетиште у околици Бање
Луке, те жељезничку постају Залужани, Драгочај..." 13. јуна 1944.117 Истог дана
у 8:15 нападнута је жељезничка станица у Мишин Хану, а безуспјешно је гађан
мост у Залужанима. Тешко је рањено више војних и цивилних лица.
Овај је извјештај потврђен и од јединица НОВЈ: 13.6. Њемачки ловци
напали формацију која се враћала након бомбардовања Будимпеште и над
самом Тополом запалили 1 амерички авион. 10 се падобранаца спустило између
Тополе и Берека.
Према извјештају Штаба 4. НОУ дивизије од 14. јуна, "3. чета
Градишко-љевчанског НОП одреда након 4-сатне борбе успјела је да ослободи
5 чланова посаде, након чега се и повукла јер су усташама у помоћ пристигли
дијелови 7. ловачке домобранске пуковније из Градишке".
Према америчком извору, савезници су 13. јуна 1944. на подручју
Југославије изгубили два бомбардера Б-24, који су припадали 465. односно 484.
бомбардерској групи. Очигледно, један од њих оборен је изнад Тополе.
У Дневном извјешћу Оперативног одјела Министарства оружаних снага
НДХ од 15. јуна 1944. стоји да је "...пао код Адолфстала118 (24 км с. Бање Луке)
још један непријатељски зракоплов. Заробљено је укупно 15 чланова посаде
који су се спустили падобранима".

116

Музеј Револуције Сарајево, Извјештај 1301/44 од 5. јула 1944.
Дневно извјешће Iа број 166/44 Оперативног одјела Министарства оружаних снага од 14. јуна 1944.
118
Данас Александровац
117
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Б-26 из 254. винга 25. ескадриле SAAF-а у току дејства на Бањалуку119

Савезнички извори наводе да је 14. јуна 1944. изнад Југославије оборен
један бомбардер Б-17 из састава 483. бомбардерске групе.120 И у Дневном
извјешћу Оперативног одјела Министарства оружаних снага НДХ од 26. јуна
1944. наводи се да је "срушен 1 непријатељски зракоплов".121
Напад изведен 29. јуна 1944. био је ограничен на искључиво војне
циљеве. Из веће формације бомбардера која је око 11 часова надлијетала град
15-ак авиона се устремило на војне објекте у Малом логору и касарну "Кулин
бан" на Бањалучком пољу, као и на Бојића хан, избацивши 50-ак бомби. Тек
што су се бомбардери почели враћати у своју формацију, ловци из пратње
отворили су митраљеску ватру по градској периферији.
О овом налету савезничких бомбардера говори се и у заповијести
заповједника 4. ловачког здруга пуковника Стимаковића од 1. јула 1944.
године:
Истог дана око 1100 сати пригодом прелиета једне веће скупине
непријатељских бомбардера одвојила се једна скупина од 15 непријатељских
зракоплова и извршила нападај бомбама и стројничком ватром на Бања Луку и
околину. Бачено је око 50 тешких бомби. Погођена је војарна у логору "Кулина
119

[ www.raf.mod.uk ( 12.1.2011 ) ] Фотографија је наводно снимљена 11. јуна 1944. године, али нема
података о томе да је савезничка авијација тог дана дејствовала на град.
120
Бањалуку је 14. јуна око 10:45, у групама од по 36 апарата, прелетјела огромна формација "летећих
тврђава". Формација се враћала око 13:00 часова. Један авион је због квара био присиљен да се издвоји,
пао је у близини села Машићи и запалио се. Деветорица чланова посаде су се спустили падобранима, а
петорицу од њих заробиле су СС трупе.
121
Савезнички извори наводе да су 26. јуна 1944. изнад Југославије изгубили шест апарата, од којих три
бомбардера Б-24 (из 449, 451. и 485. бомбардерске групе), једног бомбардера Б-17 (97. БГ), једног ловца
П-38 (82. БГ) и једног ловца П-47 (332. БГ).
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бана" и Творница духана, али нема веће штете. Срушена је гркокатоличка
црква и 2 посебничке зграде а више их је оштећено.
Погинуо је 1 њемачки дочасник, један домобран и 3 грађанске особе (2
мушкарца и једна жена).
Наредног дана, 30. јуна, ваздушна узбуна је дата већ у шест сати ујутро,
друга у осам, а трећа у десет часова. Између друге и треће узбуне, око девет
часова, један авион је са три бомбе погодио круг Фабрике дувана. Двије су пале
у башту и нису проузроковале готово никакву штету, док је трећа пала између
магацина цигарета и помоћне зграде. Оба објекта су тешко оштећена. Жртава
није било јер су се радници на дати знак за ваздушну опасност упутили у
склониште и у подрумске просторије.122 Спашене залихе цигарета су касније
премјештене у самостан Назарет у Буџаку. За оправку тешко оштећеног
магацинског крова недостајао је етернит, па је провизорно рјешење нађено у
покривању магацина 12-мм даскама од којих се израђују сандуци за паковање
цигарета. То је, међутим, било недовољно, јер је недостајао и дах-папир, а из
Загреба никако није стизала обећана пошиљка.
Двадесетак минута након треће узбуне услиједило је бомбардовање.
Главни циљ напада био је аеродром у Залужанима, али су гађани и објекти у
граду: касарна "Кулин бан", њемачко складиште оружја, Винклерова123 гаража
у Мартићевој улици, војна пекара у Алеји краља Томислава. Бомбардовање је
трајало око пола сата, а бачено је око 300 бомби.
Амерички извори наводе да је 30. јуна 1944. савезничка авијација, након
што је због лошег времена одустала од првобитне мисије, тукла аеродроме код
Загреба и Бањалуке. На Боронгај су изручене 133, а на аеродром у Залужанима
75 тона бомби. Акцију на аеродром у Залужанима извело је 25 авиона из 483.
бомбардерске групе из састава 15. америчке ваздухопловне армије.124 Била је то
њена 40. бомбардерска мисија. Аеродром је тешко оштећен, док, према истом
извору, није потврђено оштећење или уништење ниједног непријатељског
апарата. Истог дана два авиона су на мост у Босанској Градишци избацили пет
тона бомби.
Међутим, мета напада није био само аеродром у Залужанима. Помоћни
аеродром на Бањалучком пољу је онеспособљен, погођена је Фабрика дувана,
њемачке бараке и складишта у Малом логору, коњушница у логору "Кулин
бан" и други објекти. Цивилни објекти претрпјели су незнатну штету.

122

АРСБЛ, Фабрика дувана, 2672/I-1944 од 4. јула 1944.
Едуард Винклер, ожењен грофицом Маријаном дел Местри, предратни је њемачки обавјештајац.
Погинуо је у новогодишњем нападу на Бањалуку 31. децембра 1944. код Државне болнице, покушавајући
да склони повјерљиве документе. Иначе, гаража и механичарска радионица су 1941. одузете од Мирка
Дивјака, бившег студента фармације.
124
Ова бомбардерска група је стекла значајно искуство и на небу изнад Југославије. Њени значајнији
дотадашњи циљеви били су аеродром у Имотском, Босански и Славонски Брод, Ниш, Загреб,
подморничка база у Пули, Београд и др.
123
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Према извјештају Министарства оружаних снага НДХ погинуло је
седам, од којих три војна, а рањено 30 лица.125 Аутор је на основу пријава ратне
штете утврдио да је 30. јуна 1944. у току бомбардовања логора "Кулин бан"
погинуо 13-годишњи Матија Кардум, син Марте, избјеглица из Босанског
Грахова, са станом на Бањалучком пољу, Сењак бр. 2, који је у логору био
запослен као цивилно лице. Њемачке војне снаге нису ни овај пут саопштиле
своје губитке. У малочас поменутом извјештају Министарства оружаних снага
наводи се да се "овај пут запазила намјера да се нападну војнички објекти".
Јулска бомбардовања
Авиони 97. USAAF 15. ваздухопловне армије полетјели су 7. јула 1944.
из база у Италији и тукли аеродром Боронгај код Загреба (127 тона бомби) и
ранжирну станицу у Загребу (106 тона). При повратку у базу један авион је на
аеродром у Залужанима избацио двије тоне бомби које тог дана нису изручене
на циљеве у Њемачкој и у Загребу.
Сличан сценарио поновио се и 8. јула у 9:30 часова, када је један
савезнички авион на аеродром у Залужанима изручио 2,2 тоне терета. Један од
ловаца-бомбардера, који су искључиво коришћени приликом бомбардовања 8.
и 10. јула, погодио је Фабрику дувана са шест пројектила.126 Двије бомбе
велике тежине експлодирале су у близини управне зграде и онеспособиле је за
коришћење. Овог дана, вјероватно при повратку са стратешког бомбардовања
циљева у Аустрији, савезници су тукли и жељезничка постројења у Сплиту и
Сиску.
Наредног дана изведени су "мањи нападаји непријатељских зракоплова
на Бању Луку, Сисак, Цапраг и жељезничку пругу Сисак–Винковци, те
жељезничке постаје и влакове јужно од р. Саве". Летећи у правцу сјевера,
авиони су се изнад Бањалуке појавили већ у 7:00 часова. На аеродром је бачено
осам бомби. Том приликом је уништен један њемачки камион.
Четири ловца-бомбардера су дејствовала 10. јула 1944. на помоћни
аеродром у Бањалуци и насеље Лауш, те дуж Градишке цесте.
Дана 14. јула 1944. из велике формације четворомоторних бомбардера
("либератора") издвојио се један и "пао негдје иза Старчевице". Иста формација
бомбардера надлетјела је град око 10:30, при повратку из акције.127
Наравно, то није било све. Тако се из сасвим слабо сачуване
документације сазнаје да је 20. јула око 12:30 бомбардован Приједор.

125

Број 1301/44 од 5. јула 1944.
АРСБЛ, Фабрика дувана, 2672/44 од 10. јула 1944. Према дневном извјешћу Оперативног одјела
Министарства оружаних снага, "тога дана бацио је 1 непријатељски зракоплов 10 бомби у предјелу
Творнице духана у Бањој Луци. Срушена је 1 кућа".
127
Музеј Револуције Сарајево, Обавјештајни извјештај, 1301/44 од 24. јула 1944.
126
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Интересантан је извјештај који је дјелатни пјешачки пуковник Антон
Ивчевић128, бивши заступник заповједника 6. ловачке пуковније, доставио
Заповједничтву 1. ловачког здруга Добој:
За вријеме мога бављења у Кулашима (30. јула; примј. аутора) имао сам
прилике да видим сљедеће:
...3) Једном приликом овдје су дошла 2 енглезка официра, 1 сатник и 1
наредник, који су се принудно спустили код Србца, јер им је 1 апарат остао у
дефекту, кога су спалили. Примјетио сам, да баш нису љубазно примљени од
партизана, а нити је њихов сусрет био пријазан.
Августовска бомбардовања
И у току августа мјесеца забиљежени су готово свакодневни прелети
формација савезничких бомбардера.129 Авионска бомба је 8. августа 1944.
усмртила двојицу ђака:
1. Халиловић Абдулкадира, сина Салиховог, 13-годишњака, ученика
првог разреда Гимназије, сталног боравишта у Бањалуци130 и
2. Витомира Лазичића, сина Николиног, 13-годишњака, ђака, сталног
боравишта у Бањалуци, Србина.131
Приликом повратка са акције у Мађарској, изнад Бањалуке је моћним
њемачким флаком оборен ловац П-51, који је, вјероватно због квара, заостао за
формацијом. Пилота Алфонса Сајмонса спасиле су партизанске снаге и вратиле
његовој групи.
Два бристол бофајтера, под заштитом четири ловца, тукли су 18. августа
1944. око 10:30 часова Траписте и аеродром у Залужанима. У извјештају
Жупске редарствене области наведено је да је противваздушна одбрана
оборила два савезничка авиона, који су се срушили код Јошавке односно
Челинца.132

128

Ивчевић је заробљен 10. јула 1944. приликом ослобођења Теслића, али је успио да побјегне.
Према извјештају Оперативног одјела Министарства оружаних снага НДХ од 17. августа 1944, у току
извиђања територије Санског Моста "срушио се 1 непр. зракоплов. Срушени зракоплов је пронађен и
одвучен од њемачких постројби". У извјештају о дејствима против јединица НОВЈ од 28. августа стоји да
је "27.8. код Босанске Дубице изкочило 5 падобранаца из оштећеног непријатељског зракоплова".
130
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 42/45
131
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 5210/45
132
Жупска редарствена област Бањалука, 3752/44. И савезнички извори потврђују да су тог дана изнад
Бањалуке оборена два бристол бофајтера из 19. ескадриле SAAF-a, којима су управљали капетан Пауел
(Powell) односно наредник Скот (Scott).
129
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Септембарска бомбардовања
Према темељито припремљеном плану, уважавајући значајна искуства
стечена у току Прве бањалучке операције (31.12.1943–2.1.1944), 5. корпус
НОВЈ испланирао је операцију ослобођења територије у доњем току Врбаса, са
Бањалуком и Градишком као најзначајним мјестима. А онда, када је већ
извршена концентрација снага у рејону напада, 5. корпусу је 16. септембра
стигло наређење Врховног штаба да главнину снага распореди у рејону
Сарајева и да га заузме у случају да Нијемци напусте град. На приједлог Штаба
5. корпуса, Врховни штаб му је одобрио претходно извођење операције
чишћења доњег тока Врбаса од непријатељских снага, с тим да се потом, а
након што проведе мобилизацију, упути према долини р. Босне.
Одбрану подручја организовао је генерал-мајор Карл Кребс фон Девиц,
раније командант 69. њемачке дивизије. Сједиште своје команде он је нешто
раније измјестио у самостан Петрићевац. Командно мјесто бранило је 400
Нијемаца, већином гестаповаца и припадника Зихерхајтдинста.
Фон Девиц је одбрану поставио врло искусно, опасавши град са два
одбрамбена прстена. Унутрашњи је захватао подручје од лијеве обале Врбаса,
па преко логора "Кулин бан" и Војне болнице (у Бојића хану), жељезничком
пругом и Алејом краља Крешимира до п. Црквена, те до тврђаве Кастел и
градског моста. За главне тачке спољног одбрамбеног прстена одређени су
Горњи шехер, жељезничка станица у Предграђу, самостан траписта у
Делибашином Селу, петрићевачки самостан и Раковачке баре. Срце система
одбране били су тврђава Кастел и блок значајнијих објеката, у ту сврху
посебно ојачаних, под називом "Цитадела", коју су чиниле Банска палата,
Бански двори, Позориште и Хипотекарна банка.
Фон Девиц је наредио одсудну одбрану града.
Партизанске снаге су ваздушну подршку затражиле већ 16. септембра:
Потребно бомбардовати: као најважније: мост на Сави у Градишкој и саму
Градишку јер се тамо налазе усташе. Друго по важности бомбардовати
Кастел (тврђаву поред Врбаса у центру града), манастир Петрићевац (3 км
с.западно од Б. Луке; тамо се налази њемачки ђенерал133 и њемачка посада),
Траписте, Доњу и Горњу Тополу на цести Б. Лука–Градишка.
Напад на град отпочео је 18. септембра у 22:00 часа. Још у току ноћи 6.
крајишка бригада стигла је до самог центра града тј. до "Цитаделе", док је њен
4. батаљон заузео сјеверни дио града (Бојића хан), сломивши отпор
непријатеља у Фабрици дувана и Учитељској школи. Сутрадан око подне
заузета је зграда Позоришта. Пробијајући одатле уз помоћ енглеског ручног
бацача "џон бул" зидове, партизанске снаге стигле су до саме Банске палате.

133
У борбама за Бањалуку заробљени су генерал-мајор фон Девиц и командант 3. горског здруга
потпуковник Драгутин Милетић.
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Бомбардовање Кастела 27. септембра 1944.

Партизанске снаге су 19. септембра депешом бр. 43 поново затражиле
ваздушну подршку: Водимо жестоке уличне борбе у Б. Луци. Држе се још две
зграде и Кастел. Потребно данас бомбардовати Кастел, мост на Градишкој и
митраљирати цесту Окучани–Градишка–Топола. Истог дана у депеши 44 је
констатовано: Није било бомбардовања. Незгодно. Захтјев за бомбардовање
цесте Окучани–Градишка–Топола поновљен је 21. септембра, с тим што је
затражено и бомбардовање Травника и Кисељака.
Дан касније, 20. септембра, изведен је одсудни напад, који је око 16:00
часова окончан заузимањем објеката Банске палате, Банских двора и
Хипотекарне банке.
Четрнаеста крајишка бригада је форсирала лијеву обалу Врбаса и
разбила отпор у касарни "Кулин бан", док је 18. бригада сломила отпор у
самостану траписта. Постављени задатак извршила је 19. септембра и 8.
крајишка бригада, сломивши отпор на Раковачким барама, у Војној болници и
утврђеном самостану Петрићевцу. Потом су снаге 8. крајишке напале на јако
њемачко упориште у Пољопривредној школи. Отпор је сломљен тек након што
је у помоћ стигао артиљеријски дивизион 4. дивизије. Тридесет девета
крајишка дивизија, односно њене 13. и 16. бригада, до 20. септембра је заузела
кључне тачке спољне линије одбране (Буквалук, Горњи шехер и Лауш) и
запосјела линију Соколски дом – хотел "Палас" – Гимназија. Тако је остварена
потпуна блокада тврђаве Кастел, јединог објекта из којег је још пружан отпор.
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У блокади Кастела били су 16. крајишка бригада, без једног батаљона, и један
батаљон 13. крајишке бригаде.
У ноћи 20/21. септембра 13. крајишка је скршила отпор око 1.000
домобрана и усташа непосредно ангажованих у одбрани аеродрома у
Залужанима и 250 Нијемаца на посебном дијелу аеродрома, уз сами Врбас. На
аеродрому је затечено 48 авиона и велика складишта бензина и муниције.134 Од
заплијењених авиона и пребјеглих пилота формирана је ескадрила 5. корпуса.
Њена привремена база постао је аеродром у Залужанима. Да би се избјегла
забуна, на крила и репове осам употребљивих авиона одмах су уцртане нове
ознаке: црвене петокраке у бијелом пољу.135
Судећи по њеном оперативном дневнику, ескадрила је у времену 21–29.
септембра имала чак 36 авио-полета. Први је изведен већ 21. септембра, када су
два авиона Бе-51136, садејствујући са јединицама 5. корпуса, тукла Кастел.
Други напад на Кастел, изведен 22. септембра око 10 часова ујутро,
завршен је неуспјехом. Партизанске јединице на Лаушу и око Кастела отвориле
су на авион "пријатељску" ватру, након чега се он необављена посла вратио у
своју привремену базу у Залужанима. У вези с тим је пуковник Никола
Карановић, замјеник команданта Штаба 5. корпуса, потчињеним јединицама
издао наредбу о организацији садејства са авионима на бојишту.
Захтјеви за дејствима авијације поновљени су и 23. септембра, када је
генерал-мајор Славко Родић, командант Штаба 5. корпуса, потпуковнику
Милану Зорићу, привременом команданту аеродрома Залужани, издао наредбу:
Потребно је хитно дејство наше авијације на Каштел. Авијација треба
непрекидно и перманентно да бомбардује Каштел запаљивим и експлозивним
бомбама. Авиони чим избаце бомбе треба да се поврате на аеродром,
натоваре поново бомбе и поново крену на бомбардовање, тако да посада буде
принуђена усљед непрекидног дејства авијације на пасивност и евентуалну
капитулацију.
У тачки 3 исте наредбе констатовано је: "...Тврђава Каштел није се
предала. Потребно је спремити одмах авионе за бомбардовање Каштела са
тежим, експлозивним и запаљивим бомбама".
Дана 25. септембра још једном је депешом затражена ваздушна помоћ:
"Да ли можемо рачунати на бомбардовање Кастела са бомбама од 500 до 2.000
кг да би избјегли жртве са нападом нашим снагама, јер је тврђава доста тешка

134

Велика складишта бензина и авионских бомби нагомилана су априла 1944. за потребе тактичког
бомбардовања јадранског сектора, јер су Нијемци у то вријеме били увјерени да ће тамо услиједити
савезничко искрцавање.
135
У другој половини 1943. Нијемци су ојачали и осавременили Бојно зракопловство НДХ са 40-ак
апарата МS.406 (Morane Saulnier), које је Луфтвафе користио за обуку. Авиони су додијељени 14.
(Залужани) и 21. зракопловном јату (Боронгај). Снаге 5. корпуса су у Залужанима заробиле шест
сервисираних и пет лакше оштећених авиона. По неким изворима на аеродрому је био 21 авион.
136
Зракопловство НДХ располагало је са 25 апарата Бе-51 Бета минор. Ови авиони спортског типа били
су чехословачке производње.
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за ликвидирати. Авионе ћемо очекивати 26. и 27. септембра, са црвеним
ракетама даћемо сигнале у правцу Кастела. Молимо одговорите нам по овом".
У захтјеву Штаба 5. Корпуса НОВЈ за бомбардовање моста код
Градишке, упућеном 27. септембра шефу Савезничке англоамеричке војне
мисије при 5. корпусу НОВЈ, стоји: "Авиони савезничког ваздухопловства
данас су бомбардовали Каштел у Бања Луци. Погодци су били прецизни и
унутар Каштела запаљене су двије зграде". Поновљен је и захтјев за
бомбардовање Градишке и моста на Сави и митраљирање цеста Клашнице–
Прњавор и Траписти–Слатина–Прњавор. Овај је захтјев био управљен на
успоравање продора непријатељских снага из правца Градишке, Дервенте и
Прњавора, о чему говоре извјештаји:
...Одпочео је усредоточени нападај на непријатеља у подручју сјеверно
од Бање Луке...
Јуначка посада Бање Луке одбија све непр. нападаје на постав у
средишту града. Обскрба се врши зракопловима.
Брза оклопна скупина137 упућена у помоћ преко Прњавора достигла је
27.9. у јутро Клашнице (17 км с.и. Бања Луке) те надире у смјеру сјеверозапада
и сјевера у леђа непријатељу код Виндхорста.
Друга скупина138 код Виндхорста прешла је у нападај на циелој фронти
у смјеру југа.139
Депешом од 27. септембра поручено је: 30. септембра нападамо
Травник. Молимо тражите за исти дан од 17 (седамнаест) часова па надаље
бомбардовање касарне, поште и бункера.
Истог дана послан је и извјештај о бомбардовању Кастела: Данас у 11
часова 7 савезн. авиона бомбардовало Кастел. Зграде у Кастелу запаљене.
Непријатељ се је одржао у зидинама и подземним ходницима.
Захтјев за бомбардовање градишког моста постао је беспредметан јер су
њемачке снаге већ биле у Клашницама и убрзо су повратиле контролу над
градом:
Око подне заузето је узлетиште, а у 14:15 сати моторизоване
постројбе продрле су у град Бања Лука и одтеретиле јуначку посаду у
средишту града, која је од 19.9. надчовјечанским напорима издржала тежку
обсаду далеко премоћног непријатеља.140

137

Борбена група Рудно
Борбена група Панвиц
139
Дневно извјешће Iа број 272/44 Оперативног одјела Министарства оружаних снага од 29. септембра
1944.
140
Дневно извјешће Iа број 273/44 Оперативног одјела Министарства оружаних снага од 29. септембра
1944.
138
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Бомбардовање Кастела 27. септембра 1944.

Након што су непријатељске снаге повратиле контролу над градом,
авиони су прелетјели на партизански аеродром у Санском Мосту.
Информације о ваздушном удару на тврђаву Кастел налазе се и на
сајтовима британског Краљевског ратног музеја141 и Ратног музеја
Аустралије142. На овом првом као тачан датум напада наводи се 27. септембар,
а на овом другом 12. октобар. У опису фотографије Краљевски ратни музеј
наводи њен каталошки број Ц-4693 и податак да је снимак сачинила 19.
ескадрила SAAF-а. Према британском извору, фотографија је настала у току
напада 16. и 19. ескадриле SAAF-а.
Аустралијски извор, поред тога што погрешно датира догађај, наводи да
су "на тражење партизанских снага" из бристол бофајтера143 "испаљена 64
ракетна пројектила на њемачку цитаделу". Иако ни овај ваздушни удар,
изведен само дан прије повлачења партизанских снага из Бањалуке, није
промијенио однос снага, овај извор нетачно наводи да су партизанске снаге
"након тога заузеле град, те убиле 3.000 Нијемаца и ослободиле 2.000
заточеника". Мало је вјероватно да је у питању слаба обавијештеност, већ би се
прије могло рећи да је објашњење у функцији пропаганде.

141

[ www.iwmcollections.org.uk/ ( 27.12.2010 ) ]
[ www.awm.gov.au/ ( 27.12.2010 ) ]
143
Торпедни бомбардер бристол бофајтер био је вишенамјенски авион, наоружан са четири топа и седам
митраљеза. Могао је да носи и двије бомбе тежине до 450 кг.
142
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Торпедни бомбардер бристол бофајтер дејствује на Кастел

Овај извор наводи да су саме партизанске снаге маркирале циљ напада
црвеним платнима, док се у већ поменутој партизанској депеши од 25.
септембра наводи да ће то бити урађено црвеним сигналним ракетама.
Размјере уништавања ужег градског подручја биле су огромне. Генералпотпуковник Винтер, начелник Штаба Југоистока, у приједлогу у вези са
обезбјеђењем Бањалуке послије њеног поновног заузимања, упућеног 29.
септембра 1944. Врховној команди Вермахта, износи мишљење да "стварна
вриједност овог упоришта (Бањалуке; примј. аутора) више не постоји. Град је
већ био, у вези са операцијом Реселшпрунг, знатно бомбардован, а на крају, у
оквиру локалних борби (Друге бањалучке операције; примј. аутора), готово
потпуно разорен".144
У вези са аеродромом у Залужанима савезнички извори наводе да се,
наводно, 27. септембра, због квара на авиону, тамо спустио енглески пуковник
Џон Селби, који је често слијетао на аеродроме под контролом партизанских

144

У приједлогу је изнесено и мишљење да би од фирера требало затражити да њемачки батаљони
напусте Бањалуку, док би шест хрватских батаљона требало ангажовати на осигурању жељезничке пруге
сјеверно од Саве јер, "прије или доцније, доћи ће поново до губитка, можда до опкољавања и ради тога до
обновљеног запомагања поглавника за ослобађање и њемачку помоћ". До тога, међутим, није дошло јер
су у вези са чувањем Бањалуке превагнули политички мотиви, о чему је почетком октобра Команди 2.
оклопне армије достављен фиреров телеграм. Ипак, град је 4. октобра 1944. напустила њемачка
моторизована јединица, а са њом и готово сви фолксдојчери. Ова јединица је прије одласка порушила све
објекте које је користила, онеспособила аеродром у Залужанима, запалила складиште бензина и уништила
огромну количину експлозивних средстава.
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снага у БиХ, Хрватској и Словенији. Исти извор наводи да је он преко Санског
Моста упућен својој јединици.145
Бомбардовања града 1945.
Дневни и ноћни прелети Бањалуке нису престајали.146 Надзорништво
Народне заштите за град и котар Бању Луку обавијестило је Велику жупу Сана
и Лука да је потребно упозорити све државне уреде "на точно придржавање
заштитних мјера у погледу Законске одредбе о устроју проширене самозаштите
јер је примијећено да нарочито школе у којима има већи број дјеце, не обраћају
никакве пажње на горе поменуту Законску одредбу. Дјеца су изложена
опасности погибељи, поготово ако немају никаквих заштитних уређаја".147
Почетком јануара 1945. подручје Бањалука–Босанска Градишка–Котор
Варош држала је 6. хрватска дивизија, у чијем су саставу били 10. усташки
стајаћи здруг (са пет бојни) и 15. пјешадијски здруг. У самој Бањалуци су били
дивизијско и заповједништво 10. усташког здруга. Прва сатнија 5. бојне 10.
усташког стајаћег здруга била је стационирана у Трапистима.
У граду је заведен редарствени сат, док су изласци и уласци у град
забрањени.
Наредни удар из ваздуха извршен је 31. јануара 1945. године, када је
један авион из састава 15. ваздухопловне армије на град изручио двије тоне
бомби. Котарски повјереник Министарства скрби за котар Бањалуку јавио је да
је "страдао крај преко Врбаса", те да ће се штета санирати "на терет изв.
прорачуна Министарства скрби за раздобље сијечањ–липањ 1945. године –
ступац 1".148 У цитираном акту ријеч је о штетама насталим бомбардовањем
Бањалуке 31. јануара 1945.
Посљедњи удар савезничке авијације на град извршен је 9. фебруара
1945.149 Градско поглаварство је до 15. фебруара 1945. исплатило на име
145
У Књизи депеша Штаба 5. корпуса НОВЈ (Архив Војноисторијског института, к. 408 А, рег. бр. 1/8)
као датум слијетања у Залужане наводи се 8. септембар. Наравно, то је искључено јер тада аеродром није
био под контролом партизанских снага. С обзиром на то да су њемачке снаге повратиле контролу над
аеродромом 27. септембра око 12:00 часова, Селби је тамо био у јутарњим часовима.
146
У подручју Бањалуке пао је 17. новембра 1944. један бомбардер Б-24, погођен приликом прелета
југословенско-аустријске границе, док је 15. децембра исте године, након удара на Линц, код Ивањске пао
још један Б-24 из 461. бомбардерске групе. Пет дана касније, 20. децембра, у подручју Бањалуке пао је
ловац П-38, чијег су пилота спасиле четничке јединице. У нападу на Беч 21. јануара 1945. из флака је
погођен Б-17 из састава 483. БГ, којим је пилотирао Роберт Гросман. Он је успио да се приземљи 10 км
сјеверно од Бањалуке. Уз помоћ четника, након 72 дана успио је да се врати у своју базу у Италији. И
пилота Болмгрена, чији је авион Б-24 из 484. БГ 24. јануара 1945. пао у подручју Бањалуке, спасиле су
четничке јединице. Из флака је 19. јануара 1944. код Шипрага оборен бомбардер Б-24. Још један Б-24, из
састава 460. БГ, погођен из флака изнад Балатона, пао је у подручју Бањалуке 1. марта 1945. И његовог
пилота спасиле су четничке јединице.
147
АРСБЛ, Градско поглаварство, број 1192 од 13. децембра 1944.
148
АРСБЛ, ВЖСЛ, 2708/45 од 10. фебруара 1945.
149
АРСБЛ, ВЖСЛ, 1170/45 од 20. фебруара 1945. и 1181/45 од 22. фебруара 1945.
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накнаде штете настале овим бомбардовањем укупно 445.000 куна, а у
сљедећим појединачним износима:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Име и презиме
Адреса
оштећеног
Махмут Литрић
Адемаге Мешића 7
Хусеин Кључанин
Змаја од Босне
Изидор Вицинг
Змаја од Босне 38
Самија Дуна
Змаја од Босне 38
Хаџера Кобашлић уд. Змаја од Босне 38
Чарџић
Халид Имамагић
Змаја од Босне 47
Хаџера Шомић
Мејдан
Хусо Биједић
Мехмед-паше Фидахића 10
Авдо Карабеговић
Мехмед-паше Фидахића 12
Смаил Чекић
Мехмед-паше
Фидахића
16а
Алија Омерћехајић
Мехмед-паше Фидахића 18
Хафиз
хаџи
Хамид Мехмед-паше Фидахића 18
Мујкић
Адем Ибрахимбеговић
Мехмед-паше Фидахића 20
Хасан Бућо
Мехмед-паше Фидахића 8
Ибрахим Чаушевић
Муфтије Џабића 1
Суљо Харбаш
Муфтије Џабића 33
Ћамил Селман
Муфтије Џабића 93а
Шефко Мајан
Новљанина 4
Васвија Блекић
Печевијина 3
Ката Новокмет
Печевијина 4
Када Гвожђар
Печевијина 6
Ћамил Хабибовић
Печевијина 6
Мурат Дурић
Печевијина 8
Смајо Салама
Подгај 20
Хусо Бајагиловић
Софи Мемхмед-паше 3
Муниб Јусуфовић
Тетарића 4
Мехмед Бунић
Фирдусова 6
Мехмед Силахић
Хаџи Лојина 20
Несима Дробић
Хаџихалиловића 1

Исплаћена
накнада
20.000 куна
15.000 куна
10.000 куна
10.000 куна
25.000 куна
15.000 куна
15.000 куна
5.000 куна
20.000 куна
25.000 куна
5.000 куна
25.000 куна
20.000 куна
20.000 куна
10.000 куна
15.000 куна
5.000 куна
10.000 куна
20.000 куна
25.000 куна
25.000 куна
15.000 куна
15.000 куна
5.000 куна
15.000 куна
10.000 куна
5.000 куна
25.000 куна
15.000 куна

Генерал и усташки пуковник Владимир Метикош, заповједник 6.
хрватске дивизије, дао је 12. фебруара 1945. сљедеће одобрење:
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Из мјере опреза, а да би што будније и спремније могли дочекати
можебитни терористички зрачни нападај на Бања Луку, који није у данашње
вриеме изкључен, и да би грађанство Бање Луке имало приликом нападаја што
мање жртава,
Д о з в о љ а в а м:
1. да се грађанство у времену, које није редарственим сатом ограничено
може склањати изван града. Све грађанске особе, које то желе могу
изићи на излазе на мосту код Кастела и на митници Бојић хан, те у
околици града наћи себи најбољи заклон.
Грађани нека не прилазе близу војничких постава, а забрањује им се
било какво обћење с војницима.
2. Прелази на Хисетима и на Лаушу остају и даље затворени, како су и до
сада били.150
Наредног дана повјереник Градског поглаварства проф. Нурија
Ђумрукчић је наложио телалу Назифу Пашалићу да то разгласи грађанству.151
Град је и даље битисао у ригорозно спровођеној самоизолацији,
припремама усташких снага за бјекство и ишчекивању ослободилаца.152
Позивајући се на Законску одредбу о обћој народној одбрани,
управитељ Велике жупе др Османефендић је донио наредбу о постављењу
чланова Обрамбеног одбора за град Бањалуку, који је преузео послове
дотадашњег Уреда за обћу народну одбрану у Бањалуци.153
Сљедећи удар из ваздуха изведен је 14. марта 1945. у оквиру подршке
39. НОУ дивизији, када је "непријатељ јачине једне бојне усташа, потпомогнут
дијеловима школе ОРС-а, око 800 људи, покушао испад из Бањалуке у правцу
Ивањске, надирући десно и лијево од цесте Бањалука–Приједор".
Посљедње бомбардовање Бањалуке, извршено 16. марта 1945. године,
углавном је обавијено велом тајности. Тог дана је партизанска авијација
директно погодила зграду Одбора за водовод и канализацију у Печевијиној
улици, којом приликом су смртно страдала тројица радника, и ватрогасно
спремиште, гдје је погинуо Ахметага Литрић.

150

АРСБЛ, Градско поглаварство, 78
АРСБЛ, Градско поглаварство, 2248/45
152
Генерал Владимир Метикош, командант 6. хрватске дивизије, одобрио је 21. фебруара 1945.
одржавање тједног сајма. Строга забрана купопродаје живежних намирница ван градске тржнице и даље
се спроводила.
153
АРСБЛ, ВЖСЛ, 1323/45 од 25. фебруара 1945. За предсједника Обрамбеног одбора постављен је
градоначелник проф. Нурија Ђумрукчић, а за чланове котарски предстојник Махмут Куленовић, усташки
логорник Мишко Ћота и стручна учитељица Елизабета Линарић, чланица Женске лозе усташког покрета.
151
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16.3. Непр. зракоплови бацили двие бомбе на жељ. постају Вараждин.
Појединости још нису јављене.
Истог дана 12 непр. зракоплова-ловаца напало је бомбама и стројничком
ватром Бања Луку, а 4 ловца бацили су бомбе на средиште Бихаћа.
Појединости још нису јављене.
Наредних дана саопштене су и појединости: "Пригодом бомбардирања
Бања Луке 16. III погођен је средњи и източни дио града. Погинуло је 13 и
рањено 27 особа".
Аутор је установио да је у току бомбардовања Бањалуке 16. марта 1945.
погинуло 17 лица:
1.
Билаловић Мустафа
2.
Демировић Јусуф, радник, погинуо на раду у Одјелу за водовод и
канализацију
3.
Иванчук Иван
4.
Крафана Франц
5.
Крафана Виктор, син Венциславов, 50 година, чиновник, сталног
боравишта у Бањалуци, Хрват, грађанско лице154
6.
Крафана Ема, кћи Јаковљева, 48 година, домаћица, сталног
боравишта у Бањалуци, Хрватица, грађанско лице155
7.
Литрић Ахметага, раднички надгледник, погинуо у ватрогасном
спремишту
8.
Павлић Франц, 30 година, аутомеханичар, сталног боравишта у
Бањалуци, Словенац, грађанско лице156
9.
Поповић Јован, умировљени оружнички дочастник, са станом у
Бахтијаревића 3, иза којег је остала супруга Луција дјев. Брдар,
погинуо на раду у Одјелу за водовод и канализацију
10.
Пранић Мирко, радник, погинуо на раду у Одјелу за водовод и
канализацију
11.
Салама Хасан, син Сулејманов, девет година, ђак, сталног
боравишта у Бањалуци, Муслиман, погинуо у школи157
12.
Скакић Боривоје, син Миланов, 8 година, сталног боравишта у
Бањалуци, Србин, грађанско лице158
13.
Хасић, госпођица неутврђеног имена
14.
Ходун Грегор, рођен 1919. у Дубравама код Босанске Градишке,
помоћни оружник 3. оружничке пуковније, мртав донесен у

154
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 936/45. Викторов син Јурај, 20-годишњак, чиновник, нестао је 1944. у
Бањалуци. Иван Крафана, други Викторов син, 18-годишњак, гимназијалац, као борац 2. чете 4. батаљона
9. бригаде погинуо је од гранате 1945. у Бањалуци.
155
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 936/45
156
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 430/45
157
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 2465/45
158
АРСБЛ, 111, КРШБЛ, број 574/45
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Државну болницу, сахрањен 19.3.1944. на домобранском гробљу
на Бањалучком пољу, иза њега остала супруга Штефанија Ходун
15.
Хотић Фатима, кћи Мустафина, 8 година, сталног боравишта у
Бањалуци, Муслиманка, грађанско лице159
16.
Шварцбах (Schwartzbach), госпођа неутврђеног имена
17.
Шумоња Никола.
У пријавама ратне штете, које су средином 1945. подношене новим
властима, нема ни помена о томе да их је проузроковала партизанска авијација.
Сасвим је извјесно да су директно погођене зграде Градског физиката у
Ајановићевој 2 и Градског водовода, те неке "обћинске зграде". Градско
поглаварство је актом 3684/45 обавијестило Одбор за грађење пруге Бањалука–
Окучани да му је потребно ради "најжурније поправке обћинских зграда, које
су бомбардиране или ино оштећене, а чија је поправка неодложиво потребна,
стотину педесет до двиесто тисућа врећа портланд цемента". За дан-два стигао
је одговор да Одбор нема цемента. Ипак, градским властима је пошло за руком
да 31. марта 1945. оспособе водовод.
До касног прољећа 1945. настављени су, најчешће у пару, летови авиона
1. ловачке ескадриле дуж цесте Бањалука–Градишка, по чему их је народ
прозвао "цестари". Осим што су извршавали извиђачке задатке, авиони ове
ескадриле су повремено дејствовали на непријатељске транспорте и
извршавали друге специјалне задатке.
Закључна разматрања
Бањалука, несуђена престоница НДХ, била је највећи град у западној
Босни, административни, привредни и војни центар и значајно усташко и
њемачко упориште из којег су покретане бројне војне акције. У самом граду, на
Бањалучком пољу, постојао је помоћни аеродром, док је аеродром у
Залужанима био база.
НДХ се након објаве рата Великој Британији 17. априла 1941. и
формалноправно сврстала у снаге сила осовине, чиме је постала и легитиман
војни циљ.
Када су савезници у Италији наишли на жесток њемачки отпор,
пробијање фронта изискивало је свеобухватну акцију на слабљењу укупних
њемачких потенцијала. У ту сврху широм јужне Италије формиране су
ваздухопловне базе из којих су дејствовале стратегијске и тактичке снаге.
Овако моћне снаге су до половине 1944. оствариле пуну супериорност у
ваздуху. Врло честе мете у почетним нападима, за које су карактеристични
тачно дефинисани циљеви и ограничени удари, били су аеродроми НДХ у
Боронгају, Залужанима и Мостару. Што због техничке и бројчане
159
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инфериорности, што због све већих проблема око обезбјеђења горива, њемачки
и авиони НДХ су све рјеђе узлијетали. Њихова су дејства била ограничена на
ране јутарње или поподневне сате.160
Поред непосредног војног, удари из ваздуха имали су и изражен
психолошки значај. Међутим, и друга страна је непрецизност савезничке
авијације и огромна разарања и цивилне жртве у вези с тим, врло вјешто
окретала у своју корист.
Наиме, у то вријеме су били учестали ваздушни напади савезничких
авиона, па је највећи број штабова и непријатељских јединица боравио ван
града током дана... Разговарано је о томе да ли треба наставити
бомбардовање града, па будући да су усташке и њемачке институције биле
дислоциране закључено је да се тачно назначе нове локације непријатељских
штабова и институција и да се затражи њихово бомбардовање.161
Комитет је пратио сваки ваздушни напад на град, регистровао објекте
који су били погођени бомбама, војне и цивилне жртве, те о свему
обавјештавао територију. Тако у извјештају од 11. јула стоји да су
бомбардовани сљедећи циљеви: Војарна Кулина бана, директан погодак,
оштећена једна касарна, стара коњушница, док су остале зграде демолиране,
њемачка барака са слагалиштем муниције која је изгорила, привремени
аеродром код Војарне Кулина бана, гаража за поправак аутомобила, Творница
духана, итд.162
Штабу су упућивани захтјеви за бомбардовање појединих објеката, а
посебно је био извјештаван о промјенама локације појединих штабова и
јединица након бомдардовања.163
Из цитата може да се закључи да су захтјеви за бомбардовање ишли
линијом командовања, "одоздо". "Комитет" је, судећи по цитату, само
сагледавао посљедице и расправљао о томе да ли треба наставити
бомбардовање града. Тиме се озбиљно доводи у питање распрострањена теза о
изузетној обавијештености сарадника партизанског покрета у граду и о значају
информација достављаних "територији". При процјени њиховог учинка
посебно ваља имати у виду чињеницу да је након завршетка Прве бањалучке
операције веза између "комитета" и "територије" била подуго посве
онемогућена. Врло је споран и квалитет обавјештајних података који су
160

Према Извјештају Штаба 1. пука "Бранденбург" од 19. јуна 1944, у коме су изнесена искуства стечена у
операцији "Реселшпрунг", "непријатељско ваздухопловство постигло је за вријеме операције знатне
успјехе. Установљена је беспрекорна сарадња између њега и банди... Оно је за све вријеме операције
потпуно владало цјелокупним ваздушним простором... Од нашег ваздухопловства за све вријеме
операције није ништа запажено, изузев у два случаја, када је пуку ваздушним путем дотурена
муниција...".
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Мухарем Бегановић, Дјелатност Партије и НОП-а у окупираној Бањалуци између два партизанска
напада, у: Излазак Бањалучана на слободну територију (28. септембар 1944), Институт за историју у
Бањалуци, Бањалука 1985, стр. 121.
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Исто, стр. 127.
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Исто
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просљеђивани савезницима. Индикативно је то што су њемачке снаге у
Бањалуци биле готово неокрзнуте, док су у центру града уништене стотине
јавних објеката и породичних кућа. Изгледа да сасвим мало мјеста остаје за
деценијама стварану илузију о свемоћности и више него доброј
обавијештености партизанских илегалних сарадника у Бањалуци. А ако су
њихове информације и биле тако тачне, исцрпне и бројне, остаје отворено
питање зашто су се англоамерички савезници опредијелили за систем тепих
бомбардовања у дане 29. и 31. маја 1944.
Најснажнији удар савезничких ваздухопловних снага на град изведен је
29. маја 1944. на захтјев партизанских снага. Према Ричарду Дејвису, удар је
класификован у тактичке, изведене по критеријуму "R", тј. на захтјев
партизанских снага. Крута логика овакве класификације тешко је прихватљива.
Како због начина извођења тако и због посљедица које су произвели, у
поменута два случаја се ни уз најбољу вољу не могу дефинисати тактички
циљеви савезничког ваздухопловства. У оба случаја ријеч је о бомбардовању
града а не тактичких циљева у њему. Како објаснити чињеницу да је, на
примјер, Ливница челика "Јелшинград" остала недирнута?!
Логика Дејвисове класификације је крајње поједностављена: планове
стратегијског бомбардовања извршавала је стратегијска групација MASAF164, а
тактичког тактичка групација MATAF165.
Савезнички ваздушни удар од 29. маја 1944. изведен је на захтјев
јединица НОВЈ и представља дио велике ваздушне кампање изведене с циљем
да омете реализацију операције "Реселшпрунг", а по начину извођења (тепих
бомбардовање) са сигурношћу се може класификовати у стратегијске ударе.
Удар од 31. маја изведен је на готово идентичан начин, опет без селектованих
циљева. С обзиром на то да се овај удар и не наводи у савезничким изворима,
могуће су двије опције. Прва од њих је да је ријеч о једној продуженој,
вишедневној стратегијској операцији, а друга је да је удар извршен по већ
споменутом критеријуму "О".
Два најснажнија савезничка ваздушна удара на Бањалуку узроковала су
знатан број цивилних жртава, несразмјерно већи од војних, као и неоправдано
рушење огромног броја невојних објеката (око 60% зграда). Војни циљеви су у
овим ударима претрпјели релативно малену штету. С обзиром на то да је циљ
удара био промјена односа снага на терену у вези са операцијом
"Реселшпрунг", може се констатовати да циљ акције није испуњен, као и да је
употреба стратегијске авијације била неоправдана.
Са војног аспекта, најтеже посљедице по њемачке и усташке снаге
услиједиле су након низа тактичких удара на аеродроме у Залужанима и на
Бањалучком пољу, као и на низ војних објеката у граду (у Малом логору и у
касарни "Кулин бан").
164
165
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С обзиром на то да је НДХ била и формално сврстана на страну сила
осовине, за савезнике су и њене чисто цивилне зоне биле легитимни војни
циљеви. У том смислу упутно је јасно разликовати ударе по градовима у Босни
и Херцеговини, као дијелу НДХ, од удара на градове по Србији или Црној
Гори.
Према Дејвису, циљеви у Бањалуци бомбардовани су у шест наврата, и
то:
o аеродром 6. априла, 30. јуна (50. мисија 463. бомбардерске групе), 7.
и 8. јула 1944. године;
o тактички циљеви 29. маја 1944. године166;
o циљеви у граду 31. јануара 1945. године167.
Поред свих удара наведених у овом тексту, постоје индиције да је било
и много више дејстава пo граду. Тако је на основу захтјева Катице Саламунић,
супруге Просперове, Градско поглаварство "одобрило престанак обављања
дјелатности гостионице у Анте Павелића 79168 јер је порушена бомбардовањем
од 25. октобра 1944".169
Ваздушни удари у току Друге бањалучке операције, изведени у
садејству савезничке авијације и ескадриле 5. корпуса НОВЈ, били су
сконцентрисани на тачно одређен циљ – тврђаву Кастел. Међутим, чак ни 36
авио-полета партизанске ескадриле и торпедовање тврђаве из савезничког
бристол бофајтера нису били довољни да сломе отпор усташа, тј. нису
допринијели извршењу циља операције.
Циљеви удара који је 16. марта 1945. извела партизанска авијација нису
познати. Судећи по броју цивилних жртава, може се констатовати да је са
војног аспекта ова акција била потпуни промашај.
Архивска грађа о бомбардовањима Бањалуке у току Другог свјетског
рата је фрагментарно сачувана или недоступна, док су сјећања савременика на
бомбардовања, свјесно или подсвјесно потискивана, готово сасвим
изблиједила.
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Према Дејвису, ова је акција изведена по критеријуму "R" (бомбардовање градског подручја на захтјев
пријатељских копнених снага или партизана; city-area bombing requested by friendly ground forces or
partisans).
167
Према Дејвису, ова је акција изведена по критеријуму "О" (opportunity city-area bombing, conducted by
individual formations and crews following initiative granted by AAF or RAF policy; бомбардовање градског
подручја, проведено према наредби вође формације или посаде, а у складу са политиком AAF-а односно
RAF-а). Изгледа да су управо ове акције, изведене без одобрења команде (уколико наредба или одобрење
команде постоји, акција се, према Дејвису, разврстава по критеријуму "C": city-area bombing, ordered or
authorized by directive or numbered air force), узроковале највеће цивилне жртве.
168
На мјесту гостионице Проспера Саламунића данас се налази главна зграда поште.
169
АРСБЛ, Градско поглаварство Бањалука, 893/45 од 18. јануара 1945.
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Zoran S. Mackic
The Air Bombing of Banja Luka in the World War II 1941–1945
Summary
The very next day after the terrible destruction of Belgrade, Luftwaffe planes
carried out an attack on the military railway ramp in Banja Luka field, where troops
were boarded and the Yugoslav army equipment was loaded. On the same day the
first air battle took place in this area, when three airplanes of the Yugoslav aviation
were shot down. The German combat group Kampfgeschwader 51, in "the Balkans
campaign", bombed Banja Luka, Prijedor and Bihac on 11th April 1941. The next day
the main targets were the airport in Zaluzani, barracks of the 33rd Infantry Regiment
and the fortress Kastel. On the same day the German attack bomber Ju-87 was shot
down over Banja Luka. In the afternoon hours of 12th April a magnificent Church of
Holy Trinity was hit with three missiles. On Sunday 13th April, the Catholic Easter,
the German aviation was defeating the Yugoslav army troops in retreat.
During the World War II, Banja Luka was the largest town in the western
Bosnia, administrative and economic center and important Ustasha and German
strongpoint. In the town itself, in the Banja Luka field, there was an auxiliary airport,
while the airport in Zaluzani was the base.
After the declaration of war on the Great Britain on 17th April 1941, the
Independent State of Croatia (NDH) was formally lined up with the Axis powers,
thus becoming a legitimate military target. In this sense it is appropriate to clearly
distinguish the bombing of towns in Bosnia and Herzegovina, as a part of NDH,
from the attack on towns in Serbia or Montenegro.
When the Allied Air Forces had complete dominance in the air, from the
beginning of April 1944 was launched an intensive campaign of air strikes from air
bases in the southern Italy. The initial attacks characterized precisely defined
objectives and limited strikes.
In addition to immediate military, air strikes had rather psychological
significance. However, the other side very cleverly turned to their advantage
imprecision of the Allied Air Forces and the vast destruction and civilian casualties.
Powerful strikes of the Allied Air Forces over the town on 29th and 31st May
1944 were carried out at the request of the Partisan forces. Due to the method of
execution (carpet bombing) and the consequences, tactical objectives of the Allied
Air Forces can not be defined in the above mentioned two cases. In both cases it was
the bombing of the town rather than bombing tactical objectives in it.
The two most powerful Allied air attacks on Banja Luka have caused
significant civilian casualties, disproportionately greater than the military, as well as
the unjustified destruction of an enormous number of non-military objects (about
60% of the buildings). Military objectives in this attack underwent relatively little
damage.
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From a military point of view, the most serious consequences for the German
and Ustasha forces had a number of tactical strikes on airports in Zaluzani and Banja
Luka field, as well as a series of military facilities in the town.
During the second Banja Luka operation the air strikes, carried out in
coordination of the Allied Air Forces and 5th squadron of People's Liberation Army
and Partisan Detachments of Yugoslavia (NOVJ), were concentrated on the explicit
objective – the fortress Kastel, but did not achieve expected results.
Objectives of the attack which the Partisan Aviation carried out on 16th March
1945 are unknown. Judging by the number of civilian casualties, it can be concluded
that this action was a complete failure form the military aspect.
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Б. МАЈДАНАЦ, Делатници Народног позоришта Врбаске бановине у избеглиштву у Србији (1941–1945)

БОРО МАЈДАНАЦ
Архив Србије
Београд

ДЕЛАТНИЦИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
ВРБАСКЕ БАНОВИНЕ У ИЗБЕГЛИШТВУ
У СРБИЈИ (1941–1945)
Сажетак: После априлског рата и слома Краљевине Југославије 1941.
године, Србија је постала уточиште многим избеглим позоришним
делатницима. Било их је и из Бањe Луке. О њима ће бити речи у овом раду.
Кључне речи: Удружење глумаца, Народно позориште у Београду,
Моравско народно позориште у Нишу, Дунавско народно позориште у
Панчеву, Живојин Петровић, Александар Черепов, Милица Царка Јовановић,
Милош Рајчевић, Косара Рајчевић, Катарина Каја Игњатовић, Радомир
Шобота, Даница Дана Петровић.
Народно позориште у Бањoj Луци било је репрезентативна установа
позоришног живота у Врбаској бановини од свог оснивања (1930) до престанка
рада 6. априла 1941. године. Кроз њега је прошло на десетине истакнутих
позоришних личности из целе Југославије. После априлског рата и слома
Краљевине Југославије, а поготово стварања тзв. Независне државе Хрватске и
усташких погрома, хиљаде људи избегло је у Србију. Међу њима су се
налазили и бањалучки позоришни посленици.
Последњи управник Народног позоришта Врбаске бановине био је
Живојин Петровић. На ту дужност постављен је 2. септембра 1940. године.
Претходно је службовао у Народном позоришту у Скопљу (од 1932. до 1935.
год.), а затим у Народном позоришту у Београду као сценограф. Рођен је 1907.
у Ражњу, Ражањски срез, Моравска бановина. Филозофски факултет завршио је
у Скопљу. Одмах по избијању рата избегао је у Београд и наставио службовање
у Народном позоришту као сценограф и члан Драме.1 Убрзо после њега у
Србију су стигли: Милош Рајчевић, Косара Рајчевић, Царка Јовановић, Каја
Игњатовић, Даница Петровић, Радомир Шобота и Александар Черепов.2

1

АС, Министарство просвете НРС (Г–183), дос. П–XXIII–18; НП, 14/1941
Б. Мајданац, Позоришна политика у Србији 1941–1944, студија и документи, докторска дисертација,
Београд, 2007, необјављено
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Позоришта, укључујући оперу и балет, могла
су да раде само ако је за то постојала потреба и уз
дозволу војног заповедника у Србији. То је
регулисано посебном уредбом о вођењу позоришта од
20. маја 1941, коју је војни заповедник лично
потписао. Дозвола за рад је била временски
ограничена и у свако време се могла опозвати. Јевреји
и Цигани, као и лица која се налазе у браку са
Јеврејима и Циганима, нису могла добити дозволу за
овакву активност. Уз то, дела јеврејских аутора и
композитора нису се смела ни приказивати.
Целокупни уметнички и технички персонал морао је
да добије дозволу за рад од војног заповедника у
Србији, а Јевреји и Цигани нису могли радити у
Александар Черепов,
редитељ Нишког
оваквим установама.3
позоришта (МПУС)
Народно позориште у Београду, односно
Српско народно позориште, како се званично звало за време окупације, као и
Народно обласно позориште у Нишу и Бановинско дунавско у Пожаревцу,
касније Ковину и Панчеву, била су под ресором Министарства просвете до 16.
августа 1941. године, када су одлуком Савета комесара прешла у ресор
Председништва министарског савета или, прецизније, његовог Пропагандног
одељења, директно потчињеног немачкој пропаганди "Југоисток".4
Министарство просвете, с Велибором Јонићем на челу, узалуд се трудило да
врати одузету надлежност над позориштима. То није одговарало немачком
концепту позоришне политике.
Удружење глумаца, са Јованом Гецом на челу, било је најзаслужније за
обезбеђење егзистенције избеглим глумцима. Сматра се да их је само у
Београду било око 130. Удружење је имало више својих позоришта која су
гостовала по целој Србији. Од осталих позоришта у окупираној Србији
постојала су: Позориште Српске заједнице рада "Србозар", Уметничко
позориште Београд, Српско сатирично позориште "Бодљикаво прасе",
Централа за хумор, Весељаци, Разбибрига, Ацино смешно позориште, Српско
савремено позориште, Београдско мало позориште и др. Значајнији позоришни
центри били су: Крагујевац, Крушевац, Шабац, Смедеревска Паланка,
Смедерево, Краљево и Јагодина. Крагујевачко позориште имало је статус
окружног народног позоришта. Од дилетантских (аматерских) позоришта
издвајамо: позоришта Националне службе за обнову Србије, позоришта
Црвеног крста, Академско позориште у Београду, позоришне секције
спортских клубова, позоришта ватрогасних друштава, дечја, ђачка, омладинска
и сеоска позоришта. Целокупан приход са представа аматерских позоришта
3
4

Лист уредби војног заповедника у Србији, бр. 5, Београд, 22. маја 1941.
АС, Народно позориште (НП), 966/41.
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ишао је у хуманитарне сврхе (за избеглице, заробљенике, незбринуту децу,
ђачке кухиње и сл.). Професионална позоришта су такође повремено давала
хуманитарне представе. При Пропагандном одељењу Председништва
Министарског савета, које је било под директном контролом немачког
пропагандног одељења "Југоисток", постојао је посебан одсек за позоришта и
приредбе. Његов задатак је био да контролише рад свих позоришта у Србији.
На челу тог одсека стајао је управник Народног позоришта у Београду Јован
Поповић.5
Прво позориште Удружења глумаца за време
окупације било је Избегличко позориште Радивоја
Марића. У њему је играло четворо избеглих
бањалучких глумаца: Милош Рајчевић, Косара
Рајчевић, Каја Игњатовић и Дана Петровић. Већ
почетком јула 1941. гостовало је у Смедеревској
Паланци са три лака Нушићева комада.6 Бројало је
око 20 чланова. Представе у Београду изводило је у
башти Професорске колоније.7 Убрзо је прекинуло
рад, а његови чланови наступали су у другим
позориштима Удружења глумаца, посебно у
Позоришту удружених глумаца (Животићево
позориште). Ово позориште основано је на
Милош Рајчевић, редитељ, иницијативу незапослених глумаца Удружења и
оставио је дубок траг у
глумаца који су избегли из Сарајева, Скопља, Бањe
Краљевачком позоришту за Луке и других места. Са извођењем представа
време окупације (МПУС)
започело је 9. августа 1941. За управника је
именован реномирани глумац и редитељ Душан Животић. У Животићевом
позоришту наступало је свих четворо бањалучких глумаца из угашеног
Марићевог позоришта: Милош и Косара Рајчевић, Каја Игњатовић и Даница
Петровић. Милош Рајчевић је био један од главних Животићевих сарадника на
организационим, редитељским и другим пословима. На репертоару су, поред
осталих, била следећа дела: Ивкова слава, Моји ђетићи, Девојачка клетва,
Хасанагиница, Два наредника, Сеоски лола, Ваљевска подвала, Ајшин севдах,
Покојник, Др, Породица Бло, Пљусак, Коштана, Зона Замфирова, Чвор, Крвав
јаглук, Зулумћар, Цар Ћира (за децу), Пепељуга (за децу), Скамполо, Париска
сиротиња и др. Представе су игране у реновираној дворани локала "Нови
Београд" на Врачару, која је могла да прими око 700 посетилаца. Позориште
није уживало државне субвенције. Ангажовани глумци радили су на проценат
од оствареног чистог прихода.8
5

Б. Мајданац, н.д., 23.
Ново време, 6.7.1941.
7
В. Марковић, Театри окупиране престонице, Београд, 1997, 163–170, 260.
8
Исто, 166–167, 370; Ново време, 9.8.1941.
6
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Милица Царка Јовановић била је ангажована у Уметничком позоришту
у Београду које је, уз Народно позориште, било најуспешније од свих
београдских позоришта. Водио га је и глумио у њему Велибор Виктор Старчић,
режирали су Јован Бата Коњовић и Јосип Кулунџић, а сценограф је био
Миленко Шербан. Прву представу за време окупације извело је већ 17. маја
1941. у дворани Коларчеве задужбине, да би нешто касније играло на Летњој
позорници на Калемегдану која је могла да прими око 1500 посетилаца. Током
1941. извело је следећа дела: Три бекрије, Фигарова женидба, Два цванцика,
Жорж Данден, Ђидо, Сумњиво лице, Срећа на друму и Меркаде. Поред Царке
Јовановић, чланови Уметничког позоришта били су: Вања Марковић, Елка
Мацол Петровић, Јован Петровић, Бранка Андоновић, Капиталина
Апостоловић, Мима Предојевић, Рајко Радојковић, Теја Тадић, Мира
Тодоровић, Миливој Поповић Мавид, Станко Колашинац, Бранко Јовановић,
Чедомир Вук Војиновић, Владо Зељковић, Мирјана Коџић и др. Неки од њих
прешли су већ током 1941. године у друга позоришта.9
Живојин Петровић је 28. августа 1941.
постављен за вршиоца дужности управника Нишког
позоришта. Он је, у ствари, уступљен Нишком
позоришту на неко време да среди прилике и
организује његов рад.10 У "Новом времену"
забележено је: "За новог управника Нишког
позоришта постављен је г. Живојин Петровић,
бивши управник Бањалучког позоришта. Примивши
дужност г. Петровић, који је млад и енергичан
човек, прионуо је на посао са љубављу и много
воље, да би оправдао поверење које му је указано.
За њега нема одмора. Његово лично интересовање је
врло велико и он даје сугестије о свакој ствари. С
обзиром на личност новог управника, који је решен Живојин Петровић, први
управник Нишког
да до краја испуни свој задатак, треба очекивати да
позоришта
под окупацијом
ће Нишко позориште дати оно што се од њега
(АС, Г–183)
очекује као просветно културне установе". Даље се
каже да су "најближи сарадници управника новоангажовани редитељи г. г.
Александар Черепов, бивши редитељ Бањалучког позоришта, човек високе
позоришне културе, Јосип Срдановић, бивши редитељ Скопског народног
позоришта, који је један од најбољих наших редитеља за национални репертоар
и г. Петровић бивши првак Скопског позоришта". Сам Живојин Петровић
истиче: "Посета је врло велика иако су представе само дневне, а цена
улазницама знатно подигнута. Публика је похитала у позориште да баш у њему
нађе одмора од дневних брига и разоноде. Огромну посету не треба
9

Р. Радојковић, Уметничко позориште у Београду 1935-1943, Театрон 75, 76, 77, Београд, 1991, 5–37.
АС, НП, 3266/41; Г–183, дос. П–XXIII–18
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приписивати неким нарочитим реформама већ томе што нишка публика воли
позориште. Врло је значајно да та иста темпераментна публика највише воли
народне комаде, па је велика штета што позориште није у могућности да
створи оркестар и хор, али се и о томе питању размишља и верујем да ће се и
оно повољно решити. За сада пред управом стоји озбиљан проблем загревања
дворане који треба да се реши". У вези са репертоаром, Петровић је напоменуо
"да ће нарочито бити заступљени комади из националног репертоара јер их
публика са великим одушевљењем гледа".11
Представљачки ансамбл чинили су стари
чланови Моравског народног позоришта у
Нишу и ангажовани бивши чланови Скопског и
Бањалучког народног позоришта.12 Међу
ангажованим члановима, из Бањалучког
позоришта нашли су се Радомир Шобота и Каја
Игњатовић која је у Ниш стигла из Животићевог
позоришта. До пролећа 1942. изведено је више
позоришних
дела,
међу
којима:
Зона
Замфирова, Коштана, Моји ђетићи, Ивкова
слава, Покојник, Сумњиво лице, Породица Бло,
Свет,
Несуђени
зетови,
Мирандолина,
Скамполо, Сплетке и љубав, Улични свирачи,
Избирачица, Паук, Супруга, Јубилеј, Фигарова
женидба и Тартиф. Режисер је у више наврата
био Александар Черепов (Мирандолина, Јубилеј,
Чланице Животићевог
позоришта: Славка
Фигарова женидба...), а Каја Игњатовић је
Илић, Љуба Илић и Каја
играла у Уличним свирачима, Пауку и још неким
Игњатовић на сцени
представама, као и Радомир Шобота. Позоришна
(Ново време, 17.8.1941)
дворана је увек била пуна.13
Живојин Петровић разрешен је дужности управника Нишког народног
позоришта 2. марта 1942. године и враћен у Народно позориште у Београд.14
Постављен је за шефа рекламе.15 Повремено је обављао и послове сценографа,
а као редитељ гостовао је у Српском народном позоришту округа
Крагујевачког у јесен 1942. године.16
11

Ново време, 15.11.1941.
Стари чланови били су, поред осталих: Драгутин Тодић, Ружица Тодић, Жарко Јоковић, Душан
Цветковић, Светозар Цветковић, Десимир Перишић, Сима Јанићијевић, Злата Стојчевић, Олга
Стојадиновић, Миодраг Ковачевић, Живојин Вучковић, Драгослав Кандић, Никола Динић, Вукашин
Пешић, Гојко Глигоријевић, Блашка Дишљенковић, Јулијана Буквић и др. Из Скопског позоришта
ангажовани су: Бранко Татић, Добрила Џимић, Милутин Џимић, Елка Мацол Петровић, Живка
Срдановић, Милка Ерцеговић, Драгица Илић, Надежда Замфировић, Стеван Јовановић... – Б. Стојковић,
Нишко позориште 1918–1941, Театрон 30, 31, 32, Београд, 1981; Ново време, 15.11.1941.
13
Б. Стојковић, н. д., 133; Ново време, 19.2.1942.
14
АС, Г–183, дос. П–XXIII–18. На његово место постављен је Константин Бата Атанасијевић.
15
АС, НП, 986/42
16
Р. Стојадиновић, Крагујевачко позориште 1835–1951, Београд, 1975, 173–175.
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Маја 1942. Дана Петровић је прешла из Животићевог позоришта у
Позориште Удружења глумаца под управом Бошка Влајића. Ово позориште
гостовало је у Аранђеловцу, Параћину, Смедереву, Младеновцу, Краљеву и
још неким местима. На репертоару су били: Печалбари, Ивкова слава,
Коштана, Зона Замфирова, Звонар богородичине цркве у Паризу, Моји ђетићи,
Матура, Др, Каплар Милоје, Хасанагиница, Несуђени зетови, Девојачка
клетва, Једне ноћи у харему и др. Режирао је Светозар Цветковић, а од глумаца
посебно су се истицали Љубица Јовановић, Дана Петровић, Наташа Нешовић,
Ружица Цветковић, Дана Поповић, Јанићије Митрић, Драги Јеличић и Миодраг
Мајић.17
У пролеће 1942. године Милош и Косара Рајчевић, који су такође играли
у Животићевом позоришту, приступили су новооснованом Сатиричном
позоришту "Бодљикаво прасе" (касније се звало "Весељаци", а потом
"Хумористи"). Оснивач овог приватног позоришта био је Светомир
Стојановић, власник и уредник сатиричног листа "Бодљикаво прасе".
Позориште није имало стални извођачки ансамбл, већ је хонорарно ангажовало
најпознатије комичаре, балетске играче и сценске музичаре. На репертоару су
се налазили скечеви, козерије, пародије, рапорти, балетске и вокалне тачке.
Представе су извођене у дворани Коларчеве задужбине, на калемегданској
летњој сцени и у дворанама биоскопа "Морава", "Косово" и "Авала". Режирао
је Милош Рајчевић, а за сталну хонорарну сарадњу били су ангажовани Косара
Рајчевић, Блаженка Каталинић, Софија Перић Нешић, Милева Бошњаковић,
Добрила Џимић, Жанка Стокић, Александар Цветковић, Јован Танић, Нада
Танић, Жарко Митровић, Станко Буханац, Мила Ерцеговић, Драгољуб
Беднарски, Сима Илић и многи други. Соло певачи били су Олга Јанчевецка,
Вера Кокошевић, Ружа Протић, Јован Стефановић Курсула, Александар
Маринковић и др., док су у балетским тачкама учествовали Вера Костић и
Милош Ристић. Клавир је био поверен Даворину Жупанићу и Милораду
Милеру. Позориште је гостовало у Ћуприји, Параћину, Јагодини, Крушевцу,
Нишу, Лесковцу, Смедереву и Ужицу. До краја 1942. дало је 146 представа.18
Косара Рајчевић играла је једно време и у Српском савременом
позоришту, основаном јула 1942. године. Његов управник био је Владан
Сотировић, а редитељи Јован Петровић, Боривоје Ханауска алијас Бора
Поповић и Радош Ћирковић. Приказивало је искључиво дела српских аутора.
Представе је давало у згради Коларчеве задужбине, а гостовало је и у
унутрашњости. Поред Косаре Рајчевић, његови чланови били су: Вера Петрић,
Елка Мацол Петровић, Љубица Јанићијевић, Иван Ђурђевић, Братислав Бата
Миладиновић, Душан Ђорђевић Крцун, Славко Симић, Даница Матејић
Сотировић и др. Чести гости у представама били су чланови Народног
позоришта у Београду: Станоје Јанковић, Милош Ристић, Вера Костић,
17
18

Ново време, 21, 24. и 25.5, 20.6, 2.7. и 16.7.1942.
В. Марковић, н.д., 217; Ново време, 24.4, 31.5, 23.7, 7.8. и 7.11.1942; Српски народ, 24.10.1942.
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Теодора Арсеновић, Сима Илић и Михаило Живановић. Најчешће извођена
дела била су: Први пут с оцем на јутрење, Кнез Иво од Семберије, Лажа и
паралажа, Женидба и удадба, Љубавно писмо, Честитам и Хасанагиница.19

"Карловачки ђак" у Светосавског дому у Панчеву (МПУС)

Царка Јовановић наставила је да игра у Уметничком позоришту у
Београду све до његовог гашења 31. јануара 1943. године. Дала је низ
запажених креација, од којих се посебно истиче улога Хајнекеове супруге у
Судермановој "Части".20
Крајем 1942. године, Каја Игњатовић је из Нишког прешла у Дунавско
позориште у Панчеву, а нешто касније за њом долази и Радомир Шобота.21
Управник Дунавског позоришта био је др Марко Малетин, а редитељи
19

АС, Г–3, V–8–9–42; В. Марковић, н.д., 222-223; АС, НП, 4489/42, 4501/42, 4895/42, 5431/42.
АС, Г–3, I–4–459–43
21
Седиште Дунавског позоришта требало је да буде у Смедереву, али после страховите експлозије у
Смедеревској тврђави 5. јуна 1941, када је погинуло 17 глумаца овог позоришта, играло се прво у
Пожаревцу, затим у Ковину, а од 1. фебруара 1942. у Панчеву.
20
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Александар Верешчагин, Јован Јеремић и Драгомир Кранчевић. Глумачки
ансамбл чинили су: Анка Мајценовић, Томанија Јеремић Ђуричко, Ружа
Кранчевић, Илинка Душановић, Љубица Лазарева Раваси, Марија Верешчагин,
Вука Фазловска, Марко Јелић, Вера Јелић, Ранко Ковачевић, Никола Митић,
Ђорђе Козомара, Мерима Козомара, Влада Милин, Радивоје Гојкић, Славко
Симић и др. На репертоару су били: Моји ђетићи, Вода са планине, Лажа и
паралажа, Покондирена тиква, Подвала, Два цванцика, Ђидо, Кумова клетва,
Ујеж, Свет, Каплар Милоје, Београд некад и сад, Ивкова слава, Зона
Замфирова, Девојачка клетва, Париска сиротиња, Част, Супруга, Слуга два
господара, Стари Хајделберг, Звонар богородичине цркве у Паризу, Меркаде,
Мамзел Нитуш, Избирачица, Коштана, Карловачки ђак, Луда Велинка и др. У
неким представама запажене улоге одиграли су Каја Игњатовић и Радомир
Шобота. У "Карловачком ђаку" нпр. играли су заједно тада млађани Славко
Симић и Радомир Шобота.22
Током 1943. године, Милош и Косара Рајчевић били су чести гости
Крагујевачког позоришта. Милош Рајчевић је углавном режирао. Поставио је
Присне пријатеље, Женидбу и удадбу, Др, Камен међу камењем, Дукат на
главу и Љубоморног стрица, а Косара Рајчевић је играла у више представа.
Чланови Крагујевачког позоришта били су тада: Света Васиљевић, Васа
Пантелић, Драгомир Фелба, Мија Алексић, Михаило Варагић, Милена Шавија,
Нада Остојић, Стеван Максић, Јованка Краснић и др. Управник и редитељ био
је ветеран Илија Јовановић.23
Царка Јовановић гостовала је у Драмском студију Националне службе за
обнову Србије, који је водио Александар Огњановић. Глумци-обвезници
извели су током 1943. Лажу и паралажу, Робинзона Круса, Нестрпљиве
наследнике и Девојку бржу од коња (Николе Трајковића) с којом су имали
највише успеха. Ову представу режирао је Александар Огњановић, а као гошће
наступиле су Љубица Јанићијевић и Царка Јовановић.24
Царка Јовановић је маја 1943. склопила уговор о ангажману у "Ацином
смешном позоришту". Било је то једно од низа хумористичко-сатиричнозабавних позоришта у Београду. Водио га је познати глумац Александар Аца
Цветковић. О премијерном програму тог позоришта у коме је учествовала и
Царка Јовановић, у Министарству просвете забележено је:
"Крајем маја, на помолу летњих врућина, када се полако гасе позоришна
и биоскопска сезона, весела београдска позоришта доживљују 'ренесанс' свога
цветања. Пошто су, са изузетком 'Разбибриге' и 'Централе за хумор' била,
зимус, у јеку сезоне, сва забрањена, сада, када је сезона на измаку, надлежне
власти их понова почињу одобравати. Популарни 'смешни' глумац,
ненадмашиви интерпретатор неотесаног и претенциозног паланачког ћифте,
22

Б. Стојковић, Историја српског позоришта од средњег века до модерног доба (драма и опера), Театрон
20, 21, 22, Београд, 1979; АС, НП, 7241/43; Ново време, 20.2.1944.
23
Р. Стојадиновић, н.д., 174–175.
24
Ново време, 19.11.1943.
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Аца Цветковић, искористио је велику популарност коју ужива код београдске
публике и основао сопствено 'смешно позориште'.
Премијерни програм 'Ациног смешног позоришта' није ни гори ни бољи
од програма осталих оваквих позоришта. У њему не изненађује ни нешто
запапрена конферанса окретног Павла Богатинчевића (на рачун дежурања на
тавану у случају напада из ваздуха), ни балет и песме ни књижевно слаби
скечеви 'Извршићете злочин' (потсмевање полицији која нарочитим апаратом
предвиђа злочине), 'Он или он' (збрка око личности у тону Трифковићева
'Љубавног писма') и 'Природан човек' (незгода са паланчанином који у друштву
говори отворено шта о коме мисли).
Глумци и глумице који су у Српском народном и у Уметничком
позоришту показали несумњиве уметничке способности (Аца Цветковић,
Павле Богатинчевић, Стојан Јовановић, Царка Јовановић и други) осуђени су
да, на позорници на две на три склепаној, играју улоге којих се и сами стиде.
Они се правдају тиме што морају да једу; само што би се некима, који
лакомислено ћердају свој глумачки таленат у трци за зарадом, могло замерити
да желе да и сувише фино једу."25
Јануара 1943. секретар Драме Народног позоришта у Београду Слободан
А. Јовановић поднео је директору Драме Боривоју Јевтићу предлог да се у
Народном позоришту установи функција лектора. Предлог је образложио
следећим речима:
"У нашем ансамблу осећа се потреба за једним стручним лицем које би
вршило дужност лектора. Наши чланови, од најстаријих до најмлађих, долазе
из врло различитих средина, и географских, и друштвених, и просветних. Код
чланова осећају се примесе словеначке, хрватске, војвођанске, босанске,
србијанске, чак и палилулске средине. Затим, чланови су се кретали у току
свога живота, у разним и разнородним друштвеним срединама, које су такође
оставиле на њима свога трага. И на крају, њихово школовање и образовање
врло је неједнако. Има чланова који су свршили више школе, а има и таквих,
који, сем основне или неколико првих разреда средње школе, немају никаквог
образовања. Све ово чини да је говор на нашој позорници врло неуједначен.
Штампа је на овај недостатак скретала пажњу, иако – треба признати – не у
довољној мери. Ми из 'Куће', на свакој проби, на свакој претстави, осећамо овај
страшни недостатак. Тај се недостатак, међутим, не сме трпети на нашој сцени.
Наша сцена је, као што имамо обичај често наглашавати, прва у нашој земљи.
Она, према томе, мора давати пример. Њен говор мора бити говор који ће
служити као пример целој нацији. У културнијим срединама то се, одиста, и
догађа. Немачка, иако у њој има више покрајина са врло наглашеним локалним
говорима, успела је да на сцени спроведе своје духовно јединство једним
одређеним, најбољим, немачким говором. У Француској је исти случај.
Претседник њене владе, као што је био случај са Полом Реноом, могао је
25

АС, Г–3, IV–3850/43 (реферат Ж. Младеновића)

319

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. III, број 3, 2011.

говорити акцентом покрајине у којој се родио и кандидовао, али чланови
Француске Комедије, као и чланови свих париских позоришта, па и оних
најнезнатнијих, морају беспрекорно говорити, и они то чине већ деценијама. То
је једини начин да се путем позоришта спроведе национално јединство и
подигне ступањ лепоте говора једног народа.
Тај резултат, у овим земљама, постигнут је системом солидне школске
припреме. Париски консерватоар посвећује особиту пажњу дикцији. Кандидат,
када изађе из школе, мора беспрекорно говорити, ако му већ природа није дала
и поуздан таленат.
У нашој средини, систем солидне школске припреме практикује се тек
одскора – не знам са колико изгледа на поуздан успех. Али, под условом да су
изгледи на успех најбољи, то се чини са најмлађом генерацијом, оном коју ће
публика тек имати да гледа. Генерација која сада излази пред публику говори
врло неуједначено, и дужност је наша да тај недостатак што пре уклонимо, у
интересу уметности исто толико колико у интересу нације.
Позоришту је преко потребан један човек који би могао вршити тај
посао беспрекорно. Мора се признати да је избор врло ограничен. Многи од нас
који осећају тај недостатак носе у себи примесе крајева у којима су се родили,
одрасли и школовали. Па и међи глумцима, који су најпозванији, нема много
људи којима би се могао поверити тај посао. Међу књижевницима, исто тако,
поуздан избор тешко је учинити.
Срећним случајем у Позоришту се тренутно налази један човек који би
тај посао могао вршити с пуним успехом. То је г. Живојин Петровић. Он има
све услове потребне за ову врсту послова. Он је рођен у централној Србији,
према томе најближи је матици народног говора. Он је студирао филологију на
Универзитету, према томе најбоље је упознат са науком о овом предмету. Усто,
он је млађи човек коме би посао ове врсте потпуно одговарао. Сви ми из Куће,
из досадашњих искустава, знамо да је његов акцент најтачнији и да су његове
примедбе у погледу исправности текста најправилније. Г. Петровић тренутно
врши дужност шефа рекламе. Та реклама своди се на куцање малих огласа за
новине. Иако је тај посао од велике важности у позоришту, он ипак ствара горчину у човека који је био драматург, секретар Драме и управник обласних позоришта, – а г. Петровић је све то био пре но што је постао шеф рекламе нашег
Позоришта. Моје мишљење је да би рекламу могао узети на себе и неко млађи,
или бар неко ко је ближи новинарству. Г. Петровићу требало би поверити један
посао који би измирио и његово осећање личног достојанства и потребе Куће.
А пошто нико као г. Петровић није позван да врши дужност лектора, мислим
да би било погрешно не искористити ту могућност. Зато сам слободан умолити
Вас, г. Директоре, да у овоме смислу, уколико се слажете с мојим мишљењем,
учините потребне кораке код г. Управника Позоришта.
У случају да овај предлог буде прихваћен, г. Петровићу би требало
одредити да присуствује свим пробама и претставама, да држи одвојене
лекторске пробе, да са млађим глумцима, а можда и са свима, држи посебни
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течај из акцента. Исто тако, г. Петровић би имао сваки превод, па и оригинал,
прегледати пре но што се комад да на прекуцавање.
Тако би, по мом мишљењу, још једна карика, у сложеном позоришном
апарату била заступљена, и то најбољим оним што се данас може у нас наћи."26
Предлог Слободана А. Јовановића је прихваћен. Живојин Петровић је
постављен за лектора Народног позоришта у Београду, а већ почетком марта
донет је Правилник о лекторату у Опери и Драми.27 Поред лекторских обавеза,
Ж. Петровић је био дужан да по потреби дежура на представама, а држао је и
предавања о аутору и делу, уколико су представе даване за ђаке. Примера ради,
држао је предавање о Стерији и "Кир Јањи".28
После једног дежурства (представа "Ђидо", 17. јула 1943), Живојин
Петровић је на захтев директора Драме Боривоја Јевтића поднео извештај
следеће садржине:
"Кад сам хтео дати знак за почетак претставе, гђа Мира Тодоровић–
Мавид изјавила ми је да неће играти улогу док се пред завесом не објави
погрешка на листи. О случају сам обавестио секретара Драме и г. Јевтића који
је седео у ложи с г. [Масуком]. Према наређењу г. Јевтића, гђа Мавид требало
је да омогући дизање завесе (публика је већ пљескањем тражила почетак), што
сам јој ја и саопштио скидајући са себе сваку одговорност за грешку на листи.
Најзад је утврђено да је на листићу који је уметнут у примерке Српске сцене
оштампана исправка. Тек кад сам то показао гђи Мавид могао сам почети
претставу, разуме се и са закашњењем од неколико минута."29
Управа Народног позоришта тражила је изјаву Мире Тодоровић
поводом овог догађаја, али она је уместо одговора поднела оставку, односно
раскинула уговор с Народним позориштем, што је учинио и њен супруг
Миливој Поповић Мавид. У писму упућеном Управи 11. септембра 1943. Мира
Тодоровић каже:
"Господине Управниче,
1. Првенствено због ослабелог здравља мога мужа; затим:
2. Незадовољна обимом свога прошлогодишњег рада у позоришту и
квалитетом додељиваних ми улога; и најзад:
3. Дотучена административним малтретирањем од стране Директора
драме г. Јевтића, потпомогнутог од стране извандредног редитеља г.
Стојановића, молим Вас да изволите примити моју оставку на
положај чланице драме тога позоришта.

26

АС, НП, 494/43.
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Исто тако, молим Вас да ову моју оставку не схватите као неки маневар
у циљу повећања мојих материјалних принадлежности. Напротив: спремна сам
да одмах, на први Ваш захтев положим пенале због раскидања уговора."30
Јован Поповић, управник Народног позоришта у Београду, уверивши се
у способности и знање Живојина Петровића, поставио га је за уредника
часописа "Српска сцена" и свог помоћника у Одсеку за позоришта и приредбе
Пропагандног одељења Председништва Министарског савета којем је стајао на
челу.31 Било је то 16. августа 1943. у јеку отвореног сукоба између Велибора
Јонића, министра просвете и Јована Поповића. Јонић је уз себе имао Недића, а
Поповић Немце. Суштина сукоба састојала се у томе што је Поповић
повлађивао Немцима у погледу отварања хумористично-забавно-сатиричних
позоришта, а Јонић се томе жестоко противио, сматрајући да су она ругло
Београда и да уметнички надзор над свим приредбама у Београду и провинцији
треба да врши Министарство просвете, као што је то било и пре рата, како се не
би кварио укус публике. Поповићу је такође замерено да је сасвим запоставио
рад у Одсеку за позоришта и приредбе, а њему је и те како било стало да
задржи место шефа тог одсека јер то је значило очување позоришног лидерства
у Србији. Сукоб је продубљен и Јонићевим критикама да репертоар Народног
позоришта није у духу српске националне обнове, да се запоставља и
дегенерише домаћа драма, да се пренебрегава оно што је најбитније у
карактеру Срба (јунаштво, доброта срца, самопожртвовање и љубав према
отаџбини), да се у страном репертоару не бирају погодна дела, да се мало
пажње посвећује српском фолклору, да се у позориште увлаче непозвани,
нестручни и дилетантски елементи којима је једини циљ зарада, да сем публике
треба спасавати и глумце који зарад новца траће своје таленте у понижавајућим
улогама и, на крају, да главна одговорност пада на Државну пропаганду која је
допустила да све оде странпутицом.
Чинило се да Јонић и Недић имају све аргументе, али Немци нису дали
сагласност на већ потписану уредбу. Начелник Одељења за високо образовање
и народну културу др Радосав Марковић написао је на Уредби: "Управник
Народног позоришта г. Јован Поповић био је моћнији својим утицајем од целе
владе. Преко Немаца осујетио је пренос у надлежност Мин. Просвете".32
Сведок велике привржености и оданости Јована Поповића Немцима,
Живојин Петровић, предложио је "да сви иду код Недића и траже од њега да
смени Јована Поповића јер сувише метанише пред Немцима". Предлог није

30

АС, НП, 5036/43. После раскида уговора с Народним позориштем, Мира Тодоровић и њен супруг
Миливој Поповић Мавид живели су у Шапцу и учинили много за тамошње позориште "Јанко
Веселиновић".
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прихваћен уз образложење да "ићи код Недића значи признати га, а регуларна
Влада је у Лондону".33
Живојин Петровић је дао оставку на место лектора Народног позоришта
и уредника "Српске сцене", а престао је да обавља и послове референта Одсека
за позоришта и приредбе.34 Остао је у Народном позоришту све до ослобођења.
Царка Јовановић и Каја Игњатовић играле су 1944. године у позоришту
"Разбибрига". Пошто је Удружењу глумаца скинут комесаријат јануара 1944,
оно је преузело и позориште "Разбибригу". На челу Удружења и позоришта
био је Јован Гец, а режирао је Јосип Кулунџић. Представе су извођене у
дворани "Косово". Поред Царке Јовановић и Каје Игњатовић, ангажовани су и
Славка Тошић, Мила Гец, Вера Радојевић, Живка Матић, Станко Буханац,
Никола Смедеревац и др., а као гости учествовали су Љубинка Бобић, Аца
Цветковић, Јован Танић и Анка Врбанић. Сценограф је био Миленко Шербан.
На репертоару су пре свега биле комедије, као Деда на продају, Свадбени пут
без мужа, Три шмокљана, Лудница и др. После савезничког бомбардовања,
"Разбибрига" је врло брзо започела рад (30. априла 1944). Ово позориште је
имало и своју филијалу на Булбудеру, у Вразовој 7. Ту је репертоар био нешто
другачији. Играни су Хасанагиница, Др, Зулејка и др.35
Милош и Косара Рајчевић боравили су током 1944. у Краљеву и
Крагујевцу. Још крајем 1943. године започеле су припреме за оснивање
професионалног позоришта у Краљеву. Тако је у дневној штампи 13. децембра
1943. објављен оглас следеће садржине:
"Глумци, Позоришту округа Краљевачког потребно је десет
професионалних глумаца: пет мушкараца и пет дама. Плате се крећу од шест
до петнаест хиљада месечно. Ступање на дужност 1. јануара 1944. године.
Подвоз и трошкови до Краљева плаћени, јавите се лично од 1–3 по подне
Милошу Рајчевићу, Дринчићева ул., бр. 32а у Београду, а они из
унутрашњости поштом са приложеном фотографијом."36
Хроничари су забележили да је крајем марта 1944. у Краљеву отворено
Српско народно позориште Округа краљевачког. Том приликом изведена је
Сремчева Зона Замфирова, у режији Милоша Рајчевића. Позориште је
организовало неколико гостовања, а највећи успех доживело је у Ужицу, јула
1944. године. Под управом Синише Равасија приказало је следеће комаде: Два
наредника, Ђидо, Улични свирачи, Добош пред кућом и Дукат на главу. По
мишљењу грађана и критике тог времена, сматрано је најбољим позориштем у
унутрашњости Србије. Технички шеф Позоришта био је Обрен Ђорђевић.
После гостовања у Ужицу, Краљевачко позориште је започело са припремама
33

В. Марковић, Позоришни живот у Београду за вријеме окупације 1941–1944, Београд, 1994, 172
(докторска дисертација, необјављено). Поповић је, примера ради, октобра 1943. организовао балетскооперско вече за немачке рањенике у Топчидеру. –Српска сцена, 1–2, октобар 1943.
34
АС, НП, 855/44, 2079/44
35
В. Марковић, Театри окупиране престонице, ... 325–326.
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следећих комада: Отело, Скамполо, Кумова клетва и Стари каплар.37 Милош
и Косара Рајчевић прешли су пред ослобођење из Краљева у Крагујевац. У
Крагујевачком позоришту играли су и после ослобођења.
Александар Черепов, који је режирао у Моравском позоришту у Нишу,
постао је почетком 1944. године шеф тзв. Руске бине у немачком позоришту
"Крафт дурх Фројде" (снага кроз радост). Највероватније је режирао неке руске
комаде за немачку војску.38
После ослобођења Београда, 20. октобра 1944, на списку Суда части
Народног позоришта у Београду нашло се и име Живојина Петровића.
Међутим, његово држање је оцењено исправним "пошто је хапшен од стране
Гестапоа и стално био у сукобу са Јованом Поповићем".39 Ослобођен сваке
одговорности, Живојин Петровић је прво постављен за секретара Народног
позоришта, затим за секретара Повереништва просвете, марта 1945, а након
тога за управника Београдског реонског позоришта, које је променило име у
Градско позориште у Београду. О приликама у том позоришту говори његово
писмо упућено Министарству просвете 15. децембра 1945. године:
"Градско позориште у Београду поново је у застоју. Скинута су му с
репертоара три комада. Опет се врши нека реорганизација. Траже се могућности
да се трупа оспособи за јачу продукцију. Глумци немају никаквих прихода и
просто гладују. Неки од њих су у уверењу да сам ја крив за тешко стање у
позоришту. Неће да схвате да би се све поправило, и то врло брзо и лако, ако би се
нашла стална сала, у којој би се играло кадгод нема претстава по рејонима, да се
не би губили радни дани. Кад би на то дошла и извесна материјална потпора, ма с
које стране, ствари би биле дефинитивно решене. Међутим, ни питање сале ни
питање субвенције никад није зависило од мене.
Пошто немам снаге да створим хлеба глумцима који се муче, молим да ме
повучете из Градског позоришта у Београду и да на то место доведете човека коме
ће глумци веровати више но мени и који ће моћи својим ауторитетом да преброди
све тешкоће, које нису неотклоњиве.
Ако сматрате да би то било корисно, ја бих волео да ме вратите у Народно
позориште, у коме сам радио десет година. Верујем да би се нашао посао који бих
обављао много ефикасније но што је био овај у Градском позоришту. Ја сам и
иначе присније везан за Народно позориште, јер сам обрађивао, на основу
архивских података, аналитички и синтетички, његову занимљиву прошлост.
Скупио сам врло озбиљну грађу за монографије о Јовану Ђорђевићу, Ђорђу
Малетићу, Милану Симићу, Милораду Шапчанину, Александру Бачванском,
Адаму Мандровићу, Тоши Јовановићу, Милки Гргуровој, Марији Јеленској,
Милошу Цветићу итд. Испитивао сам исто тако везе између Народног казалишта
у Загребу и Народног позоришта у Београду. Све је то грађа која треба да се
37
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контролише и допуњује под условима које би могло да ми створи Народно
позориште. Сем тога, ја већ петнаест година преводим с разних језика дела за
позорницу (преко 50 комада). Од ослобођења до данас превео сам с руског језика
'Родитељски дом' од В. Катајева (премијера у Народном позоришту), 'Просту
девојку' од В. Шкваркина (премијера у Градском позоришту), 'Милион мука' од В.
Катајева (премијера у Градском позоришту), 'Узорану ледину' од М. Шолохова и
В. Чуркина (издање 'Ипроза'), 'Дечак из Уржума' од М. Голубеве ('Ипроз'),
'Материнство, брак и породицу у совјетском закону' од Г. Свјердлова ('Ипроз'),
'Жену' од В. Катајева ('Космос'), 'Дечаке' од К. Феђина ('Космос'). Почетком јануара 1946 године, изићи ће у моме преводу 'Цемент' од Ф. Глаткова ('Ипроз'),
'Дневник једног партизана' од П. Игнатова ('Ипроз') и 'Бели се усамљено једро' од
В. Катајева ('Космос').
Молим Вас да ово питање решите што пре – у интересу Градског позоришта
у Београду и у моме интересу, ако мислите да је мој захтев оправдан."40
На суђењу Јовану Поповићу септембра 1946. године, највеће изненађење
стигло је од Живојина Петровића, једног од сведока. Само је он био на страни
Јован Поповића, истакавши да је Поповић "ентузијаста који је волео да
продубљује уметничке ствари са много нерва".41
Поменућемо на крају још неке избегле позоришне посленике који су били
чланови Народног позоришта Врбаске бановине у било ком периоду његовог
постојања. Владо Зељковић је играо у Уметничком позоришту и "Србозару", а три
пута је безуспешно покушао да положи аудицију у Народном позоришту у
Београду, Љубица Јовановић играла је у Позоришту Бошка Влајића, Злата
Ковачевић у Животићевом позоришту и Београдској комедији, Јован Јеремић и
Мара Павловић у "Србозару", Илинка Душановић, Нина Стимић и Никола Митић
у Дунавском позоришту, Миодраг Аврамовић у Нишком и Дунавском позоришту,
Душан Цветковић, Жарко Јоковић и Бранко Татић у Нишком позоришту, Станко
Колашинац у Уметничком и Народном позоришту, Александар Цветковић,
Добривоје Раденковић, Душан Раденковић и Јован Оробовић у Народном
позоришту, Јован Ковачевић у Животићевом позоришту, Јулијана Пејиновић у
Јагодинском позоришту...
Међу побројаним глумцима налази се и Александар Цветковић који је
изгубио живот у тзв. дивљим чишћењима после ослобођења. За ослободиоце,
колаборационисти, народни издајници и непријатељи нису били само Милан
Недић, Велибор Јонић, Јован Поповић, Ђорђе Перић и њихови сарадници, већ и
многи угледни глумци, оперски и балетски уметници. Њихово страдање значило
је трагичан губитак за српску културу и уметност.

40
41

АС, Г–183, IV–767/45, 2994/45; НП, 4466/45.
Политика, 6.9.1946.
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Боро Мајданац
Делатници Народног позоришта Врбаске бановине
у избеглиштву у Србији (1941–1945)
Резиме
После априлског рата и слома Краљевине Југославије, а поготово стварања
тзв. Независне Државе Хрватске и усташких погрома, хиљаде људи избегло је у
Србију. Међу њима су се налазили и бањалучки позоришни делатници: Живојин
Петровић, Александар Черепов, Милица Царка Јовановић, Милош Рајчевић,
Косара Рајчевић, Катарина Каја Игњатовић, Радомир Шобота и Даница Дана
Петровић. Радили су у више позоришта: Народно позориште у Београду,
Уметничко позориште у Београду, Моравско народно позориште у Нишу,
Дунавско народно позориште у Панчеву, неколико позоришта Удружења глумаца,
Сатирично позориште "Бодљикаво прасе", Ацино смешно позориште, Разбибрига,
Крагујевачко позориште, Краљевачко позориште, Српско савремено позориште и
др.
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ДРАГО ЊЕГОВАН
Музеј Војводине
Нови Сад

ОБЈАВЉЕНА И НЕОБЈАВЉЕНА АРХИВСКА ГРАЂА
О "РАЦИЈИ" У ЈУЖНОЈ БАЧКОЈ 1942. ГОДИНЕ∗
Сажетак: У прилогу се износе подаци о објављеној и необјављеној
архивској грађи која се односи на "рацију" у јужној Бачкој јануара 1942.
године, када су мађарски окупаторски органи (војни и цивилни), уз учешће
бачких Мађара, починили масовне ратне злочине прoтив Срба и Јевреја,
проузрочивши око 4.000 цивилних жртава, мушкараца, жена, деце и старих
особа. Убијање цивила било је праћено пљачком њихове имовине. Објављени
документи, као и фотографије егзекуција жртава, дају довољно основа за
мериторно закључивање о природи овог трагичног догађаја. Необјављена грађа
је бројнија од објављене, али она не може битно да утиче на квалификацију
"рације" као масовног ратног злочина. У чланку је дат и преглед објављених
пресуда за злочине почињене током "рације", као и списак извора и литературе
на српском језику.
Кључне речи: Други светски рат, мађарска окупација Бачке, ратни
злочини, "рација" у јужној Бачкој јануара 1942.
Увод
Архивска грађа спада у прворазредне изворе историографског сазнања.
Ова грађа се чува у архивским установама и користи на прописани начин.
Начин коришћења и објављивања најважнијих докумената из архивске грађе
често је скопчан с рестриктивним клаузулама. Ове клаузуле најчешће садрже и
временску дистанцу.
Коришћење архивске грађе у писању историографских радова
подразумева кратко, сумарно приказивање суштине неког документа и
једноструко или вишеструко цитирање неких његових делова, као потврде
његовог значаја за приказ и оцену неког догађаја, личности или појаве, уз
прецизно навођење места, институције, збирке или фонда, и сигнатурног броја
под којим се тај документ налази. Ово друго је важно због могућности
проверавања; научно сазнање је инвалидно уколико није проверљиво. С друге
стране, још је важније објављивање архивске грађе у часописима и посебним,
∗

Рад је изложен на научном скупу у Жупанијском архиву у Сегедину у Мађарској 18.10.2010.
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монографским публикацијама. Тада се коришћење те грађе омогућује и ономе
ко није био у прилици да дође у институцију у којој се та грађа чува.
И у првом и у другом случају могуће је некоректно, манипулативно
коришћење и објављивање архивске грађе бирањем докумената или њихових
делова који потврђују "задату" тезу аутора. Време учини да се такви ненаучни
поступци покажу као тренутно успешни, а дугорочно неуспешни. Стога није
препоручљиво неодговорно коришћење и објављивање архивске грађе.
Такав је случај и са архивском грађом која се тиче "рације" у јужној
Бачкој 1942. године.
Шта значи реч "рација"
Ја реч "рација" у синтагми Рација у јужној Бачкој 1942. пишем под
наводницима, јер ова реч је после тог догађаја попримила друго значење у
односу на оно које је имала пре јануара 1942. Могуће је ову реч писати као
"Рација", с великим почетним словом, као ознаку за важан историјски догађај.
У сваком случају ова рација није "рација" из речника страних речи и израза1
(потера полиције за сумњивим особама), већ ознака за масован и бруталан
злочин мађарских војних и жандармеријских снага, државних органа (од
највиших до најнижих) Хортијеве Мађарске, као и цивила мађарске
националности, уперен против Срба и Јевреја на окупираном подручју јужне
Бачке, који је извршен јануара месеца 1942. године.
***
О "рацији" у јужној Бачкој 1942. године сачувано је много докумената и
они сачињавају архивску грађу о њој. Наравно, сви документи нису сачувани, а
о свим битним околностима, учесницима итд. нису ни израђени. Много тога се
десило због усмених наређења, усмених потказивања, гестовног говора.
Ипак, и о таквим аспектима "рације" постоје "писани трагови" у виду
сведочења, изјава, сећања итд. То нам омогућује да на основу сагледавања
целине архивске грађе сагледамо и истину о овом трагичном догађају.
Како је прикупљана архивска грађа о "рацији"
Антихитлеровска коалиција је. најпре оснивањем Комисије уједињених
нација (КУН) за ратне злочине 20. X 1943. а потом "Московском декларацијом"
од 30. октобра 1943. године, решила да ће после завршетка рата судити ратним
злочинцима, јер је било евидентно да су већ до тада извршени тешки ратни
1

Упореди: Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, ИРО "Просвета", Београд 1986.
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злочини ("зверства"), кажњиви по Хашким конвенцијама. На основу закључака
"Московске декларације" владе савезничких земаља Антихитлеровске
коалиције основале су посебне органе за истраживање ратних злочна и
кажњавање ратних злочинаца. У случају Југославије, на Другом заседању
Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије (Авноја) 29.
новембра 1943. године у Јајцу донета је одлука у том смислу, а већ сутрадан је
НКОЈ основао Државну комисију за утврђивање злочина окупатора и њихових
помагача, на челу са председником др Душаном Недељковићем, професором
Универзитета у Београду. После тога, у периоду од 19. фебруара до 18.
новембра 1944. године, формирано је 6 земаљских (републичких), једна
покрајинска (Војводина) и две обласне (Косово и Метохија и Санџак) комисије.
Затим је оформљено 65 окружних, 299 среских (котарских) комисија и
референата, 1.210 општинских и месних комисија, повереништава и сабирача
података и 28 посебних анкетних комисија.2
Према непотпуним подацима, Државна комисија, земаљске и све друге
комисије и њихови органи прикупили су око 958.828 пријава о ратним
злочинима и злочинцима, сачинили око 550.000 записника о саслушањима
сведока и записника о саслушањима самих криваца, пронађено је око 20.000
оригиналних докумената из непријатељских извора, 5.816 фотографија о
злочинима и њиховим извршиоцима и израђено је 170 обимних елабората о
ратним злочинима и злочинцима.3
Када је реч о документима из непријатељских извора, многи од њих су
били јавни (огласи о забранама, стрељањима талаца итд., леци са сличном
садржином, штампа), а други, нејавни документи су заробљени, иако је
непријатељ настојао да многе уништи, у чему је у доброј мери успео.
На основу прикупљене грађе и других сазнања, комисије су донеле око
120.000 одлука којима је проглашено преко 66.000 ратних злочинаца, од којих
су 17.175 из редова окупатора, а 49.245 из редова домаћих издајника. У
Државној комисији регистровано је 14.618 злочинаца из редова окупатора и
11.521 ратни злочинац из редова домаћих сарадника окупатора, што укупно
износи 26.136 ратних злочинаца. Многи су са листе ратних злочинаца
доспели и на листу ратних злочинаца Уједињених нација.4
Покрајинска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових
помагача у Војводини основана је одлуком Главног народноослободилачког
одбора Војводине у Новом Саду 17. септембра 1944. године. На челу
Покрајинске комисије био је правник Петар Мијачевић, а она је у свом саставу
2

Проф. др Мледенко Цолић, Рад и резултати комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових
помагача у Југославији 1941–1945, Зборник радова, књ. 24, Друштво за истину о Народноослободилачкој
борби и Југославији, Београд 2009, стр. 215–130.
3
Нажалост, до данас је мало објављено тих елабората.
4
Упореди: Миодраг Зечевић и Јован Поповић, Документи из историје Југославије, том IV - Државна
комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача из Другог светског рата, Архив
Југославије, Београд 1986. (списак припадника окупационих снага Мађарске који је Комисија Уједињених
нација прогласила за ратне злочине вршене у Југославији), стр. 780–784.

329

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. III, број 3, 2011.

имала референте за мање територијалне целине (округе). Прикупљањем
података бавиле су анкетне комисије за поједине области (за Срем, за Бачку и
Барању, за Банат) и тзв. већа статистичара. Прикупљане су пријаве5 о
злочинима и злочинцима од грађана, полиције, органа државне безбедности, а
прикупљани су и документи – јавни (прогласи, огласи, плакати, леци итд.) и
тајни – непријатељске провенијенције.
Створен је огроман архивски материјал на основу кога су доношене
одлуке о проглашењу ратних злочинаца, покретани кривични поступци,
тражена изручења оних који су били на туђим државним територијама, писана
саопштења и израђивани елаборати по групама масовних ратних злочина. У
Покрајинској комисији израђено је преко 20 опширних елабората6 о више
група масовних ратних злочина, те два посебна, која нису сврстани у ове групе,
а то су елаборат о страдању Јевреја и елаборат о држању домаћих Немаца
(фоксдојчера) пре рата, за време рата и за време окупације.7
Један од тих елабората односи се и на "рацију" у јужној Бачкој 1942.8
Покрајинска комисија је злочине почињене током "рације" сврстала у III групу
масовних злочина. Елаборат је израђен на основу великог броја докумената,
чије сигнатуре су означене. Такође, израђен је и Албум фотографија "Рација"9
(егзекуције, појединачни лешеви и групе лешева, бацање лешева у Дунав,
вађење лешева из Тисе и Дунава у пролеће 1942).
Подела архивске грађе о "рацији"
Временски посматрано, архивску грађу о "рацији" можемо поделити у
три групе:
1) грађа која се односи на збивања пре "рације": извештаји
контрашпијунаже и мађарских цивилних органа у Новом Саду и околини,
конференције у мађарским министарствима (унутрашњи послови и војска),
генералштабу и нижим војним штабовима, те партизански документи;
2) грађа која је настала током трајања "рације" (јануар 1942), а односи се
на најважније актере, наредбодавце и извршиоце, организаторе и егзекуторе, те
ток овог "удруженог злочиначког подухвата" (наредбе, прогласи, плакати,
фотографије, извештаји); и
3) грађа која је настала после "рације", закључно са пресудама
мађарских и југословенских судова (истраге и пописи жртава и штете
мађарских органа 1942, покретања судских процеса за неке одговорне, суђења
неким одговорним, посланички меморандуми, парламентарна расправа итд.),
5

Види: Музеј Војводине, Архивска збирка и Архив Војводине, Фонд 187.
Сви се налазе у Архивској збирци Музеја Војводине, а њихове копије и у другим установама.
7
Ја сам приредио ове елаборате за објављивање, али они још нису објављени.
8
Ја сам 2009. објавио овај елаборат, као и албум фотографија.
9
Музеј Војводине, Архивска збирка; Музеј Војводине, Збирка фотографија.
6
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неки документи немачке провенијенције; партизански документи, документи
прикупљени током рада Анкетне комисије за Бачку и Барању, фотографије
лешева жртава; документи из Баната, Срема и Београда, као и румунски, везани
за жртве; пријаве жртава и штете, изјаве, записници саслушања сведока,
записници саслушања криваца током истражног поступка и пресуде војних и
цивилних судова у Новом Саду и околини.10
Код сагледавања размера овог масовног злочина, утврђивања броја
страдалих и друге штете, те утврђивања броја, ранга и одговорности
најодговорнијих, морају се имати у виду сви релевантни документи. С друге
стране, укрштањем података из различитих докумената могуће је доношење
релевантних судова, јер сви документи немају исту сазнајну вредност нити
веродостојност. Неки од њих су и настали с циљем да се не открије сва,
односно целовита истина о "рацији".
Посматрано по пореклу, тј. настанку, архивску грађу о "рацији" можемо
поделити на:
1) мађарску (највиших органа, цивилних и војних, генералштаба,
корпусних и нижих јединица, полицијску, жандармеријску, контрашпијунаже,
локалних органа, судску, политичких субјеката);
2) југословенску, односно српску (партизанских јединица и штабова,
органа безбедности, судских органа, анкетних комисија итд.);
3) другу (немачку, хрватску – НДХ, савезничку).
И по овом критеријуму би морао важити принцип свеобухватности
коришћења архивске грађе на путу ка истини.
Југословенски органи су били у прилици да прикупе документе из све
три групе архивске грађе,11 али не све. Наравно, не све јер за неке нису знали,
а до неких нису могли доћи. Та грађа се чува у Музеју Војводине и Архиву
Војводине, Војноисторијском институту и неким другим јавним установама,
али чини се да све до чега се дошло није предато овим установама. То би се
могло односити на кажњавање криваца за "рацију" на локалном нивоу, пре
успоставе пуне и легалне власти приликом ослобађања Бачке 1944. године
(досијеи КНОЈ-а и ОЗН-е од 13.5.1944), али то не спада у тему о "рацији" иако
је с њом повезано.
Шта је до сада објављено на основу архивске грађе о "рацији"
Већина радова (чланака и књига) о "рацији" на српском језику заснива
се на архивској грађи, која се углавном налази у Архивској збирци Музеја
Војводине (скр. АЗ МВ), до 1992. Архивском одељењу Музеја социјалистичке
10

Види: Архив Војводине, фондови 170, 171, 172, 177, 183, 207, 209.
На пример, Трива Милитар, члан Анкетне комисије за Бачку и Барању, већ крајем 1944. и почетком
1945. боравио је у Будимпешти ради проучавања и прикупљања копија докумената.
11
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револуције Војводине (скр. МСРВ АО) и Фонду 183 Архива Војводине (скр.
АВ Ф 183).
Прва и за сада једина озбиљна књига о "рацији" на српском језику је
монографија музејског саветника Звонимира Голубовића Рација у Јужној
Бачкој 1942, коју је објавио Историјски музеј Војводине у Новом Саду 1991.
године. Поред историографског приказа "рације", аутор је донео и спискове
жртава "рације" по насељима, који обухватају 3.809 имена, са подацима о
години рођења, имену оца, занимању или неком другом својству. Могло би се
рећи да је до научног третирања "рације" у српској историографији дошло
након историјске дистанце од 50 година.12
Било је и других књига у којима је обрађено питање "рације", али у
склопу других питања, као нпр: Војводина у народноослободилачком рату и
социјалистичкој револуцији 1941–1945, у редакцији академика Чедомира
Попова, Нови Сад 1984; Лајчо Клајн, Геноцид и казна: на северу окупиране
Југославије (1941–1945), Нови Сад 1991, Александар Касаш, Мађари у
Војводини 1941–1946, Нови Сад 1996, Група аутора, Историја Мађара,
Београд 2002. Има и неуспелих покушаја.13
Бројнији су чланци о "рацији" који су објављивани у часописима, а било
је и фељтона у новинама.
Овде треба поменути и прву књигу из едиције Злочини окупатора и
њихових помагача у Војводини која се односи и на "рацију". Реч је о књизи
Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941–
1944, књига 1, Бачка и Барања, Нови Сад 1946.14 Ова књига представља
сажетак више елабората који се односе на масовне злочине у Бачкој и Барањи,
а таквих је било и пре и после "рације" 1942.
Шта је објављено од архивске грађе о "рацији"
У едицији Војноисторијског института из Београда Зборник
докумената и података о народноослободилачком рату народа Југославије,
као Том XV, књига 1, објављен је избор из докумената о учешћу Хортијеве
Мађарске у нападу и окупацији Југославије. Ова књига је плод заједничког
рада Војноисторијског института ЈНА и Војноисторијског института и музеја
12

Јанош Бузаши (Buzási János) је своју Новосадску рацију (Az újvidéki "razzia") објавио у Будимпешти
1963. године. Овом аутору се може приговорити да није реч само о "рацији" у Новом Саду, већ и у десет
места Шајкашке, Србобрана и Ст. Бечеју, тј. јужној Бачкој.
13
Године 2007. Александар Вељић је објавио књигу под насловом Рација заборављени геноцид, али ова
књига се не може сматрати научном (у њој је мноштво фактографских грешака, а посебно су
проблематични спискови жртава, с уочљивом тенденцијом да се број жртава увећа жртвама које нису
жртве "рације").
14
Из ове едиције изашла је слична књига о злочинима у Срему, а друге књиге о злочинима у Срему и
злочинима у Банату нису ни објављене, иако су биле најављене. Разлози за необјављивање су свакако
изваннаучни.
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Мађарске народне армије. Објављена је 1986. године на мађарском у
Будимпешти и српском језику у Београду. У њој се налази низ докумената
везаних за "рацију". Ти документи потичу из мађарских и југословенских
извора, а чувају се како у мађарским тако и српским институцијама, углавном у
Музеју Војводине (раније МСРВ или ИМВ АО).
Проф др Александар Касаш објавио је 2008. године, у издању
Филозофског факултета у Новом Саду, књигу Стенографски записници са
суђења главно-одговорнима за рацију у Јужној Бачкој 1942. године. У овој
књизи проф. Касаш је публиковао 43 документа, и то: записнике са саслушања
окривљених за злочине почињене у "рацији", записнике о суочењу неких
окривљених чије су изјаве биле контрадикторне, записнике о саслушању неких
сведока, неке оптужнице јавног тужиоца (нпр. против др Леа Деака и других и
против Ференца Сомбатхељија и других), неке пресуде (нпр. пресуду Војног
суда Треће југословенске армије др Леу Деаку и другима), образложења жалби
пресуђених, решења Врховног суда ДФЈ поводом жалби пресуђених, неке
изјаве пресуђених (др Мартона Зелдија и Ференца Фекетехалми Цајднера). Сви
документи снабдевени су подацима о њиховим сигнатурама (МВ АО бр. ).
Ја сам објавио 2009. године књигу, у издању ИК Прометеј и Малог
историјског друштва, Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини.
III група масовних злочина: Рација. Ту се, поред одговарајућег елабората
Покрајинске комисије, објављује и одговарајући албум фотографија.
Др Ђорђе Н. Лопичић, правник и дипломата, објавио је ове године, у
издању Музеја жртава геноцида из Београда, књигу Мађарски ратни злочини
1941–1945 – Пресуде југословенских судова. Ова збирка обухвата, од неколико
стотина које постоје, 109 пресуда југословенских војних и цивилних судова
које се односе на ратне злочине Мађара или лица у њиховој служби (а међу
таквима је било и Срба). Као прва од тих пресуда објављена је пресуда
Врховног суда Војводине деветорици најодговорнијих за злочине почињене
током "рације" (Пресуда бр. Вк. 16/1946 Врховног суда Војводине, У. 749/46,
од 30. октобра 1946, у кривичном предмету против оптужених СомбатхељиКнаус Ференца, Фекетехалми-Цајднер Ференца, Граши Јожефа, Гал Лајоша,
Зелди Мартона, Бајшаи-Бауер Ернеа, Нађ Миклоша, Бајор-Бајер Ференца и
Перепатић Пала). Заправо, аутор је преузео ову пресуду из мог рада Пресуда
Врховног суда Војводине деветорици најодговорнијих за ратне злочине
почињене током рације у јужној Бачкој, који сам објавио у Раду музеја
Војводине, бр. 50/2008. Као друга пресуда објављена је пресуда Војног суда III
југословенске армије од 1. новембра 1945. у кривичном предмету против Деака
Леона, Поповић Л. Милана, Крамер Ђуле, Батори Гезе, Зомбори Ђуле, Кењеки
Јожефа и Кнези Петра. Ову пресуду публиковао је раније проф. др Александар
Касаш у својој књизи Стенографски записници... Осталих 107 пресуда нису
биле објављиване.
Поред наведеног, ја сам објавио и Један сажети извештај о "рацији" у
јужној Бачкој 1942. године (Рад Музеја Војводине, 51/2009). Тај извештај
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настао је у склопу рада Покрајинске комисије, после израде елабората "Рација".
Такође сам објавио и два записника са саслушања генерала Ференца
Сомбатхељија (Зборник Матице српске за историју, 77–78/2008).
ОБЈАВЉЕНЕ ПРЕСУДЕ РАТНИМ ЗЛОЧИНЦИМА
Назив суда
Војни
Војни суд Војне области за Бачку, Нови Сад
Војни суд Војне области за Бачку и Барању –
Веће код Команде старобечејског подручја
Војни суд Војне области за Бачку и Барању,
Нови Сад
Војни суд Војне области за Банат у
Петровграду
Војни суд Војне области Војводине – Веће
код Команде новосадског подручја
Војни суд Војне области Војводине – Веће
код Команде суботичког подручја
Војни суд Војне области Војводине, Нови Сад
Војни суд III Армије, Нови Сад
Цивилни
Окружни народни суд у Суботици
Врховни суд Војводине, Нови Сад
Окружни суд у Новом Саду
Окружни као Кривични суд у Новом Саду

Време изрицања пресуде
5.12.1944–30.11.1945.
5. 12. 1944.
17. и 25.12.1944; 1. и 19.1, 16.2, 14.
и 19.3. и 13.4.1945.
29. и 31.12.1944; 1. и 27.3.1945.
17.1.1945.
14.5.1945.
12.6.1945.
17.1, 7, 10, 13, 18. и 20.3, 7. и 9.4,
26. и 30.5, 7. и 22.4, 6,11,13 и 14.7.
1945.
1.11.1945.
19.12.1945–15.12. 1977.
19.12.1945.
30.10.1946.
20.6.1947.
15.12.1947.

Архивска грађа о послератним суђењима ратним злочинцима
Као што је то било најављено, одмах по ослобођењу појединих делова
Југославије почела су суђења за ратне злочине, сарадњу са окупатором и друге
преступе. Војни судови су судили по Уредби о војним судовима и надлежности
војних судова, донетој 24. маја 1944. године, а затим војни и цивилни судови
по Закону о кривичним делима против народа и државе, донетом 15. августа
1945. године. Овај закон је промењен и допуњен 16. јула 1946. године.15
Прва суђења ратним злочинцима и народним непријатељима почела су у
Београду крајем октобра 1944. године.
15

Види: Проф. др Младенко Цолић, Суђење слугама окупатора и ратним злочинцима, у: Зборник радова
"Истином против ревизије НОБ у Југославији 1941–1945", књ. 24, Друштво за истину о НОБ и
Југославији, Београд, 2009, стр. 231–250.
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У Војводини суђења су почела децембра 1944. године, а завршена су
децембра 1947. године. У табели "Објављене пресуде ратним злочинцима"
приказане су пресуде које су до сада објављене. Ова суђења приказана су у
оновременој штампи.
Паралелно са суђењима објављивана су саопштења Државне комисије за
ратне злочине окупатора и њихових помагача. Два саопштења су се односила
на злочине мађарске државе. У Саопштењу бр. 69 изнети су подаци о Злочину
принудног регрутовања становништва Бачке и Барање у јединице
мађарске војске, а у саопштењу бр. 90 о Злочину уништавања народа Бачке
и Барање помоћу ропског рада.
Релативно целовит преглед свих група масовних злочина почињених у
Војводини на територији под мађарском окупацијом дат је у већ поменутој
књизи Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини, књ. 1 - Бачка и
Барања, која је објављена 1946. године у 7.000 примерака.
Многи одговорни за злочине нису суђени, јер су били недоступни, као
нпр. жандармеријски капетан Шандор Кепиро.
С друге стране, у време борби за ослобођење Бачке и Барање, те у првој
фази постојања Војне управе за Банат, Бачку и Барању, вршено је кажњавање
одговорних за ратне злочине и без суђења у режији ОЗН-е. Архивска грађа о
томе или не постоји у потпуности, или нам је још увек није доступна. У
литератури посебно се о овоме објављују разне произвољности, нарочито о
броју страдалих Мађара, без навођења имена.16 То треба да се истражи,
објективно, на основу валидних налаза.

16

Од најранијег (1945) броја о 60.000 страдалих, временом је тај број смањен и фиксиран на 40.000. У
најновије време број страдалих Мађара у Војводини смањен је на 20.000. Реална процена (нпр. проф. С.
Касаш) о 5.000 страдалих, што потврђују и емпиријска истраживања, може се донекле повећати, али
никако близу 10.000. Упореди: Eniko A. Sajti, Partizanska odmazda protiv Mađara u Vojvodini: Rezultati i
upitnici istoriografije, у: Zbornik radova Promena imperija u Vojvodini 1944. godine, Senta – Segedin 2010. str.
25–40.
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Drago Njegovan
The Published and Unpublished Archival Records
on "Raid" in the South Backa in 1942
Conclusion
"The raid" was a severe crime of the Hungarian state and a lot of Hungarians,
committed against the Serbs and Jews in the south Backa in January 1942. Science
explained its roots, triggers, course and consequences. The responsible for this crime
were mostly established as well as the number of victims by their names and
surnames. There may have been even more victims.
Until today only a part of archival records on "the raid" has been published.
However, that part is related to the most important documents; therefore it can be
considered that everything which is relevant to the historical evaluation of "the
raid" has been published.
The rest of the records should be published as well, in order to obtain more
complete picture of "the raid". I believe that there are no any unpublished archival
records that could change the historical evaluation of "the raid" as a severe
crime.
Data on "raid" victims, contained in earlier documents, both Hungarian from
1942 and Serbian from 1945, should be reviewed and updated, as they could not be
the most accurate at the time. It is our fault if even today the data did not become
fully accurate, and therefore undisputed.
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РАДОВАН ПИЛИПОВИЋ
Библиотека Српске патријаршије
Београд

МОМЧИЛО ЂУЈИЋ И ВАСИЛИЈЕ ШУРЛАН – ДВА
АНТИПОДА У СВЕШТЕНИЧКИМ МАНТИЈАМА
Не пада снијег да покрије бријег,
него да се свакој звјерки види траг.
(српска народна пословица)

Сажетак: У раду се, на основу необјављене архивске грађе, која је
добрим делом научној јавности сасвим непозната, и досадашње литературе,
даје компаративна анализа друштвене улоге двојице представника српског
православног свештенства. Један је Момчило Ђујић, парох из Стрмице код
Книна, а други је Василије Шурлан, парох у Шимановцима у Срему, доцније у
Земуну.
После слома Краљевине Југославије у Априлском рату 1941. године
стрмички парох је организовао покрет отпора хрватском геноциду над српским
становништвом, а земунски је постао идеолог и реализатор политике
псеудоцрквене организације познате као Хрватска православна црква, која је
била у функцији асимилационе политике према Српству у Независној Држави
Хрватској. Обојица су пре рата били канонски свештеници у православној
јерархији помесне Српске цркве.
Кључне речи: Момчило Ђујић, Василије Шурлан, четнички покрет,
усташе, Српска православна црква, Хрватска православна црква, свештенство.
Свештенство кроз историографску призму
Историографија приступа српском православном свештенству у
прошлости и његовој друштвеној улози углавном са поштовањем
препознатљивог сталешког имунитета и елитистичког положаја. Свештеници
су у свим збивањима српске народне историје, до краја XIX века, били
окупљајући чинилац друштвених покрета и то највише као представници
државно-националне идеје и носиоци борбе за ослобођење и уједињење.1

1

Књиге које историји Српске православне цркве приступају из ове перспективе: Мелентије Вујић,
Историјске заслуге српскога свештенства оба реда у служби Св. Православља и народа, Београд 1889;
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Њихов друштвени положај био је условљен општим социјалним и
економским претпоставкама историјског тренутка, али и сталним факторима
који су произлазили из литургијске функције и духовног значаја за целокупну
народну заједницу. Свештеници, постављени унутар јерархијског система,
зависе од више епископске власти, своје место службе добијају према стручној
спреми и другим пратећим околностима. Свештенство је сталеж наизглед
хомоген, међутим у историјским сударима и варничењима најчешће испољава
своју хетерогену суштину.
У Кнежевини и Краљевини Србији (до 1914) неки свештеници су, вољно
или невољно, били уплетени у династичке борбе и политичке обрачуне. То је
имало погубан исход по духовни и морални интегритет појединаца, чланова
духовног сталежа.2 Несумњиво је да су српски свештеници, као људи великих
дарова, потенцијала и способности, често надилазили позив обичног духовног
вође и предводника "словесне" пастве на онај начин на који су били назначени.
То је, без сваке сумње, био хибрис, у античком и савременом етичком
смислу. Такво "проклетство" њихове егзистенције подједнако је занимљиво за
проучавање, како од стране историчара тако и од других аналитичара.
Свештеници су стално разапети између црквених обавеза, власти надлежног
епископа, потреба заједнице верника којима служе, високо прописаних
књишких животних идеала и, на крају, чемерне свакодневице. Поред свих
својих људских, породичних и личних обавеза, свештенство представља један
жив сталеж, социјални стратум нације који иза себе оставља узбудљиву
историографску приповест.
Два типа свештеника у Независној Држави Хрватској
На примеру понашања Момчила Ђујића и Василија Шурлана
покушаћемо да испричамо једну поредбену повест. Вртлог слома Краљевине
Југославије био је само врхунац унутрашњих напетости и спољних притисака.
Оставши без државе, распарчан у окупационим зонама, српски народ је био у
најгорем политичком положају своје новије историје. Српска православна
црква поделила је његову судбину.
На територији Независне Државе Хрватске нашло се девет од укупно 22
епархије Српске православне цркве у Краљевини Југославији: загребачка,
пакрачка,
сремски
део
архиепископије
београдско-карловачке,
горњокарловачка, бањалучка, зворничко-тузланска, дабробосанска, захумскохерцеговачка и добар део далматинске. Највећи део скопске митрополије и
епархије охридско-битољске, као и цела злетовско-струмичка биле су на
Михаило Поповић, Историјска улога Српске цркве у чувању народности и стварању државе, Београд
1933
2
Свештеник-књижевник Тадија П. Костић у роману На туђем послу (Београд 1924) осликава душевну
погибељ свештеника који је ушао у политички живот и занемарио свој истински позив.
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територији коју је анектирала Бугарска. У италијанској окупационој зони свој
рад су у отежаним условима наставиле црногорско-приморска митрополија и
епархија рашко-призренска. Епархија бачка била је на територији коју је
припојила Мађарска.
У Србији под немачком окупацијом нашле су се: део архиепископије
београдско-карловачке јужно од Саве и Дунава и епархије: шабачко-ваљевска,
браничевска, тимочка, жичка, нишка и банатска. Захваљујући интервенцији
неких немачких официра епископ зворничко-тузлански Нектарије Круљ је
успео да се извуче са територије Независне Државе Хрватске, а са
интернацијом епископа далматинског Иринеја Ђорђевића 8. новембра 1941.
године у Павелићевој квазидржави није било ниједног српског архијереја.3 У
пролеће и лето 1941. године страдали су епископи: горњокарловачки Сава
Трлајић, бањалучки Платон Јовановић и митрополит дабробосански Петар
Зимоњић. Од последица усташке тортуре, прешавши у Србију и подлегавши
повредама, упокојили су се епископ захумско-херцеговачки Николај Јокановић
26. марта 1943. године4 и митрополит загребачки Доситеј Васић 13. јануара
1945.5
Епископ пакрачки Мирон Николић се упокојио уочи рата 18. фебруара
1941, а викарни епископ сремски Валеријан Прибићевић6 се лечио у Сплиту од
плућне болести, где га је затекла италијанска окупација. Умро је 10. јула 1941.
године. Поглавар Српске православне цркве патријарх Гаврило Дожић је
ухапшен 23. априла у манастиру Острог, што је био почетак његовог
сужањства (интернације) свих ратних година. Управу над Српском
православном црквом је преузео, на основу 55. члана Устава (из 1931),
најстарији митрополит по посвећењу, са своје катедре од Бугара протерани
митрополит скопски Јосиф Цвијовић.
Патријарх Гаврило је био смештен у кућни притвор у манастиру
Војловица у Банату, где му се убрзо придружио и епископ Николај
Велимировић, заточен од немачких окупационих власти као англофил. Такође,
са њима је у Војловици свој сужањски хлеб јео и Владимир Рајић, епископ
мукачевско-прјашевски, протеран од Мађара.

3

Љубомир Дурковић-Јакшић, Разарање организације Српске православне цркве за време Другог светског
рата, стр. 181–183, у: Српска православна црква 1920–1970 (Споменица о 50-годишњици васпостављања
Српске патријаршије), Београд 1971.
4
Блаженоупокојени Николај, епископ захумско-херцеговачки, Гласник Српске православне цркве, бр. 5
(1943), стр. 38–39.
5
О њему је оставио сведочење митрополит Јосиф Цвијовић: "Сав је испребијан, поднадуо; руке и ноге су
му отечене. Жали се да је био мучен и жестоко тучен, показује на рукама ожиљке од синџира и жица
којима је био везан". Митрополит скопски Јосиф, Мемоари, приредио Велибор Џомић, Цетиње 2006, стр.
179. Митрополит Доситеј је по приспећу у Београд лечен у санаторијуму "Живковић", затим негован у
кући трговца Петра Зотаса, а на крају у манастиру Ваведење на Топчидеру, где се упокојио и у чијој
порти је сахрањен. (Митрополит Јосиф, н. д, стр. 179–186)
6
Милисав Д. Протић, Валеријан Прибићевић – викарни епископ сремски, Весник – орган Савеза удружења
православног свештенства ФНР Југославије, бр 168, 15. јун 1956, стр. 1–2.
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Парохије у којима су службовали Момчило Ђујић и Василије Шурлан
нашле су се на територији сателитске Независне Државе Хрватске. Стрмица у
Епархији далматинској, на крајњем западу, и Земун на крајњем истоку.
Стрмица у јакој етнографској зони генетског и јаког српства, Земун у равници,
ближе политичкој матици, Србији и Београду.
Свест историчара–истраживача када приступа свештенству као носиоцу
историјских феномена углавном рачуна са оном дуалистичком поделом
световно–духовно. Момчило Ђујић и Василије Шурлан су се пре рата у
јавности понашали често прилично световно, што већ антиципира њихов
положај у ратним годинама. Различити по карактеру, укључени у дивергентне
процесе: побуну против непријатеља и сарадњу са непријатељима сопствене
нације, парох Стрмице и парох из Земуна су на неким пољима донекле били и
слични.
Та сличност се огледа у високом степену личне иницијативе која је
ишла до непослушности вишим црквеним властима. Њихова спремност на
самостални наступ додиривала је границе јеретичког жигосања и означавања.
Обојица су били из породица тежачких, из најнижих социјално-економских
слојева. Кренули су у Богословију да очеве ослободе бар једних гладних уста и
изборе се за сопствену бољу будућност. Нит која их спаја састоји се и у
следећем: обојица су били ђаци престижне Карловачке богословије.
Момчило Ђујић – персонална историја бунџије
Момчило Ђујић је рођен 27. фебруара 1907. године у селу Ковачић код
Книна од оца Рада и матере Љубице, који су после њега добили још две кћери и
два сина (Глишу, Бошка, Мару и Ику).
Школовао се у родном Ковачићу, ниже разреде гиманзије је учио у
Книну, а више у Шибенику. Није матурирао него се уписао даље у Богословију
у Сремским Карловцима. Још као богослов Момчило Ђујић је објавио збирку
песама, која се понајвише састоји од љубавне лирике, нешто мање
рефлексивних и најмање родољубивих песама. Повод за настанак књиге је била
заљубљеност у лепотицу из Сремских Карловаца, младу и заносну Емилију
(Микицу) Ракић.7 После завршетка Богословије Момчило се ипак оженио
девојком из завичаја, Зорком Добријевић, кћерком богатог трговца из Книнског
Поља. У срећном браку је добио сина Синишу и близанце Радомира и Радојку.8

7

По сведочењу Момчила Ђујића од 6. јула 1990. за часопис "Дуга", колеге су скупиле новац, а збирку
песама је штампала Српска манастирска штампарија из Сремских Карловаца. Друго издање: Момчило Р.
Ђујић, Емилијаде – песме, уредник Срђан Воларевић, Књижевно друштво "Зора", Книн – Београд 1999.
8
Вељко Ђ. Ђурић, Војвода Ђујић, Београд 1998, стр. 9. О биографији војводе Момчила Ђујића пре 6.
априла 1941. пише и Милосав Самарџић, Војвода Ђујић и Динарска четничка дивизија, Београд 2008, стр.
7–12.
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Брак као услов за стицање свештеничког
чина је испуњен, па је свршеног богослова
Момчила Ђујића 1933. године рукоположио
епископ
далматински
Иринеј
Ђорђевић,
одредивши му за место службовања село
Стрмицу.9 Нови свештеник је на парохијане
остављао добар утисак, најпре својом маркантном
спољашњошћу (уредна мантија, бујна коса и
брада), а затим још појачким способностима,
солидним
проповедима
и
самопрегорним
пастирским радом. На његову иницијативу и уз
организовање мештана подигнут је у селу Народни
дом "Петар Мркоњић", а у куће је цевима са извора
удаљеног три километра спроведен водовод.10
Војвода Момчило Ђујић
Сеоски свештеник се трудио и око материјалног
положаја мештана о којима је водио духовну бригу.
Подстакнуо је сарадњу са Савезом земљорадничких задруга из Београда преко
којих је набављао јефтиније жито из Војводине и саднице воћа из других
крајева.11
Стрмички парох је био национално активан, негујући патриотскоослободилачке традиције ратника са Тромеђе из буне 1875–1878, војвода
Голуба Бабића и Петра Мркоњића (кнежевића Петра I Карађорђевића). Када је
9. јануара 1935. године четничке амблеме донео на личко-далматинскобосанскокрајишку тромеђу жандармеријски ђенерал Љубо Новаковић, тада је у
Стрмици основана подружница Организације српских четника.12
Стрмица, место службе свештеника Момчила Ђујића, око 1925. године
је имала 1.481 становника.13 До 1940. године тај број се није знатније променио
ни навише ни наниже.
За време Конкордатске кризе 1937, када су парохије Српске православне
цркве писмима и телеграмима исказивале подршку патријарху Варнави у
заузетом антиконкордатском курсу, Црквено-општински савет парохије
стрмичке и надлежни парох је изјавио како "шаље најсрдачније поздраве Вашој
Светости, одлучно протествује против предложеног Конкордата и моли Вашу
Светост да енергично захтијевате од надлежних да се Конкордат одбије.

9

В. Ђ. Ђурић, н. д, стр. 9.
Исто, стр. 9–10.
11
М. Самарџић, н. д, стр. 8.
12
В. Ђ. Ђурић, н. д, стр. 10.
13
Шематизам источно православне српске патријаршије по подацима из 1924 године, идање Светог
архијерејског синода, Сремски Карловци 1925, стр. 131. Даље: Шематизам према подацима из 1924.
године
10
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Стојимо збијени у непробојне редове спремни да по сваку цијену заштитимо
наша права и наше светиње".14
Незадовољство парохијана стрмичког свештеника је кулминирало на
Преображење (19. августа) 1937. на народном збору у Босанском Грахову, када
су се окупили Срби из различитих места Тромеђе (Книна, Дрвара и Гламоча).
Стрмичани су дошли предвођени својим парохом, обучени у народне ношње,
са кокардама на капама или шубарама и развијеним заставама, певајући
родољубиве песме и кличући Гаврилу Принципу. Момчило Ђујић је том
приликом одржао подужи говор у коме је критиковао владу Милана
Стојадиновића, назвавши је "крволоцима и гангстерима" која "туче српске
попове" (алузија на тзв. Крваву литију).15
Због помоћи коју је дао штрајкачима на Унској прузи (на деоници
Книн–Бихаћ) 1937. године, у селу Тишковац, иако заслужан као национални и
друштвени радник, свештеник Момчило Ђујић се замерио властима.
Штрајкачи су успели да разоружају мању жандармеријску патролу, што је био
увод у оштру реакцију снага реда. Свештеник, вођа штрајка, смело је иступио
пред жандарме којима је запретио да се у случају примене силе нико жив неће
вратити у Книн. У затвору у Книну је одлежао 10 дана. Овакав наступ му је
дуго пришивало етикету комунисте и левичара, али је стрмички свештеник
заправо хтео да побољша положај радника и сељака, руковођен човекољубљем
и економском философијом Јеванђеља.16 Министар унутрашњих послова
Антон Корошец је предложио листу свештеника и судских чиновника за
одликовања поводом прославе рођендана Краља Петра II, 6. септембра 193817,
на шта је министар правде одговорио:
"Актом пов. III бр. 1265 од 18. августа 1938. године умолили сте ме да
дам сагласност за одликовање извесног броја свештеника и службеника
среских судова са територије Врбаске бановине по приложеном списку који сте
у прилогу тога акта доставили. Част ми је известити Вас да сам сагласан са
намераваним одликовањем свих лица наведених у поменутом списку сем г.
Ђујића Р. Момчила, свештеника из Тишковца, који је означен у списку под 10.
Изволите примити, Господине Министре, и овом приликом уверење мог
одличног поштовања".18
14

Телеграм парохије стрмичке од 7. априла 1937. патријарху српском Варнави. (Архив Светог
архијерејског синода, Конкордат, жалбе и протести, уп. Радован Пилиповић, Прекодрински Срби и
конкордатска криза (други део), "Православље – новине Српске патријаршије", 1. јул 2008, бр. 991, стр.
36.
15
Горан Латиновић, Српска православна црква у Босанској Крајини (1918–1941), Бања Лука 2006, стр.
100–101.
16
В. Ђ. Ђурић, н. д, стр. 11.
17
Краљевина Југославија, Министарство унутрашњих послова, Пов. III, Бр. 1265, 18. августа 1938,
Министар др Антон Корошец господину Милану Симоновићу, министру правде (Архив Југославије, 2–
47–38)
18
Министар правде М. Симоновић др Антону Корошцу, министру унутрашњих послова, Кабинет
Министарства правде Краљевине Југославије, Пов. Бр. 1153, 12. септембар 1938. (Архив Југославије, 2–
47–38)
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Василије Шурлан – каријера незадовољника на маргини
Када је на рукама земунске бабице Веронике
Шали 4. децембра 1888. године заплакала беба,
рођена у законитом браку Стојана Шурлана,
сиромашног надничара и мајке Јевросиме, отпочела је
Василијева животна прича, почела је стаза једног
духовног авантуристе и каријеристе–опортунисте.
Мали Василије је крштен 11. децембра наведене
године у цркви Пресвете богородице у Земуну, а
обред је извршио свештеник Е. Вукадиновић у
присуству
кума
Василија
Михајловића,
19
гостионичара.
Иако из најнижег друштвеног слоја, син
надничара ("баштована", како је написано на једном
месту) Василије Шурлан, обдарен природном
бистрином и интелигенцијом, матурира Реалну
гимназију у Земуну, а завршава и Карловачку богословију, која је крајем XIX и
почетком XX века имала своје најбоље предаваче и наставни кадар.
Према подацима у његовом "Службеничком листу" (персоналном
досијеу), Василије Шурлан је рукоположен за ђакона 23. марта/5. априла 1913,
а за свештеника 24. марта/6. априла 1913. године. До Парохије шимановачке у
тадашњој Архиепископији београдско-карловачкој променио је неколико
парохија и епархија. Најпре је од 1. јуна 1913. до 5. новембра 1921. службовао
у Горњим Средицама код Бјеловара (Епархија пакрачка). Одатле је прешао у
Борчу, на којој парохији се задржао од 1. јула 1922. до 1. октобра 1924. У
Епархији вршачко-банатској је био на још две парохије: Велико Средиште (1.
октобар 1925 – 1. април 1925) и Томашевац (1. април 1925 – 1. новембар 1931).
У Шимановцима је од 1. новембра 1931 године.20 Тачан датум преласка на
парохију Земун нисмо пронашли у документима, али се из једног дописа
сазнаје да Василије Шурлан од 1938. не живи на територији општине
шимановачке,21 што се тумачи тако да је променио место боравка ради потребе
службе.
Према свеобухватном и информативном Шематизму Српске
православне цркве из међуратног периода, Василије Шурлан је 1925. године
Василије Шурлан.
Снимак из 1937.

19

Извод из Књиге Крштених Храма Пресвете Богородице у Земуну, књ. IX, стр, 36.
Архив Светог архијерејског синода, фонд Патријаршијски управни одбор, Кондуит листе, Службенички
лист Василија С. Шурлана, стр. 4. Даље: Службенички лист Василија С. Шурлана...
21
Опћинско поглаварство Шимановци, котарском предстојнику земунском Швугеру, Број 2294/1943.
(Препис у: Архив Светог архијерејског синода Српске православне цркве; Комисија за прикупљање
података о Србима у НДХ; Архиепископија београдско-карловачка, срез Земун).
20
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био постављен за администратора парохије Велико Средиште у Банату, која је
била пете класе (V) и бројала 1.119 душа.22
Борча, коју је касније добио, бројала је 1.280 душа, али је била место са
имућнијим домаћинима и рачунала се у парохију II класе. Спадала је у ред тзв.
монашких парохија, коју је 1925. године опслуживао јеромонах Порфирије
Гигић, сабрат манастира Војловица.23
Свештеник Василије Шурлан је у браку са супругом Ангелином
Веселиновић (рођена у Бешкој 3. новембра 1891) имао до 1941. шесторо деце:
Олгу, Јагоду, Стојана, Јевросиму, Милосаву и Ненада.24 Поред бројне породице
Шурлан је издржавао и сестру Катарину, удову Васиљевић.25
Почетак рата и распад Краљевине Југославије затекао је свештеника
Василија Шурлана на служби у парохији шимановачкој. Тих априлских дана
1941. године свештеник је пунио 28 година службе у Српској православној
цркви.
Извесне "мрље" и пропусти у Шурлановој каријери биле су казне
нотиране у његовом персоналном досијеу: дисциплинска казна Епархијске
конзисторије у Пакрацу (Бр. К. 1197 / зап. 269 из 1922) због кршења § 53 члана
дисциплинских правила ради самовољног напуштања места службе на шест
месеци забране свештенодејства.26 Године 1917. кажњен је "укором" пакрачке
епархијске конзисторије јер је законски пропис критиковао речима "да је
стечајни испит немоћан гест".27
Изгледа да то нису биле једине кривице, него само врх леденог брега...
Перовођа црквене општине у Шимановцима и угледни грађанин Душан
Вујичић је 9. септембра 1937. године писао митрополиту загребачком Доситеју,
тада администратору Архиепископије београдско-карловачке након смрти
патријарха Варнаве. У писму се жали на држање пароха шимановачког
Василија Шурлана, који није скривао своје политичке ставове, који су чак били
на штету интереса Српске православне цркве. Душан Вујичић пише: "Казао је
пред сведоцима да су за сав овај немир у цркви криве наше црквене власти, то

22

Шематизам према подацима из 1924. године, стр. 94.
Шематизам према подацима из 1924. године, стр. 96.
24
Олга, рођена 5. августа 1914, учитељска приправница; Јагода, рођ. 2. јануара 1918, ученица Занатске
школе кројења и шивења; Стојан, рођ. 15. новембра 1919, приватни ђак Трговачке академије; Јевросима,
рођ. 25. априла 1921, ванредни ђак Гимназије; Милосава, рођ. 11. септембра 1923, ученица IV разреда
гимназије и Ненад, рођ. 31. децембра 1929, ђак I разреда основне школе. (Службенички лист Василија С.
Шурлана, стр. 2)
25
Службенички лист Василија С. Шурлана, наведено место
26
Потврђено Пресудом Великог црквеног суда Патријаршије од 5. јуна 1922, бр. 2587/948 из 1922.
(Службенички лист Василија С. Шурлана, стр. 11)
27
Службенички лист Василија С. Шурлана, наведно место. Уп. Уредба о уређењу црквених, школских и
фундационалних дела грчко-источне српске митрополије, одобрена превишњим краљевским рескриптом
од 10. августа 1868. са изменама, допунама и важнијим одлукама автономних органа, приредио Мита
Клицин, Сремски Карловци 1909, стр. 184–186.
23
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су разбојници, нису свештеници. Ја бих владике све рашчинио. Шта би они
хтели? Власти се морају слушати!"28
До 1937. године, према нацрту аутобиблиографије Василија Шурлана,
наш јунак је писао богословске чланчиће у следећим новинама: "Narodna
zaštita" (Zagreb, 1918), "Православље" (Београд, 1911), Календар-алманах "Нова
Зора" (1925), "Хришћанска заједница“ (1928), "Српске новине" (Загреб),
"Србија“ (Сремска Митровица), "Народни глас" (Београд) и "Народни радикал"
(Панчево).29 Занимљиво је и значајно за каснији његов развој, да је већ тада
сарађивао са новинама које су штампане хрватском латиницом и које су према
уређивачкој концепцији биле далеко од званичног југословенског курса.
Поп Ђујић – четнички војвода
На простору Независне Државе Хрватске су уследила прогањања,
убијања и протеривања Срба и Јевреја. Такво физичко и духовно поништавање
националног и верског бића Срба Босне и Херцеговине и Крајине посведочава
мартирски етос и константу српског историјског искуства. Српски народ,
затечен у НДХ, тој сателитској, фашистичкој државној творевини европског
Новог поретка (Neue Ordung), доживео је својеврсни холокауст, елита му је
уништавана, убијана или протеривана, имовина паљена, а и данас постоје
необновљене богомоље, које као отворене ране вапе према небу. Последње
критички урађене статистике о броју страдалих свештеника долазе до броја
173.30 Број порушених, оскрнављених или онеспособљених богомоља за света
богослужења достиже до неколико стотина. На територији НДХ није било
цркве која није имала неко оштећење, на којој није искаљен антисрпски бес.31
28

Перовођа Црквене општине Шимановци Душан Вујичић митрополиту Доситеју, 9. септембар 1937.
(Препис у: Архив Светог архијерејског синода Српске православне цркве; Комисија за прикупљање
података о Србима у НДХ; Архиепископија београдско-карловачка, срез земунски, предмет Василија
Шурлана). В. Шурлан је 10. октобра 1942, као "жупник Хрватске православне цркве", денунцирао Д.
Вујичића и групу Срба родољуба из Шимановаца да су "непријатељи Њемачке, Хрватства и
католичанства", пишући усташким властима на вештачки форсираној хрваштини и новом
"павелићевском" правопису.
29
Службенички лист Василија С. Шурлана, стр. 3.
30
Вељко Ђурић Мишина, Колико су усташе 1941–1945 убиле архијереја и свештеника Српске
православне цркве (или аматеризам Милана Булајића), стр. 159–172, у: Прилози за историју Српске
православне цркве II, Лепосавић 2007. По извештају Синода, Син. Бр. 1060 / зап. 237 од 27/14. марта 1947.
године, усташе су убиле 171 српског православног свештеника (Српска црква у Другом светском рату –
Из Архива Св. Архијерејског Синода Српске Православне Цркве, Посебан отисак из зборника Сербиа и
коментари за 1990/91. Издање Задужбине Милоша Црњанског, приредио епископ банатски Атанасије
(Јевтић), Београд 1992, стр. 102).
31
Литература o приликама у северној Далмацији: Вељко Ђ. Ђурић, Војвода Ђујић, Београд 1998;
Владимир Церовац, Настанак четничког покрета у Северној Далмацији, Книн – Београд 2006; Милосав
Самарџић, Војвода Ђујић и Динарска четничка дивизија, Београд 2008; Коста Николић, Италијанска
војска и четници у Другом светском рату у Југославији, Београд 2009; Мемоаре Ајмона Финестре,
заповедника "православног антикомунистичког одреда", приредила је Mila Mihajlović, 1943. – Dalmacijo,
mladosti..., Zrenjanin 2008.
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Усташки покољи Срба у книнској околини у лето 1941. однели су
велики број жртава и насилно прекинули животе неколицине српских
свештеника. Манастир Крка се нашао у италијанској окупационој зони. Речито
сведочанство о тешким временима за Србе представља запис богослова
Божидара Драгичевића у манастирској књизи посетилаца, о томе на који начин
је утекао у италијанску окупациону зону и како доживљава тадашње политичке
прилике:
"У име Христа служило се ђаволу, у име Христа вршени су најкрвавији
злочини. Они који служише Христу највећи крвници посташе. Крв
православних синова, сузе и црнина безбројних мајки, браће и сестара, већином
је дело њихово. Они мољаху Христа да благосиља њихову мржњу против Срба.
Дадоше најужаснију интерпретацију Христа. Њега, који је само љубав, који је
из љубави поднео страдање на крсту, моле да благослови њихове злочине!
Међу многима, који напустише свој дом, бежећи пред најездом таме
западне, био сам и ја. Захваљујући неизмерној милости Божијој и хришћанској
души драгог оца игумана Никодима, нашао сам уточиште у овој Крчкој
обитељи".32
Део избеглих свештеника је у Комисији Светог архијерејског синода
давао изјаве и писмена сведочења о стању и положају на терену у Епархији
далматинској.33
Милош Добрић, некадашњи парох из села Голубић код Книна,
свештеник–избеглица у Шарбановцу код Соко Бање, дао је 23/10. јула 1941.
исцрпан извештај о свештенству у северној Далмацији. Према његовом
казивању убијени су Михаило Поповић (син знаменитог Онисима Поповића) из
Полаче и Јован Андрић свештеник у Биочићу. Једна већа група српских
свештеника је успела да се извуче на италијанску територију, а за стрмичког
пароха каже:
"Са аутом пошли су усташе да ухапсе свештеника Момчила Ђујића из
Стрмице. Сакрио се је у оближњу шуму те слиједеће ноћи са породицом преко
Плавна умакао је преко границе, те склонио се у манастиру Крки као и
32

Запис богослова Божидара Ј. Драгичевића од 26. јуна 1941. у Књизи посетилаца манастира Крке, стр.
35–36, по препису тадашњег протосинђела, а садашњег епископа бихаћко-петровачког Хризостома Јевића
објавио Атанасије Јевтић, Од Косова до Јадовна – путни записи, седмо издање, Београд 1987, стр. 277.
33
Свети архијерејски синод СПЦ је у јесен 1941. образовао нарочиту Комисију за прикупљање података о
злочинима над Србима у НДХ и на другим окупираним територијама. Председник Комисије је био
епископ зворничко-тузлански Нектарије Круљ, а њени чланови су били др Миленко Филиповић и др Перо
Слијепчевић, професори универзитета. Радну групу која је прихватала избеглице (свештенике и чланове
њихових породица), давала им прву помоћ и састављала записнике са саслушања, чинили су: Богољуб
Ћирковић, професор Богословије, Жарко Поповић, секретар Црквеног суда из Сарајева, Перо Јовановић,
приправник Црквеног суда из Тузле, др Љубомир Дурковић, хонорарни чиновник при Кабинету Његове
светости патријарха, Милан Комленић, дактилограф Црквеног суда из Пакраца и Светозар Душанић,
професор катихета. Укупно је створена документација која броји 4.504 извештаја, сложених по
географском принципу: Епархија и, још прецизније, срез, и за коју је израђен регистар са картотеком.
(Српска црква у Другом светском рату – Из Архива Св. Архијерејског Синода Српске Православне Цркве,
Посебан отисак из зборника Сербиа и коментари за 1990/91. Издање Задужбине Милоша Црњанског,
приредио епископ банатски Атанасије (Јевтић), Београд 1992, стр. 100–101).
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свештеник Јован Миодраговић. Бавио се је четништвом те могао је лако бити
убијен...".34
Један други избегли Србин у Недићевој Србији, Душан Зеленбаба, дао је
у Комесаријату за избеглице и пресељенике 16. јуна 1942. изјаву у којој између
осталог стоји:
"Србима из Книнске Крајине додијала су крволоштва усташа, па су
почели у маси бежати у шуме. Побегли Срби повукли су се у шуме према Бос.
Грахову, па су са Србима из среза босанско-граховског организовали отпор
против даљњих насиља усташа. И ја сам се придружио овим Србима. Један
мали део тих Срба био је наоружан са пушкама, а остали су се наоружали са
секирама, рогљама и колцима.
На 27. јула 1941. године Срби су започели борбу против усташа и за два
дана, тј. до 29. јула 1941. године заузели су сва места у срезу босанскограховском и Книнској крајини, као и у околици Дрвара. Једино нису заузели
само место Книн, јер талијанска посада, која се је налазила у Книну, није
дозволила четницима улазак у Книн. Усташе су се пред четницима повукли
најпре у Книн, а затим су из Книна побегли према Загребу.
Када су четници заузели Книнску Крајину, понудили су вођство Ђујићу
Момчилу, свештенику из Стрмице крај Книна, који се је тога вођства и
прихватио, те се и сада налази на челу четника, који држе српска села Книнске
Крајине у својој власти.
Концем месеца маја 1942. године поново су се појавили у Книну усташе,
који из Книна не смију залазити у околна српска села, јер се боје четника.
Једино, ако када којег Србина гдегод насамо нађу, онда га мучке убију и потом
се крију".35
И извештај предратног книнског адвоката др Тоде Новаковића сведочи
о улози четничког покрета у одбрани српског становништва:
"Кад је усташки терор у книнској околици превршио сваку меру, дигли
су се Срби на устанак у циљу одбране својих огњишта и својих села и почели
се освећивати усташама... Срби који су избегли на талијански део далматинске
територије почели су се тамо постепено враћати кућама, али су и даље остали
организовани и наоружани ради своје сигурности. Било је то у октобру 1942.
године. И ја сам се тада вратио у Книн из Бенковца. Пошто је четнички покрет
у то време био јако развијен усташе нису могли да врше своју самовољу. Иако
је цивилна власт остала формално у рукама Хрвата они су могли да једино
34

Архив Светог архијерејског синода Српске православне цркве; Комисија за прикупљање података о
Србима у НДХ; Епархија далматинска, срез Книн; Милош Добрић, свештеник из Шарбановца
Архијерејском намесништву Сокобањском, 23. (10) јула 1941, стр. 2.
35
Мешавина ијекавског изговора избелице и дактилографа-записничара екавског изговора. Записник са
саслушања Душана Зеленбабе, шофер-механичар из Голубића, избегличка легитимација 109930, стр. 2–3
(Архив Комесаријата за избеглице и предељенике Владе Милана Недића, препис у: Архив Светог
архијерејског синода Српске православне цркве; Комисија за прикупљање података о Србима у НДХ;
Епархија далматинска, срез Книн).
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Србе запостављају, а нарочито у погледу апровизације, што је погодило српску
сиротињу...".36
Романтични опис личности Момчила Ђујића оставио је лекар из Дрвара,
Јеврејин и комуниста Ервин Шинко у својим мемоарима. Опис је из времена
пре организованог српског оружаног устанка:
"Поп Ђујић је – са уобичајеном брадом српских попова – леп мушкарац,
без ичега поповског у себи, смирен – само понеки покрет одаје да је од
плаховитих људи. Када је, на пример, говорио о томе, да су у Книну фрањевци
главни помагачи и потпиривачи усташа – реч "фрањевци" изговарао је као да
их већ осећа међу зубима, као да својим белим зубима жели да им смрска
кости. Он је, иначе, био поп у близини Книна, у Стрмици. Одатле је, кроз
прозор, морао да бежи од усташа које су му већ биле ушле на капију. Бежао је
са четворогодишњим дететом на руци – и ако се добро сећам – са још једним
четворогодишњим дечаком. Пешачио је два дана и две ноћи са женом и
свастиком, док није стигао у Кистање. Стан, у којем ми је пружио смештај,
ставили су на располагање њему и његовој породици, и то са свим намештајем.
Сада је то парохија у Кистању, а он је поп парохије... Ујутро рано мора да оде
на неку црквену церемонију...".37
Свештеник "Хрватске православне цркве"
О мотивима свештеника Василија Шурлана да пређе међу верске
дужноснике, службенике Хрватске православне цркве, досад није писано.
Највише светла бацају подаци из Архива Светог архијерејског синода који се
односе на тадашњи Земунски котар и црквене прилике у њему. Свештеници из
Архијерејског намесништва земунског су у јесен 1941. већином били
протерани у Недићеву Србију. Тако је 11. октобра 1941. протојереј-ставрофор
Владимир Милутиновић, намесник земунски, дао изјаву у којој сведочи: "У
Земуну је остао парох Васа Шурлан који, ради својих пријатељских одношаја
са хрватском државом, можда остане, но уверења сам да ће и он за који дан
бити ликвидиран и црква му затворена као и све".38 Стари прота није био добар
пророк, у случају Василија Шурлана се потпуно преварио, јер је млађи колега
већ трасирао пут своје извесне и лепе будућности.

36

Записник са саслушања др Тоде Новаковића, адвоката из Книна, избегличка легитимација 132677, стр.
4–5. Архив Комесаријата за избеглице и предељенике Владе Милана Недића, препис у: Архив Светог
Архијерејског Синода Српске православне цркве; Комисија за прикупљање података о Србима у НДХ;
Епархија далматинска, срез Книн).
37
Ervin Šinko, Drvarski dnevnik, prevela Gabrijela Arc, priredio, pogovor i beleške napisao Ištvan Bošnjak,
Beograd 1987, стр. 171.
38
Протојереј-ставрофор Владимир Милутиновић Канцеларији Његове Светости српског патријарха, Бр.
службено, 11. октобар 1941. (Архив Светог архијерејског синода Српске православне цркве; Комисија за
прикупљање података о Србима у НДХ; Архиепископија београдско-карловачка, срез Земун)
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О томе постоје оригинална документа. Најпре се 29. октобра 1941.
писмено обратио члановима Црквено-општинског одбора српских
православних парохија у Земуну да му у просторијама црквених канцеларија
предају кључеве храмова и драгоцености јер је "једини земунски парох", па
тако "по природи и почасни председник црквене-општине Српске православне
цркве у Земуну".39 Три дана раније Шурлан је упутио писму Анти Павелићу
којим га уверава у своју лојалност, глорификујући га и постављајући га у ред
бранилаца хришћанства и европске цивилизације. Тада још увек сматра себе
свештеником Српске православне цркве: "Потписани представници Српске
православне цркве општине земунске, хоће да буду вазда вјерни синови
Независне државе Хрватске и учит ће и промицати међу дјецом и старијима
оданост хрватској груди и Поглавнику, те очекујемо налоге за даљи рад".40
У првој половини 1942. године видимо Василија Шурлана како са
групом православних Срба, инструиран од немачких обавештајаца, пише
молбу хрватским-усташким властима, конкретно Министарству правосуђа и
богоштовља, 3. априла 1942. године. У тој групи опортуниста налазили су се
још и Петар Лазић, Душан Јакић и Теодор Вукадиновић.41
Поглавник НДХ др Анте Павелић је у свом говору од 28. фебруара 1942.
године исказао програмско начело: "U pravoslavlje ne dira nitko, ali u Hrvatskoj
ne može biti Srbske pravoslavne crkve".42 Иза ових речи се крио план да се
стварањем једне организације масе српског православног становништва
асимилују и претворе у Хрвате источног обреда. Посматрано строго јуридички,
Независна Држава Хрватска је створила Хрватску православну цркву 3. априла
1942. године, када су поглавник др Анте Павелић и министар правосуђа и
богоштовља др Мирко Пук потписали Законску одредбу о Хрватској
православној цркви. Поглавар ове политички исконструисане верске
организације постао је 5. марта 1942. епископ Гермоген Иванович Максимов,
Рус избеглица који је од 1922. боравио у Србији и уживао гостопримство
Српске православне цркве. Прихватио је позив власти НДХ и улогу

39

Парох Василије Шурлан Представништву Српске православне црквене општине у Земуну, 29 октобар
1941. (Препис у: Архив Светог архијерејског синода Српске православне цркве; Комисија за прикупљање
података о Србима у НДХ; Архиепископија београдско-карловачка, срез Земун)
40
Василије Шурлан Поглавнику др Анти Павелићу, 26. октобар 1941. (Препис у: Архив Светог
архијерејског синода Српске православне цркве; Комисија за прикупљање података о Србима у НДХ;
Архиепископија београдско-карловачка, срез Земун). Годину дана касније, 12. септембра 1942. године В.
Шурлан отворено пише у духу усташке антисрпске пропаганде. У земунским новинама "Граничар", бр.
38, наведеног датума каже: "Хрватска у овом сукобу није дужна залагати се за пробитке Србства, јер она
има својих дужности према себи... Православни Хрватске, знајте без колебања, да вам ваља за Хрватску
живјети и умриети... Највећа је част бити вјеран првоборцу Хрватске, Поглавнику Анти Павелићу...".
(Препис у: Архив Светог архијерејског синода Српске православне цркве; Комисија за прикупљање
података о Србима у НДХ; Архиепископија београдско-карловачка, предмет Василија Шурлана)
41
Вељко Ђ. Ђурић, Усташе и православље – Хрватска православна црква, Београд 1989, стр. 140–141.
42
Poglavnik saboru i narodu, Govor na završnoj saborskoj sjednici 28. veljače 1942, Zagreb 1942, стр. 35.
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митрополита загребачког и поглавара Хрватске православне цркве са рангом
архиепископа.43
Преко листа "Хрватски народ", бр. 396 од 9. априла 1942. године,
Василије Шурлан је упутио апел свештеницима "некадашње Српске
православне цркве" на сарадњу и приступање новој организацији Хрватске
православне цркве.44
Прво јавно богослужење ХПЦ обавио је Василије Шурлан, а то је била
миса–литургија у храму Св. преображења у Загребу.45 Василије Шурлан је
ужурбано настојао да придобије неког архијереја из Србије (Руса избеглицу) да
пређе на територију НДХ и потпомогне његов рад. У томе је, видимо, и успео.
Свети архијерејски синод Српске православне цркве је заузео јасан став
о Павелићевој Законској одредби о формирању Хрватске православне цркве од
4. априла 1942, оценивши на свом заседању:
"Ова је законска одредба донесена на захтев православног свештеника и
клирика Архиепископије београдско-карловачке јереја Василија Шурлана,
пароха у Земуну, који је својим настраним држањем још пре рата, а нарочито
после рата, показао се самовољним и потпуно застраним. Пошто ова законска
одредба дубоко засеца у канонско јединство Српске православне цркве и
пошто је сврха исте да хрватизира наш српски елемент на територији речене
државе и да хрватизира постојећу још организацију Српске православне
цркве...".46
Српски народ је у раду свештенства Хрватске православне цркве
уочавао непријатељску, крајње подмуклу политичку агитацију:
"Почетком месеца јуна 1942 године дошао је у Сремску Митровицу
нови митрополит Хрватске православне цркве Гермоген, који је тамо био од
Хрвата свечано дочекан, док Срби код дочека нису судјеловали. Гермоген је у
српско-православној цркви одслужио литургију. На литургији било је и
православних Срба. Када је Гермоген држао проповед, између осталог је казао
да "сви морамо бити за поглавника и за дом", а Хрвати су на то одговорили

43

Пре монашења се звао Григориј. Родио се 1861. у козачкој породици, био најпре парохијски свештеник,
удовац од 1905, а од 1906. ректор Семинарије у Саратову. Достигао је чин епископа као викар Донске
митрополије у Јекатеринослављу. У преврату 1917. активно подржавао "беле", у Краљевини СХС
(Југославији) живео у манастиру Гргетег. Био је значајна личност у епископату Руске заграничне цркве.
Убијен од стране црвеноармејаца недалеко од Загреба 1945. године. (В. Ђ. Ђурић, н. д, стр. 142–143; В. И.
Косик, Русская церковь в Югославии (20-40-е гг. XX века), Москва 2000, стр. 144, 233). Индикативно је да
је Гермогенов син Сергеј Григорјевич Максимов умро 1970. у Аргентини, у Буенос Ајресу, што указује
на благодарност усташке емиграције породици "поглавара" Хрватске православне цркве. (В. И. Косик, н.
д, стр. 245).
44
В. Ђ. Ђурић, н. д, стр. 142.
45
Вест је објављена у листу "Хрватски народ", бр 398. од 11. априла 1942, стр. 3 (В. Ђ. Ђурић, н. д, стр.
143).
46
Записник са заседања Светог архијерејског синода Српске православне цркве за 1942 годину, бр 150 /
1104 (Уп. В. Ђ. Ђурић, н. д, стр. 160–162)
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"спремни", нашто су Срби, који су били у цркви почели неприметно излазити
из цркве. У пратњи Гермогена били су неки руски свештеници".47

Концепт Шурлановог писма Адолфу Хитлеру

47

Записник са саслушања Јована Орешчанина, избегличка легитимација 11119, састављен 29. јуна 1942,
стр. 3. Архив Комесаријата за избеглице и предељенике Владе Милана Недића, препис у: Архив Светог
архијерејског синода Српске православне цркве; Комисија за прикупљање података о Србима у НДХ;
Архиепископија београдско-карловачка, срез Сремска Митровица).
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Деловање Василија Шурлана је било у истом духу:
"На римокатоличког Св. Антуна, као поглавников рођендан, отслужио је
у Земуну у српско православној цркви службу свештеник Шурлан Васо, који је
тада у проповједи, за лешеве побијених Срба који плове Савом и Дунавом,
рекао: Ово нису жртве, него су жртве, што нас дични поглавник подноси.48
За мрачну политичку мисао и праву психолошку мегаломанију Василија
Шурлана највише оптужује његово писмо вођи Трећег рајха Адолфу Хитлеру.
Писмо је састављено пре него је извршена окупаторска подела Краљевине
Југославије. Поданички тон и нереални политичко-територијални планови
одају утисак, усуђујемо се рећи, модерног војвођанског сепаратизма нашег
времена.49 У писму великом вођи Адолфу Хитлеру "српски свештеник"
Василије Шурлан, како се још увек потписивао, 31. маја 1941. предлаже
образовање територијалног оквира нове Ост-марке, Великог војводства "Јосип
Јурај Штросмајер":
По таквом територијалном прекрајању та творевина би обухватила
Барању, источну Славонију (од Славонског Брода, укључујући Ђаково,
Винковце, Осијек и Вуковар) и данашњи Срем, Бачку и Банат. У геостратешкој
и геополитичкој комбинаторици план Василија Шурлана је имао следећу
етничко-националну основу:
"То Велико-војводство би обухватило: Срем са делом Славоније,
Барање, Бачке, до Франц-Јозефовог канала и Банат. Ту има јака група Немаца
која би се могла појачати на начин, како се за то најбоље нађе. Са том
немачком групом би сарађивали Хрвати, Мађари, Румуни и Словаци, и то би
била већина, која би спроводила, олакшавала и била гаранција за планове
Великог Рајха".50
Под именом Јосипа Јураја Штросмајера у вредносном систему Василија
Шурлана фигурише личност која представља симбол антибеоградског
југословенства, разбијеног српског интегрализма, односно личност која не
стоји на линији карађорђевићевског српског "пијемонтизма". Поред
Штросмајера, симболи такве политике за Василија Шурлана су Петар
Прерадовић, краљ Никола Петровић, Његош, кнез Михаило Обреновић и
други.
Василије Шурлан у истом писму наставља:
"Сва настојања Београда и све што он представља до 27. марта 1941,
јесте највећи напор против Немачке. Тај чвор имаде да се разбије у свим
правцима и привредно и просветно. Немачка не треба да негује ни часа
48

Исто, стр. 3.
Писмо Василија Шурлана, српског свештеника немачком фођи (führeru) Адолфу Хитлеру од 31. маја
1941. године. До копије смо дошли захваљујући службенику правне службе у Српској патријаршији г.
Алекси Которчевићу.
50
Писмо Василија Шурлана, план о оснивању Великог Војводства "Бискуп Јосип Јурај Штросмајер", од
31. маја – 2. јуна 1941. "Ваш сам поштовалац и непоколебљиви борац за Немачку, Василије Шурлан,
српски свештеник", стоји на крају овог политичког сна.
49

354

Р. ПИЛИПОВИЋ, Момчило Ђујић и Василије Шурлан – два антипода у свештеничким мантијама

Симовиће и краљоубице и крвне своје непријатеље... Што је оружје отпочело
политика треба да доврши: Пропаст бандитског гнезда. Велико војводство
Бискуп Штросмајер има пуни смисао и темељ да буде немачка источна тврђава
на Дунаву и Сави".51
Он истиче "етичку вредност" планиране нове политичке целине, а
говори о пропасти Краљевине Југославије и тријумфу "муњевитог рата" над
носиоцима политике династије Карађорђевића:
"Против тих ниткова од министра, владике, генерала па до писара,
црквењака и редова, мора се сад провести систем који ће их онемогућити. Ту је
време да се издигне фигура једног благородног Немца Јурја Штросмајера. Он је
волео Србе, Хрвате, Немце, православне, римокатолике. Та Надвојводина
Надбискупа Штросмајера звони као звоно старе ђаковачке катедрале и позива
на племенита осећања, племенити рад све народе, све вере хришћанске.
Штросмајер, немачки човек, немачко дело, а апостол јединства јужних
Словена".52
Када су се створиле повољне околности са протеривањем немачких
окупационих снага и успостављања редовног канонског поретка и стања у
Српској православној цркви, отворено је и питање одговорности Василија
Шурлана, свештеника из Земуна. За њега је Свети архијерејски синод 14/27.
марта 1946. тражио покретање канонског поступка јер је "без знања и одобрења
своје надлежне црквене власти учинио извесне радње против целине наше
свете Православне цркве и тиме дошао у сукоб са канонским и законским
прописима".53 Земаљску казну Цркве није искусио, умро је далеко од Земуна и
Балканског полуострва, у Јужној Америци, дочекавши дубоку старост, а
окружен припадницима усташке емиграције, која је знала и умела да цени
његове заслуге.
Војвода Момчило Р. Ђујић, ратни командант Динарске четничке
дивизије Југословенске војске у отаџбини, извукао се 1944. године са већим
делом својих ратних другова и народа, њих неколико хиљада, на територију у
Италији коју су држали западни аавезници. Власти Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије и Републике Хрватске тражиле су
неколико пута његово изручење због наводних ратних злочина. До
екстрадиције није никада дошло. Остатак живота је провео у Сједињеним
Америчким Државама, а упокојио се у Сан Маркосу (Калифорнија) 11.
септембра 1999. године.
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Radovan Pilipovic
Momcilo Djujic and Vasilije Surlan –
Two Antipodes in the Priest Mantles
Summary
Until the beginning of the World War II in Yugoslavia Momcilo Djujic and
Vasilije Surlan had in their biographies moments that revealed their unfitting in the
church organization, its general legitimate order and structure. Both were fighting
against bureaucracy often manifested in the ranks of church institutions. Momcilo
Djujic, socially active, impulsive, showed a romantic enthusiasm and appearance
already with the publication of collections of love poems, published by Serbian
monastery printing in 1931. Vasilije Surlan was another type of man, who fighting
for his career showed a pronounced vanity, ambitious instincts, and he was convicted
by the higher church authorities.
The great earthquake, state collapse, general catastrophe of the Serbian nation
in the World War II aimed their political action in different directions. Momcilo
Djujic, according to the Serbian history constant, turned into a priest-warrior from
Tromedja in difficult circumstances of Ustasha rule and Vasilije Surlan tried to keep
his priest position under the shelter of non-canonical Croatian Orthodox Church.
Strmica priest remained recorded in the epic legends and collective memory as a
national savior, while Vasilije Surlan with betrayal steps went into heretic rejection
from the Orthodox religion and the Serbian nation.
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FIKRET MIDŽIĆ
Arhiv Unsko-sanskog kantona
Bihać

STRUKTURALNA HISTORIOGRAFIJA I
OSVRT NA FERNANA BRODELA
Uvod
Francuska strukturalna historija zauzima danas, možemo slobodno reći,
vodeće mjesto u općem razvoju historiografije. Njeno osnovno obilježje je strogo
traženje novih puteva i otvaranje novih problema iz bogatog društvenog života u
prošlosti uz manje važnu dogmatizaciju nekih stavova. Metode strukturalne historije
su izazvale veliku pažnju u svim nacionalnim historiografijama, ne izuzimajući ni
one nastale u tadašnjim socijalističkim zemljama (SSSR-u). Njen značaj se ogleda
prije svega u odbacivanju tradicionalne historije, one koja je nastala na temeljima
njemačke idealističke filozofije – historizma. Pod uticajem takvih shvatanja predmet
istraživanja je prije svega bila država, u čemu posebno mjesto zauzima Leopod
Ranke. On je, primjenjujući tradicionalnu historiografiju, u državama vidio
individualnost, originalnu tvorevinu ljudskog duha. Pored toga, on je smatrao da
vanjska politika ima dominantno mjesto nad unutarnjom politikom. Ovakvi njegovi
stavovi se nastavljaju u drugoj polovini 19. stoljeća, pogotovo što je taj idejni okvir
odgovarao političkim prilikama uoči i nakon ujedinjenja Njemačke, te interesima
viših slojeva njemačkog građanstva. U spomenutim se uvjetima historijska nauka
potpuno odvojila od šire publike, nekadašnja velika uloga historije u duhovnom i
političkom životu više nije postojala. Ovakvu historiju možemo nazvati i
"događajnom", pa je vremenom počela da utiče na mnoge historičare da se ne
zaustave u uskim okvirima političke historije nego da, manje ili više, usmjere svoj
pogled na šire društvene promjene.

Kriza tradicionalne historiografije
Krajem 19. stoljeća dolazi do krize tradicionalne, odnosno događajne
historije, koja je imala dva smjera: njemački idealistički historizam i francuski
pozitivizam. Njihov sukob se ogledao u pitanju metode istraživanja. Osnovno
obilježje tog spora bilo je u tome što pozitivisti u Francuskoj svojim zakonima nisu
mogli obuhvatiti bogatstvo i specifičnosti povijesnog i društvenog života. Na drugoj
strani, idealisti odbijaju mogućnost istraživanja pravilnosti i ponavljanja u
društvenom kretanju. To je ovisilo o ideologiji vladajuće klase, koja je podržavala
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status quo, tj. dostignuća imperijalističkog razdoblja, a strahovali su od bitnih
društvenih promjena. Najbolje obrazloženje metodologije tradicionalne historije u
duhu njemačkog idealističkog historizma dao je Ernest Berhajm u udžbeniku
"Historijske metode i filozofija povijesti". On je najbolje prikazao tradicionalnu
historiju tvrdeći da je ona nauka o kretanju pojedinačnih pojava koje ne treba da prati
ono što je tipično i što se ponavlja. Stoga je i njegov pristup kritici historijskih izvora
bio isključivo prilagođen političkoj historiji. Prvi koji je unio nešto strukturalnog
smisla u problematiku društvenih nauka je bio Maks Veber. On je bio ekonomski
historičar koji se bavio sociologijom, psihologijom religija i metodologijom
društvenih nauka. Dotadašnje pravce u historiografiji podvrgao je oštroj kritici.
Osudio je idealističko shvatanje i suprotstavio mu zahtjev za preispitivanje naučnih
rezultata uzročnim objašnjenjima.

Francuska strukturalna historiografija
Francuska strukturalna historija je imala važnu zaslugu u odbacivanju
tradicionalne historije. Strukturalno shvatanje je počelo da pobjeđuje onog momenta
kad se počelo obračunavati sa starim metodama u gotovo svim društvenim naukama
(lingvistika, antropologija, sociologija...). Strukturalna historiografija, za razliku od
tumačenja činjenica isključivo njihovom genezom, prelazi u drugu krajnost ističući
strukture, to jest cjelinu sastavljenu od dijelova koji među sobom stoje u tačno
određenim odnosima. Strukturalna historiografija, historija struktura ili historija
dugog trajanja suprotna je događajnoj historiji. Strukture i duga trajanja sačinjena su
od događaja, dakle, događaji jesu ne samo realni, nego i značajni, ali oni su takvi
samo kao dio struktura i dugih trajanja. Izvori struktura i dugih trajanja se pretvaraju
u "prašinu", kako je istakao tvorac strukturalne historije Fernan Brodel (Fernand
Braudel). Za Brodela je događajna historija istrgnuta iz cjeline kojoj pripada, ona je
nužno ograničena, jednostavna i jednodimenzionalna. Po pravilu i ona je historija
vladajućih snaga (rasa, nacija, klasa), takozvanih velikih historijskih ličnosti,
osvajača, osnivača, vladara, dvorova i zamkova. U njoj su mase i žrtve bez lika i
glasa. Zbog toga je i bila neophodna strukturalna historija, koja je prva nasljednica
najboljih rezultata prve generacije slavnih francuskih analista. Ova historija nije više
samo historija dinastija, politička i vojna, nego je i privredna, društvena i kulturna.
Jednom riječju, ona je totalna, kako je to formulisao Mark Bloh, vodeći predstavnik
prve generacije škole Anala, mada se mora spomenuti prije Bloha i Anri Piren, koji
je kao historičar dao poticaj ovim novim pogledima. Anri Piren je posebnu pažnju
posvetio srednjovjekovnim gradovima, koje povezuje sa oživljavanjem trgovine i
zanatstva u 11. i 12. stoljeću. Upravo zahvaljujući Pirenu srednjovjekovna historija
počela se baviti historijom društvenih struktura. Piren je prema tom i stvorio školu iz
koje su potekli osnivači strukturalne historije. Bio je član časopisa Anali pokrenutog
1929. godine od strane mladih historičara Lisjena Fevra i Mark Bloha. Ova dva
358

F. MIDŽIĆ, Strukturalna historiografija i osvrt na Fernana Brodela

mlada historičara su kroz Anale tražili izlaz iz suprotnosti između sterilnih, površnih
opisa događaja i proizvoljnih filozofskih shema u osloncu na društvene nauke. Iz
ovog su nikla nova područja istraživanja kojima su se do tada bavili samo ekonomisti
ili sociolozi. Tradicionalni sadržaji se sada zamjenjuju novim područjima društvenog
života: razvojem cijena, materijalnom proizvodnjom, dohotkom, ekonomskim
ciklusima, porodicom, prehranom itd. – jednom riječju svim aspektima društvenog
čovjeka u prošlosti. Ovi stavovi Anala doveli su do oštrog sukoba sa tradicionalnom
historiografijom.
Bliski odnosi u društvenim naukama su dali novu dimenziju kategorijama
historije: vremenu i prostoru. Više se ne misli u okviru strogo linearnog vremena
podijeljenog u jednake dijelove prema političkim događajima, dok se pojave
istražuju izvan granica država, tipičnih pojava, većih prostora. Škola Anala svoje
posebno mjesto zauzima nakon Drugog svjetskog rata, naročito na Međunarodnom
kongresu historičara u Parizu 1950. godine. Nakon 1960. godine stavovi strukturalne
škole Anala preovladavali su u cjelokupnom naučnom pogonu i počeli su da vrše
veliki upliv u druge nacionalne historije širom svijeta bez određenih većih ili manjih
otpora.
Fernan Brodel (1902–1985)
Posebno mjesto i zasluga u tom pravcu pripada Fernanu Brodelu (1902–
1985), istaknutom francuskom historičaru i vodećem predstavniku škole Anala.
Osnovna briga mu je bila saradnja sa društvenim naukama, na prvom mjestu
sa sociologijom, a pažnju posvećuje pitanju povijesnog vremena iz kojeg proizilaze
njegova glavna metodološka shvatanja.
Kao historičar, odnosno naučnik, orijentisan prvenstveno, ako ne i isključivo,
na iskustvo i iskustvenu provjeru, Fernand Brodel nije ostao tek na nivou opšte ideje
i hipoteze, nego je svoju historiju metodološki testirao i dokazao. U jednom od ovih
testova i dokaza u oblasti privredne historije došao je i do onog svog drugog
doprinosa, otkrića, odnosno dokaza postojanja Evrope kao ekonomskog i historijskog
entiteta još od 15. stoljeća.
Da bi do ovog kapitalnog rezultata uopšte došao, prethodno je morao da riješi
niz veoma važnih i teških metodoloških i tehničkih problema. Da bi došao do ovog
svog otkrića Brodel je formirao takozvane duge statističke serije, trajanja od jedan,
dva, tri, četiri i pet stoljeća. A da bi formirao ovako duge statističke serije, za
indikator je morao da odabere robu (žito, cijene žita), koja je bila ili ostala manje ili
više zajednička na čitavom prostoru Evrope, i uspio je. Mogao je da uzvikne
"eureka".
Duge statističke serije su egzaktno, kvantitativno, statistički potvrdile
postojanje jednog ekonomski relevantnog jedinstvenog integrisanog mega-entiteta,
na prostoru čitave, u to vrijeme, politički odnos na feudalno, još uvijek krajnje
fragmentarne i podijeljene Evrope, i to još od 15. stoljeća.
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Ova potvrda je došla u obliku fenomena koncentričnih krugova. Polazeći od
centra središnje Francuske, u kojoj su tada bili najveći sajmovi i preteče današnjih
tržnica i berzi, prema plantažama Evrope, sve do granica Rusije i Osmanskog
carstva, naime, cijene žita su u izvjesnoj mjeri rasle, ali uvijek po pravilnosti koju
ekonomisti standardno objašnjavaju kao prinos manjih odnosno većih transportnih
troškova. Otprilike onako kako se od središta prema obodima povećavaju i šire
koncentrični krugovi. Fenomen koncentričnih krugova i cijena žita u Evropi od 15.
do 20. stoljeća bio je neosporan iskustveni dokaz postojanja jedinstvenog
ekonomskog entiteta unazad pola milenijuma, dakle još u vrijeme dok je ovaj entitet
bio još uvijek daleko od svog političkog ujedinjenja. Opus Fernana Brodela je
koncentrisan oko tri ključne teme i istraživačka projekta kojima je, svakom
ponaosob, posvetio po nekoliko decenija svog rada. To su Mediteran (1923–1949),
čiji je plod njegovo vjerovatno najpoznatije djelo "Mediteran i mediteranski svijet u
doba Filipa II", "Civilizacija i kapitalizam (1955–1979) " i "Francuski identitet
(1970–1985)", koje nije stigao da završi.
U svim svojim radovima Brodel razlikuje vrijeme dugog trajanja ili
strukturalnu historiju. To je za njega gotovo nepokretno vrijeme, vrijeme čovjeka i
njegove okoline. Pojam "struktura" kod Brodela počiva na pretpostavci o ponavljanju
istih osnovnih fenomena stoljećima. Svoje shvatanje o tri kategorije vremena –
geografskom, društvenom i vremenu događaja – Brodel prvi put formulira u svojoj
knjizi "Mediteran i mediteranski svijet u doba Filipa II". Za Brodela je civilizacija
prije svega prostor na kojem se oblikuju homogene kulturne crte. Brodelovo dugo
trajanje neosporno donosi plodne rezultate u historiografskom istraživanju jer daje
poticaj za mnogostruko i produbljeno uočavanje problema. Riječ je o prvom
pokušaju analize strukture povijesnog vremena, pa je to zasigurno važan korak
naprijed. I pored velikih zasluga u novom pravcu, Brodel ipak nije sebi postavio da
riješi najteži zadatak: da obradi problem struktura različitog trajanja kao cjeline u
njihovom dinamičnom spajanju i mijenjanju.
Fikret Midzic
Structural Historiography and Review of Fernand Braudel
Conclusion
There is no doubt that in France due to analysts’ merits all aspects of human
life are today presented within the social and economic structures. Some historians
still believe that annalistic structural history had to retain before the French
Revolution as a wall because it can not handle the transition from traditional old
world to modern times. According to these ideas the structural history does not
match to the fast changing technical-industrial period. Despite all challenges a
triumph of the structural history and battle for a new and complete history against
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specialized fragmentation of its research objects, is the battle for the history survival
in the contemporary society.
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Ђ. ТОШИЋ, И још један брачни бродолом - "contra omnem sanctionem sacrosanctem romane ecclesie"

ЂУРО ТОШИЋ
Историјски институт
Београд

И ЈОШ ЈЕДАН БРАЧНИ БРОДОЛОМ
"contra omnem sanctionem sacrosanctem romane ecclesie"
Апстракт: У раду је приказан неуспјели брак између Ратка Бијељића из
требињског села Пољице и Милорадове кћерке Љубисаве, склопљен у
Дубровнику по "црквеном обичају" (consuetudinem ecclesie). Када се, међутим,
младожења вратио са невјестом у село почео се понашати према "обичају
Босанаца и патарена" (modo Bosignanorum et patarinorum), те је тиме чинећи
"против свете тајне брака" (contra sacramentum matrimonii) жену "истјерао из
куће" (expulit de domo), не вративши јој мираз који је унијела у брачну
заједницу, што је било уперено "против сваке заповијести свете римске цркве"
(contra omnem sanctionem sacro sanctem romane ecclesie).
Кључне ријечи: Ратко Бијељић, Љубисава, Пољица, Дубровник, брак,
мираз, црква и обичаји
У неколико наврата смо се бавили питањем брака "према обичају
Босанаца и патарена" (modo Bosignanorum et patarinorum), по којем је муж
постављао услов жени да ће је држати "ако му буде добра" (si eris mihi bona),
остављајући тиме отворену могућност да се растави од ње кад год му се то
свиди – што је према далеко строжем кодексу католичке цркве било "противно
светој тајни брака" (contra sacramentum matrimonii) и није било сматрано
брачном везом већ третирано као "matrimonia invalida" или "matrimonia nulla".1
Само су у ријетким и изузетним приликама брачни уговори (pacta
matrimonialia) могли бити поништени, док је мужевима, далеко чешће,
изричито налагано да, "слиједећи уредбе свете мајке цркве" (secundum ordines
sancte matris ecclesie), врате напуштену или протјерану жену кући и обезбиједе
јој "храну и одјећу" (victu et vestitu), што су били дужни да чине и у браку.2
Оваква невесела и тужна судбина задесила и једну сироту, напуштену и из куће
истјерану жену у селу Пољицима, између Поповске и Требињске жупе, чиме
ћемо се позабавити у овом нашем кратком раду – уз доношење факсимила,

1
2

Ђ. Тошић, 2004, 124, нап. 5; Исти, 2006, 160, нап. 7; L. Blehova Čelebić, 2002, 29.
Ђ. Тошић, 2006, 161, нап. 10; Исти, 2009, 439, нап. 11.
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транскрипције и интерпретације и превода латинског документа насталог 16.
јула 1474. године.3
a) Факсимил*:

3

Historijski arhiv Dubrovnik (HAD): Lamenta de Foris (Lam. de For.) XLV fol. 6', 16. VII 1474.
Упор. В. Атанасовски, 1979, 40, нап. 31; Ђ. Тошић, 1998, 249, нап. 132; I. Puljić, 259, nap. 104.
*
Факсимил документа добили смо добротом др Ненада Векарића, на чему му се и овом приликом
најтоплије захваљујемо.
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б) Транскрипција и интерпретација:
die XVI Julii 1474.
Gliubisaua filia Miloradii (...) alias ser Matheus de Saracha coram dominis judicibus
criminali quorum caput fuit ser Damianus de Gondola lamentum fecit contra
Ratchum Biegliche de Poglice de Vragancichi hominem herceg4 Vlatchi maritum
eius dicte Gluibisaue dicens ipsi dicta Gliubisaua quod ipsa anno transacto ante
festum nativitatis .d. proxime decembris nupsat dicto Ratcho5 et secum ivit in
domum eius in dictam villam Poglice in domum eiusdem, dando ei in dotem hic in
Ragusio6 primo in contantum unum ducatum auri Item expendidit faciendo ipsi
Ratcho et fratribus suis et patris ypperperos in contantum tres. Item dedit ei unam
peciam tele, videlicet 42 brachis et triginta quinque faxoletos et duos fazolos cum
siricho laboratos et unam sclauinam grossos triginta et duas modanesias et tria paria
de manicis de tela7 que omnia dictus Ratchus portauit accipiens in domum suam in
dictam villam8 et nunc dictus Ratchus eam expulit de domo contra omnem
4

Љубисава, кћерка неког Милорада, посредством Матеја Сараке je поднијела тужбу пред кривичним
судом, предвођеним ser Дамјаном Гундулићем, против мужа Ратка Бијељића, човјека херцега Влатка
(Косаче), из села Пољица из Враганчића (?). О положају и убикацији села Пољица најсликовитије говори
народна изрека: "Од Требиња па до Хума Требињска се зове шума, а од Хума до Пољица: нит је брдо ни
равница; од Пољица па на доље – Попово се зове поље" (Anđelić, 1983, 65). И, заиста, Пољица се налазе
на крајњем истоку требињске Површи, па их једни ствраставају у Требињску, а други, опет, у Поповску
жупу. Дубровачки писар, без сумње странац, да ли није добро чуо или разумио, погрешно је иза Пољица
записао надолазеће ријечи "de Vragancichi" – очито замијенивши велико почетно латиничко слово D
словом V, чиме би могао довести у заблуду необавијештеног читаоца, да узалуд тражи неко мање мјесто
(Враганчиће?) унутар села Пољица. Напротив! Не ради се ни о каквом мјесту Враганчићима већ о чувеној
хумско-требињској властеоској породици Драганчићима, која је имала своје посједе управо у Пољицaма и
у оближњем Кременом долу (М. Динић, 1967, 82–83). Најзад, Љубисавин муж Ратко је, уистину, могао
бити човјек херцега Влатка, пошто се заједно с војводом Августином (Влатковићем) налазио у то доба у
преосталом дијелу Хумске земље, у којем су некад живјели Косаче и Влатковићи. (Ђ. Тошић, 2008, 165–
166).
5
Удајом за Ратка, Љубисава је, уз црквени благослов, постала његова "законита жена" (у латинским
изворима uxor или mulier maritata), за разлику од "невјенчане жене" (mulier) или "љубавнице" (amica или
amasia). (О брачном и ванбрачном стању ових жена види: Z. Janeković Römer, 1994, 71–72 и L. Blehova
Čelebić, 2002, 38–41).
6
Ратко се одмах након што је примио добијени мираз у Дубровнику – без помена уобичајене исправе о
миразу (carte dotis) – заједно са миразом и невјестом упутио својој кући у Пољицама, при чему остаје
непознато да ли је било уприличено неко свадбено весеље и како је млада била прихваћена од укућана у
новом дому.
7
Мираз је, вјероватно, у складу с имовним стањем Љубисавиног оца Милорада, био релативно скроман:
један златни дукат у готовини, дарови за мужа, његову браћу и свекра од три перпера у готовини, једна
печа (комад) свиле, тачније четрдесет и два брахија, тридесет пет марамица и двије свилене мараме,
вунени прекривач (склавина) од тридесет гроша и два моденска сукна (из града Модене!) и три пара
свилених рукава. Било је то све што је млада унијела у заједничку имовину са својим изабраником. (О
врстама и висини мираза опширније: L. Blehova Čelebić, 2002, 48–67).
8
Тек са преузимањем мираза формирана је нова брачна заједница у којој је, као и обично, жена у сваком
погледу морала бити подрeђена мужу, који је био дужан да се брине о њој и управља њоме. Зато је у
посланицама св. Павла, дјелима црквених отаца и у канонској кодификацији такав однос био упоређиван
са односом између Христа и Цркве, при чему је мушкарац – виђен у улози Христа – био глава, онај који
води, а жена – виђена у улози Цркве – она која слиједи и слуша (Z. Janeković Römer, 1994, 93, nap. 378).
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sanctionem sacrosanctem romane ecclesie9 et omnes supradictas res retinuit
tamquam homo nequissamus (треба: nequissimus !) igitur.10
Testes ser Matheus Ni. de Saracha
Ratchus Grubaceuich portarius ad Pillas.11
В) Превод:
16. јула 1474.
Љубисава, кћерка Милорада (...) преко заступника Матеја Сараке, пред
господом судијама кривичног [суда] којима је на челу био ser Дамјан Гундулић
оптужила је Ратка Бијелића из Пољица од Враганчића, човјека херцега Влатка
(Косаче!), мужа дотичне Љубисаве, и рекла је да се поменута Љубисава прошле
године дана уочи Божића у децембру удала за поменутог Ратка и са њим је
отишла у његову кућу у поменутом селу Пољицама у кућу дотичног и дала му
је у мираз овдје у Дубровнику прво – у готовини – један дукат злата; затим је
поклонила Ратку и његовој браћи и оцу три перпера у готовини; затим му је
дала једну печу свиле, односно 42 брахија и тридесет пет марамица и двије
свилене мараме, једну склавину (прекривач од грубе вуне) од тридесет великих
гроша и два моденска сукна (из Модене!) и три пара свилених рукава, што је
све поменути Ратко узео и однио у своју кућу у поменутом селу и сада ју је
поменути Ратко избацио из куће против сваке заповијести свете римске цркве и
задржао је све горе поменуте ствари као најнечаснији човјек.
9

Однос између наших младенаца – Ратка и Љубисаве – био је, изгледа, далеко од идеално виђеног односа
кроз наочари строге црквене диоптрије. Није прошло ни пуних пола године заједничког живота, а брак
ових двоје људи, ко ће знати да ли потпуно различитог, или чак и истог свјетоназора, пуцао је по свим
шавовима. Очито мучну и тешку породичну агонију прекратио је Ратко када је "против свих заповијести
свете Римске цркве" (contra omnem sanctionem sacrosanctem romane ecclesie), једног дана властиту жену
напрасно "истјерао из куће" (expulit de domo). Такав сурови поступак охолог и свирепог мужа оставио је
иза себе најмање два занимљива питања: зашто ју је истјерао и у сусрет каквој ли је будућности могла
поћи ова ојађена и уцвијељена жена? Садржај анализираног документа не пружа одговор ни на једно од
њих, па ћемо се због тога послужити аналогним примјерима сличних несрећница које су, пред страхом од
мужева, морале заувијек напустити кућни праг. Разлози за "раставу од стола и постеље" (separatio de
mensa et thoro) били су вишеструки и разноврсни: почев од невјерства, преко затајене болести и
стерилитета, па до злостављања или (не дао Бог!) почињеног злочина, а који је, и да ли само један, од њих
Ратко приписивао протјераној жени, или је само хтио да се лиши њеног присуства, не бисмо знали рећи.
Уколико би се доказало да је брак склопљен по "црквеном обичају" (consuetudinem ecclesie), супруг је био
дужан да обезбиједи жени алиментацију "pro sua vita" или, још потпуније, "pro vita et vestimentis eius
necessariis eidem". (О свему томе далеко опширније: Д. Динић-Кнежевић, 1974, 104–107; Иста, 1990, 66–
67; Z. Janeković Römer, 1994, 55–89 и L. Blehova Čelebić, 2002, 116–117 и Ista, 2006, 314).
10
Ратку се, како изгледа, мање уписивало у морални гријех то што је истјерао жену из куће, неголи што је
задржао њезин цјелокупни мираз за себе, чиме је добио и епитет "најнечаснијег човјека" (homo
nequissimus). Поднесена тужба застаје пред питањем да ли је тај "нечастиви" покушавао нешто да "спере",
ову презира вриједну, "љагу са образа", док други извори "нијемо" ћуте о томе несвакидашњем скандалу
који је тих дана потресао село Пољица.
11
Да је одиста било све онако како је "згора писано" постарала су се двојица свједока: чувени дубровачки
племић ser Матеј Сарака и обични носач са Пила Ратко Грубачевић.
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Свједоци ser Матеј Ни(коле) Сарака
Ратко Грубачевић, носач на Пилама.
Djuro Tosic
Another Marital Shipwreck
contra omnem sanctionem sacrosanctem romane ecclesie
Summary
Ratko Bijeljic from the Trebinje village Poljica got married to Milorad’s
daughter Ljubisava in Dubrovnik by the Catholic Church tradition. When he returned
home, to his birth place, he started to behave according to the Bosnian and Patarines
tradition. He held his wife while she was "good" to him (eris….bona), and then
expelled her from the house (expulit de domo), without returning to her anything of
her, though, modest dowry, which was contrary to "all decrees" (omnem sanctionem)
of the Roman Catholic Church. According to the Statute of Dubrovnik he was
required, either to return her home, or, rather, to provide her with "food and clothing"
(victu et vestitu), as he was married to her. It was perphaps great fortune that in
Ratko and Ljubisava’s marriage was no children, so that they would have been
"tortured" with the marital shipwreck of, we do not know if immature or
irresponsible, or possibly both, separated parents.
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DUŠAN VRŽINA
Arhiv Bosne i Hercegovine
Sarajevo

ZAKLETVA STALEŽA UČITELJA
NARODNIH OSNOVNIH ŠKOLA
U BOSNI I HERCEGOVINI
Apstrakt: Cilj austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine bio je potpuna
eksploatacija zemlje, kako prirodnih tako i ljudskih resursa. Ukupna politika
okupacionih vlasti vođena je u cilju ostvarivanja političkih, ekonomskih, vojnih i
kulturno-prosvjetnih interesa Monarhije.
Zbog toga se i prosvjetna politika samo prividno provodila u smislu
prosvjećivanja naroda. Osnova prosvjetne politike bila je proklamovanje i izgradnja
kulta prema Monarhiji i dinastiji. Razvojem bosanskog patriotizma, okupaciona vlast
je pokušavala da neutrališe srpski i hrvatski patriotizam, odnosno nacionalnooslobodilačku svijest ovih naroda.
U tom smislu se donose i uspostavljaju školski programi, udžbenici, a morali
su djelovati i učitelji.
Ključne riječi: Austrougarska,
patriotizam, prosvjetna politika, učitelji.

okupacija,

školstvo,

prosvjećivanje,

Po dolasku okupacionih trupa u BiH uspostavlja se okupaciona vlast. Car je
16. septembra 1878. godine obrazovao Komisiju za BiH, koja je bila zajednički
organ Zajedničkog ministarstva rata, Ministarstva finansija i Ministarstva carske
kuće i vanjskih poslova.
Carskom odlukom od 28. februara 1879. godine uprava BiH povjerena je
Zajedničkom ministarstvu finansija. Carskom odlukom od 9. marta 1879. godine
osniva se pri Zajedničkom ministarstvu finansija posebno odjeljenje – Odjeljenje za
poslove BiH. Preko ovog odjeljenja upravljala je Monarhija u BiH sve do svoje
propasti 1918. godine.
Istovremeno je naredbom od 29. novembra osnovana i Zemaljska vlada za
BiH. Zemaljska vlada za BiH počinje da radi 1. januara 1879. godine. Ova vlada je
bila vrhovni upravni organ za administrativno teritorijalne upravne organe u BiH,
odnosno za okružne oblasti i kotarske urede i ispostave. Istovremeno, ona je bila
podređeni i izvršni organ Zajedničkog ministarstva finansija, odnosno Odjeljenja za
poslove BiH u sastavu ministarstva.
U organizacionom smislu Zemaljska vlada za BiH imala je do 1883. godine
tri odjeljenja: I za unutrašnju upravu, II za pravosuđe i III za finansije, a od 1883. do
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1912. godine ima i IV odjeljenje za građevinarstvo.Konačno, 1912. godine,
Zemaljska vlada u BiH dobija još dva odjeljenja: Privredno odjeljenje i Odjeljenje za
poslove bogoštovlja i nastave.
Odjeljenja su u svom sastavu imala odsjeke i referate.
Jasno je da je državnu vlast u BiH činio strogo centralizovani upravni aparat
koji je bio izrazito podređen centralnoj vlasti u Beču. Ovaj aparat je apsolutno radio
samo u cilju ostvarivanja osnovnih političkih, ekonomskih, vojnih i kulturnoprosvjetnih ciljeva Monarhije.
Zato i jeste razumljivo da je cjelokupna prosvjetna politika Monarhije morala
biti u potpunoj funkciji ciljeva okupacije.
Do austrougarske okupacije 1878. godine, školstvo u BiH bilo je nerazvijeno,
organizovano mjestimično na konfesionalnom principu. Turska je pokušavala da
uvede državne škole, ali je to ostalo samo na pokušaju. Do polovine 18. vijeka u BiH
se ne može govoriti o školama u današnjem značenju.
Prvi počeci pismenosti u BiH vezani su za ulogu i potrebu crkve i vladara.
Opismenjavanje i učenje se vršilo pri manastirima, samostanima, crkvama i
razvijenim župama. Učitelji su bili vjerski dostojanstvenici, sveštenici, fratri.
U drugoj polovini18. vijeka prosvjećivanje i školovanje u BiH dobija novu
snagu i polet. Razvoj trgovine i zanatstva proizveo je novi stalež trgovaca i zanatlija
kojima je bilo potrebno prosvjećivanje i školovanje. Takva potreba dovodi do
otvaranja novih velikih škola nazvanih realke. One su imale zadatak da pružaju
znanje i obrazovanje gradskom stanovništvu.
Do okupacije 1878. godine BiH je bila veoma zaostala u svakom pogledu, a
posebno u prosvjetno-kulturnom. Procjenjuje se da je i do 97% stanovništva bilo
nepismeno.
Austrougarska se mnogo prije održavanja Berlinskog kongresa počela
spremati za okupaciju BiH. Pripreme za okupaciju su podrazumijevale i stvaranje
prosvjetne politike koja će biti u skladu sa ciljevima okupacije.Habsburška monarhija
je čak preuzela i posebnu obavezu na Berlinskom kongresu – podizanje prosvjete u
jednoj zaostaloj zemlji.
Prosvjetna politika okupacionih vlasti kretala se u pravcu uklapanja u
političke ciljeve okupacije, odnosno svekolike eksploatacije zemlje i naroda, a samo
prividno je bila u znaku prosvjećivanja stanovništva. Vlast je u početku privremeno
ostavila konfesionalne škole na miru, ali je postepeno sprovodila svoj plan stvaranja
novog školskog sistema koji će u potpunosti odgovarati ekonomskim, vojnim i
političkim ciljevima okupacije.Vlast je bila svjesna da se u školi ne stiče samo
znanje, nego da je ona i vaspitna ustanova. Zbog toga će svoju pažnju, budnost i
oprez, kroz program i nastavnike, prije svega posvetiti vaspitnom aspektu škole.
Osnova okupatorske prosvjetne politike bila je proklamovanje i izgrađivanje
nove škole, u čijim osnovama treba stvoriti kult Monarhije kao najznačajniji
patriotski cilj vaspitanja. Nacionalna politika vlasti bila je ideja vodilja posebno u
oblasti vaspitnog uticaja na omladinu. U takvoj prosvjetnoj politici škola postaje
372

D. VRŽINA, Zakletva staleža učitelja narodnih osnovnih škola u Bosni i Hercegovini

jedan od instrumenata putem kojeg bi trebalo u korijenu ugušiti bilo kakve
nacionalno-oslobodilačke tenzije.
Programi i udžbenici polaze sa stanovišta buđenja bosanskog patriotizma koji
stoji pod zaštitom Monarhije, a koji se suprostavlja srpskom i hrvatskom
patriotizmu.Škola treba da služi, prije svega, razvijanju kulta Monarhije. Ujutro
nastava počinje pjevanjem himne "carevke". Državni praznici i jubileji predstavljaju
se tako da ih učenici doživljavaju kao patriotski događaj. Najveći prostor se
posvećuje slavi i veličanju dinastije i carevine.
U cilju ostvarivanja ovako zacrtane prosvjetne politike, vlast je tražila vjerne
i odane izvršioce – učitelje. Zbog toga je okupacijska vlast i obavezivala prosvjetne
radnike – učitelje na polaganje zakletve. Zakletvom su oni obavezivani da u
potpunosti i bez pogovora, kroz zacrtane programe i određene udžbenike, sprovode
okupacijsku prosvjetnu politiku.
Dajemo prepis zakletve učitelja Zvonka J. Stjepana, koju je on polagao 31.
avgusta 1909. godine pred kotarskim predstojnikom u Kotarskom uredu Prozor.
ZAKLETVA
Vi ćete se zakleti Bogu svemogućemu i zadaćete poštenu i tvrdu vjeru, da
ćete vazda i stalno biti vjerni i pokorni Njegovome Veličanstvu, Prejasnome
Vladaocu i Gospodaru, FRANJI JOSIPU PRVOME, božjom milošću cara
austrijskome, kralju českome itd. i apostolskom kralju ugarskome, a poslije Njega
našljednicima, koji budu slijedili iz Previšnjega koljena i krvi.
I pošto ste primljeni u stalež učitelja narodnih osnovnih škola u Bosni i
Hercegovini, to ćete se zakleti, da ćete sve za Bosnu i Hercegovinu izdane zakone i
naredbe nepokolebivo držati i dužnosti, koje Vam u Vašoj službi nadleže, i koje su
naročito propisane, savjesno vršiti.
Vi ćete se naročito još zakleti, da ćete školsku mladež upućivati na
poštovanje i pokornost prema zemaljskim vlastima, da ćete u njoj smisao za
pobožnost, moralnost i zakoniti red po najboljem znanju i savjesti i svom snagom
buditi i širiti, da ćete pri tome samo ono, što je za službu najbolje, pred očima imati,
da ćete naloge, koji vam dolaze od Vašeg starješinstva, voljno slušati i službenu tajnu
vjerno čuvati.
Takogjer ćete se zakleti, da niti sad pripadate, niti ćete u buduće pripadati
kakvom inozemskom, ili domaćem tajnom ili javnom društvu, koje ide zapolitičkim
svrhama.
Što mi je rečeno, te sam jasno i čisto razumio, to sve imam i hoću vjerno da
izvršim.
Tako mi Bog pomogao!
Zvonko Stjepan
učitelj
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Predstojeća zakletva bila je danas uz pažnju propisanih formalnosti u moje
ime položena.
Kotarski ured
Prozor 13. augusta 1909.
Kotarski predstojnik
M. Z.
(potpis nečitak)
Izvori:
1. ABiH, ZVS, službenička dosijea zaposlenika pri Zemaljskoj vladi
Literatura:
1. Mitar Papić, Prilozi za istoriju BiH II, Sarajevo 1987, str. 337–366
2. Bogićević Vojislav, Istorija razvitka osnovnih škola u BiH 1643–1918,
Sarajevo, 1965.
3. Edita Radosavljavić, Zemaljska Vlada za BiH, Sarajevo 1878–1890, Sarajevo
1989.
4. Vodič Arhiva BiH, Sarajevo 1987.
5. "Sarajevski list" (1881–1918)
6. "Školski vjesnik" (1894–1909)
7. "Bošnjak" (1881–1910).
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Banjaluka

PRAVILA ŽIDOVSKOG OMLADINSKOG
UDRUŽENJA "EZRA" U BANJALUCI
Apstrakt: U radu je dat kratak pregled jevrejskih nacionalnih društava u
Banjaluci, pri čemu je težište stavljeno na arhivističku obradu i prezentovanje
izvornih Pravila Židovskog omladinskog udruženja "Ezra" u Banjaluci.
Ključne riječi: banjalučka jevrejska nacionalna društva i udruženja, Pravila
Židovskog omladinskog udruženja "Ezra" u Banjaluci.
Snažan uticaj na oblikovanje društvenog života banjalučkih Jevreja imale su
dvije jevrejske vjeroispovijedne opštine – sefardska1 i aškenaska2. Aktivnim učešćem
njihovih članova osnovano je 1911. prvo banjalučko jevrejsko nacionalno društvo
pod nazivom "Kadimah".3 Cilj Društva bilo je unapređenje jevrejske nacionalne
svijesti.4 Njegov višegodišnji predsjednik bio je Aron A. Salom5. Društvene
prostorije nalazile su na prvom spratu kuće Arona A. Saloma u Gospodskoj ulici 7.
Poslije Prvog svjetskog rata društvo je nosilo naziv Židovsko građansko društvo
"Kadimah". Jačanje i razvoj nacionalne svijesti banjalučkih Jevreja bila je ideja
vodilja u svim preduzetim ili planiranim društvenim aktivnostima. To potvrđuje
široki spektar aktivnosti koje su preduzimali uprava društva i članovi, počev od
ekonomskih, socijalnih i humanitarnih, pa do vjerskih, prosvjetnih i kulturnih.
Pod okriljem "Kadimaha" djelovale su tri omladinske sekcije: Djevojačko
društvo "Debora", Žensko dobrotvorno društvo "Esperansa"6 i Gambačko i sportsko
1
Sefardska vjeroispovijedna opština osnovana je 1848–1850. Prva sefardska sinagoga podignuta je 1870. na
lijevoj obali Crkvene, na prostoru banjalučke tržnice.
2
Aškenaska bogoštovna opština osnovana je 1883. Prva aškenaska sinagoga izgrađena je 1903. na banjalučkoj
glavnoj ulici, na mjestu gdje se danas nalazi zgrada Crvenog krsta.
3
Naprijed (hebr.)
4
Đorđe Pejanović, Kulturno-prosvjetna, humana i socijalna društva u BiH, Sarajevo 1930, 89; Bosnicher bote,
Sarajevo 1912, 359
5
Aron Salom, sin Avrama, rođen 1879. u Banjaluci, urar i trgovac optičarskom, zlatarskom i draguljarskom
robom, bio je jedan od najbogatijih banjalučkih Jevreja. Sa suprugom Sarinom rođ. Poljokan je stekao sinove
Leona, Avrama i Alberta i kćeri Hanu, Palombu, Floru i Miru. Uhapšen je od ustaša 12. juna 1942. Zajedno sa
suprugom Sarinom, kćerkom Palombom i sinom Albertom ubijen je u logoru Jasenovac 1943. (Dr Jakov Danon,
Verica M. Stošić, Memoari na holokaust Jevreja Bosanske Krajine, Jevrejska opština Banjaluka, Banjaluka 2010,
506–511)
6
Predsjednica društva bila je Gracija Poljokan rođ. Levi, supruga Avrama Poljokana, vlasnika bankarske,
komisione i agenturne firme i jednog od osnivača i upravljača Banke za trgovinu i obrt Banjaluka.
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društvo "Makabi"7. Članovi "Debore" i "Esperanse" priređivali su priredbe i
pozorišne predstave u kojima je prikazivana daleka prošlost jevrejskog naroda. Na
proslavama je posebnu pažnju publike privlačio hor banjalučke jevrejske omladine.
Na sastancima članova "Esperanse" razgovarano je o organizovanju i dodjeli pomoći
siromašnim djevojkama koje su se udavale, školovanju siromašne omladine, te
pomoći starim i bolesnim članovima zajednice. Muška omladina okupljala se oko
"Makabija". Članovi kluba odigrali su brojne fudbalske utakmice u Banjaluci i u
drugim gradovima. Finansijsku pomoć za provođenje društvenih aktivnosti pružale
su kase za dobrovoljne priloge: "Cion", "Keren Kajemet" i "Rubimir".8
Poslije Prvog svjetskog rata u Banjaluci je djelovalo i Jevrejsko gospojinsko
društvo "Berurija", koje se naročito angažovalo na humanitarnom radu i borbi za
unapređenje položaja žene u jevrejskoj zajednici i društvu uopšte.9 Njegova
predsjednica bila je Erna Poljokan10.
Židovsko omladinsko udruženje "Ezra" u Banjaluci dobilo je težak zadatak.
Jačanje jevrejske svijesti i solidarnosti i podizanje kulturnog nivoa omladine trebalo
se ostvarivati učenjem hebrejskog jezika i obaveznim pohađanjem literarnih
sastanaka, osnivanjem biblioteke, mješovitog orkestra (instrumentalnog i pjevačkog)
i dječijeg vrta, razvijanjem fiskulture i svih sportskih grana, pomaganjem halucima.
Članovi društva trebali su upornim radom i velikim zalaganjem čvrsto povezati
sefardsku i aškenasku opštinu. "Ezra" je bila aktivna tokom 1924. i 1925. Analizu
odgovora na postavljene zadatke "Ezre" ostavićemo na procjenu budućem vremenu.
Danas dostupni arhivski izvori ne daju na to konkretne odgovore.
Banjalučki Jevreji i jevrejska omladina bili su aktivni i u radu strukovnih
asocijacija, kulturnih i sportskih društava i udruženja.
Osnivanje udruženja i donošenje Pravila
Konstitutivna glavna skupština Židovskog omladinskog udruženja "Ezra"
održana je u subotu 15. мaja 1920. u prostorijama "Kadimaha", sa početkom u 20:45
časova. Skupštinu je otvorio predsjedavajući Filip Hofman,11 pozdravivši prisutne u
7

Malj, čekić (hebr.); izvorni nadimak za Judu; Makabijada, svečana sportska takmičenja u Izraelu.
Luna Albahari, Sjećanje na Banjaluku, Jevrejski pregled, Beograd, 1928, broj 5–7, 21
9
Beruria, žensko ime, u prevodu sa hebrejskog "bog izabrao"
10
Erna Poljokan, kći Rafaela Poljokana i majke Sare rođ. Izrael, rođena 15. oktobra 1884. u Banjaluci. Supruga
Salomona Poljokana, uglednog trgovca i građanina, predsjednika Jevrejske crkvene opštine sefardskog obreda u
Banjaluci i gradskog vijećnika od 1932. (Dr Jakov Danon, Verica M. Stošić, Memoari..., 457)
11
Filip M. Hofman, rođen 1890, bankovni činovnik namješten kod Nabavljačke zadruge državnih službenika u
Banjaluci, predsjednik Gambačke i sportske sekcije "Makabi" pri jevrejskom društvu "Kadimah", blagajnik
Mjesnog odbora Vrbaskog kola jahača "Petar Mrkonjić" u Banjaluci. Evidentiran je na spisku uhapšenih Jevreja
koji su određeni za transport u koncentracioni logor, a koji je sačinilo ustaško redarstvo u Banjaluci 29. jula 1941.
Ubijen je od ustaša, po jednom izvoru jula 1941. u logoru Jadovno, a po drugom u logoru Jasenovac 1941. U
logoru Stara Gradiška ubijena je njegova supruga Bukica rođ. Nachmias, uhapšena zajedno sa ostalim
banjalučkim Jevrejima 28. jula 1942. Drugi svjetski rat preživio je njihov sin Marcel Hofman, koji je već 1947.
živio u Jerusalimu. (Dr Jakov Danon, Verica M. Stošić, Memoari..., 284–286)
8
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ime sve tri sekcije "Kadimaha". U pozdravnom govoru je posebno naglasio da je na
inicijativu "Debore" došlo do stvaranja jedinstvenog i samostalnog omladinskog
udruženja, čime se prekida rascjepkanost i nepovezanost jevrejske omladine.
Nakon što je za perovođu konstitutivne skupštine izabran Jozef Papo12,
nastavljeno je sa čitanjem predloženih Pravila. Tokom čitanja predsjedavajući je
otvarao raspravu i tako su izvršene djelimične ispravke predloženih pravila. Na
prijedlog dr Pinkasa Kellera13 djelatnost udruženja proširena je na "odgoj i
potpomaganje haluka14 (omladinaca koji odlaze u Palestinu da se tamo posvete
poljodjeljstvu)".
Poslije čitanja Pravila skupština je donijela zaključak da osnivači bivših
sekcija "Kadimaha", iz kojih je udruženje nastalo, postaju osnivači diferencije od 150
kruna.
Rad osnivačke skupštine nastavljen je izborom upravnog i revizionog odbora.
Izborni postupak obavljen je aklamacijom.
U Upravni odbor Udruženja izabrani su:
o Flora Lewy15 za predsjednika,
o Filip Hofman za potpredsjednika,
o Jozef Papo za tajnika,
o Beba Nahmijas16 za blagajnika,

12
Jozef Papo, rođen 1893. u Banjaluci, završio je Gimnaziju u Banjaluci 1907. U vrijeme osnivanja Udruženja
radio je u banjalučkoj građevinskoj sekciji kao građevinski tehničar asistent. U jesen 1920. otišao je na studije u
Palestinu. Poslije završenih studija radio je u Bosanskoj Gradišci i Banjaluci kao ovlašćeni civilni geometar. Od
početka jula 1942. bio je zatvorenik Župske redarstvene oblasti u Banjaluci. U logor Jasenovac je upućen 7.
avgusta 1942. Njegova supruga Angela–Angelina rođ. Levi (r. 1897), domaćica rodom iz Bosanske Dubice,
deportovana je u logor Stara Gradiška, gdje je ubijena 1942. Iste godine u jasenovačkom logoru ustaše su ubile
oba njegova sina, učenike Leona (r. 1927) i Samuela (r. 1930). (Dr Jakov Danon, Verica M. Stošić, Memoari...,
431–432)
13
Dr Pinkas Keller, doktor filozofije, rabin Izraelske bogoštovne opštine u Banjaluci (aškenaske) prije i poslije
Prvog svjetskog rata, radio je kao kateheta na Velikoj realki i Državnoj višoj djevojačkoj školi u Banjaluci i
Narodnoj osnovnoj školi Prijedor (1915). Prije Prvog svjetskog rata osnovao je školu za učenje hebrejskog jezika
u Banjaluci. U Češku se preselio 1925, gdje je postavljen za nadrabina u Trenčinu. (Dr Jakov Danon, Verica M.
Stošić, Memoari..., 310)
14
Halúzi (mn. m. r.), hebr. ("pioniri"), židovski mladići koje je u toku Prvog svjetskog rata u Rusiji organizovao
Josip Trumpeldor, s ciljem da se isele u Palestinu i obnove postojbinu svog naroda (Bratoljub Klaić, Rječnik
stranih riječi, Zagreb 1984)
15
Flora Lewy, kći trgovca Jude Leona, rođena 1. juna 1899. u Bosanskoj Dubici, 1910–19. pohađala je Državnu
višu djevojačku školu u Banjaluci. U Učiteljskoj školi u Sarajevu položila je 1918. ispit zrelosti, a praktični
učiteljski ispit u Banjaluci 1920. Radila je 1918–21. kao učiteljica u III dječačkoj školi u Banjaluci. Iz Banjaluke
je 1922. prešla u Djevojačku osnovnu školu u Bosanskoj Krupi, 1926. u osnovnu školu u Drvaru, a 1929. u
osnovnu školu u Gornjoj Sanici kod Ključa. Služila se njemačkim i španskim jezikom. Bila je prosvjetar sokolske
čete i član Osnivačkog odbora Biblioteke u Gornjoj Sanici. U Gornjoj Sanici kao Jevrejka nije položila prisegu
ustaškim vlastima. Po nalogu ustaškog povjerenika u Gornjoj Sanici udaljena je iz službe 12. jula 1941. Vratila se
roditeljima u Banjaluku, a avgusta iste godine, zajedno sa svojim sestrama, sprovedena je u zatvor. Odatle je
otpremljena u logor. (Dr Jakov Danon, Verica M. Stošić, Memoari..., 344–345)
16
Mazalta Nachmias zvana Beba, kći Sadika Poljokana i Estere rođ. Levi, rođena 21. februara 1908. u Banjaluci,
bankovna činovnica i činovnica banjalučkog sreskog suda. Bila je udata za Haima Miću Nachmiasa, trgovca i
vlasnika fabrike češljeva i lula u Banjaluci. Ustaške vlasti prvo su uhapsile njenog supruga Haima i ubile ga jula
1941, prema jednom izvoru u logoru Jasenovac, a prema drugom u logoru Jadovno. Zajedno sa ostalim
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o Poli Hercog17 za bibliotekara,
o Avram Altarac18 i Dudo Montijas19 za oruđare i
o odbornike bez funkcije Salamon Altarac20, Luna Berger, knjigovođa i
Ignac Laslo21.
U revizioni odbor izabrani su inž. Simon Erlich22 i Salomon Isak Poljokan23.

banjalučkim Jevrejima uhapšena je i zatvorena u Banjaluci 28. jula 1942. Deportovana je u logor Jasenovac i
tamo ubijena 1942. (Dr Jakov Danon, Verica M. Stošić, Memoari..., 409–412)
17
Leopold Poli Herzog, sin Moritza i Gizele rođ. Herzler, rođen 6. maja 1901. u Banjaluci. Nakon završene
banjalučke realne gimnazije pohađao je Trgovačku akademiju u Beču. Zajedno sa ocem i braćom bio je suvlasnik
trgovačkog društva "Moritz Herzog" u Banjaluci. Evidentiran je na spisku uhapšenih Jevreja koji su određeni za
transport u koncentracioni logor, a koji je sačinilo ustaško redarstvo u Banjaluci 29. jula 1941. Ubijen je u logoru
Jadovno jula 1941. (Dr Jakov Danon, Verica M. Stošić, Memoari..., 276)
18
Avram–Abraham Altarac, sin Kalmija i Flore rođ. Papo, rođen 1882. u Banjaluci. U braku sa Lunom rođ. Levi
nije imao djece. Otvorio je postolarsku radnju u Banjaluci 1908. Posjedovao je široko tehničko obrazovanje, pa je
1910. u Albrechtovoj ulici otvorio radnju za instalisanje telefona i električnih zvoncadi. Radio je i kao precizni
mehaničar, uspješno popravljajući šivaće i druge mašine. Zbog toga je 1917. napustio obućarski zanat. Obućarsku
i cipelarsku radnju pod nazivom "Abraham K. Altarac" ponovo je registrovao u Banjaluci 1920. Radnja je 31.
januara 1925, po smrti vlasnika (u Beču), izbrisana iz sudskog registra. Isticao se u kulturno-obrazovnom životu
banjalučkih Jevreja. Svirao je nekoliko instrumenata, pripremao zabave i u njima učestvovao. (Dr Jakov Danon,
Verica M. Stošić, Memoari..., 146)
19
Leon Montijas zvani Dudo, sin Haima, limara iz Banjaluke, rođen 1901. u Banjaluci. Završio je 1913. Prvu
dječačku narodnu osnovnu školu u Banjaluci. Zanat je izučio kod cipelara Avrama Altarca i Samuela Nachmiasa.
Protokolisao je 1926. radnju za prodaju cipela u Kojića ulici 49. Radnja je kasnije preseljena u Ulicu despota
Stevana 49. Radnja je brisana iz registra 1. septembra 1942. Evidentiran je na spisku uhapšenih Jevreja koji su
određeni za transport u koncentracioni logor, a koji je sačinilo ustaško redarstvo u Banjaluci 29. jula 1941. Ubijen
je od ustaša jula 1941. u logoru Jadovno. Supruga Irena (r. 1897), kćeri Ester–Erna (r. 1928) i Mirjana (r.1930), te
sin Hinko (r. 1927) bili su u grupi od 15 Jevreja zatvorenih u mektebu zajedno sa Jevrejima iz Sanskog Mosta, a
po nalogu Župske redarstvene oblasti od 5. avgusta 1942. (Dr Jakov Danon, Verica M. Stošić, Memoari..., 394–
395)
20
Salomon Altarac zv. Moni, sin Kalmija i Flore rođ. Papo, rođen 17. februara 1892. u Banjaluci. Uz oca je
izučio urarski zanat. Registrovao je 1908. urarsku radnju u Ulici kralja Aleksandra bb. Radnju je 1938. preselio u
Ferhat-pašinu 39, a na njenom mjestu je 2. februara 1939. otvorio zlatarsku i optičarsku radnju. Ubijen je jula ili
avgusta 1941. u Jadovnu. Njegova supruga Sultana rođ. Nahmijas zvana Beba (r. 1899) i kćerka Flora zvana
Dorica (r. 8.8.1924) uhapšene su sa ostalim banjalučkim Jevrejima 28. jula 1942. Deportovane su u jasenovački
logor, gdje su ubijene 1942. (Dr Jakov Danon, Verica M. Stošić, Memoari..., 150–153)
21
Ignatz Laszlo (Šurovica, Trnava, 9. februara 1886 – Banjaluka, 22. maja 1969), sin Mavre i Terezije, osnovnu
školu završio je u rodnom mjestu, a srednju i Veterinarski fakultet u Budimpešti 1910. Kao gradski veterinar
radio je u Banjaluci od 1. februara 1911. Pored veterinarske prakse u ambulanti i nadzora nad prometom stoke,
obavljao je i privatnu ambulantnu praksu i radio u Veterinarskom pastuvskom staništu i Poljoprivrednom zavodu
u Delibašinom selu. Penzionisan je 25. maja 1941. Iz Banjaluke je 12. februara 1942. sa suprugom Sarinom rođ.
Stockhammer i sinom Miroslavom izbjegao u Crikvenicu. Tu je uhapšen 1. septembra 1942. i interniran u
talijanski logor u Kraljevici, a potom prebačen u logor na Rabu, gdje je ostao do oktobra 1943, kada je NOVJ
oslobodila otok. Poslije završetka Drugog svjetskog rata radio je u Banjaluci, Sanskom Mostu i Bosanskoj
Gradišci. Po drugi put je penzionisan u Banjaluci 1. maja 1950.
22
Simon Šimon Erlich, rođen 1883. u Černovicama u Rumuniji, kao viši inženjer radio je više godina u
banjalučkoj građevinskog sekciji. Sa suprugom Minom Erlich, rođenom 1889. u Černovicama, domaćicom,
stekao je sinove Evalda i Freda. (Dr Jakov Danon, Verica M. Stošić, Memoari..., 217)
23
Salomon Isak Poljokan (Banjaluka, 15. aprila 1878 – 30. avgusta 1938), sin Isaka i Mazalte rođ. Baruch, sa
suprugom Ernom rođ. Poljokan stekao je sinove Izaka i Rafaela i kćerku Melu. Otvorio je 1926. inokosnu
trgovinu mješovitom robom "Poljokan Isak & Söhne". Od 1933. radnja je trgovala i manufakturnom robom na
malo i na veliko. Bio je predsjednik Jevrejske crkvene opštine sefardskog obreda u Banjaluci i gradski vijećnik od
1932. (Dr Jakov Danon, Verica M. Stošić, Memoari..., 457)
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Dr Pinkas Keller govorio je o značenju naziva Udruženja. Ezra je bio čovjek
koji je po povratku Jevreja iz vavilonskog ropstva sagradio Drugi hram i mnogo
radio na preporodu jevrejskog naroda u Palestini.
Eduard Mandolfo24 potanko je govorio o načinu rada bivših sekcija
"Kadimaha". Posebno se osvrnuo na rad Gambačke i sportske sekcije "Makabi" koja
će, po njegovom mišljenju, činiti zdravu osnovu novog udruženja.
Predsjedavajući je osnivačku sjednicu raspustio u 23 časa.
Odobrenje Pravila
Predsjednik i tajnik Udruženja dostavili su Pravila i zapisnik sa osnivačke
skupštine Zemaljskoj vladi za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu 29. maja 1920.
Pravila su 19. juna 1920. vraćena Udruženju na izmjene i dopune.
Prva dopuna odnosila se na naslov i sadržaj prvog poglavlja. Naslov "Ime i
sjedište udruženja" nakon dopune je glasio: "Ime, sjedište i djelokrug udruženja".
Jedini stav u prvom poglavlju dopunjen je na kraju riječima "a proteže se na grad
Banjaluku".
Druga dopuna Pravila odnosila se na tačku e) u drugom poglavlju. Tekst
"osnutak dječijeg vrta" dopunjen je riječima "po odobrenju zemaljske vlade kada
udruženje bude raspolagalo u tu svrhu potrebnim novčanim sredstvima i
kvalifikovanim nastavnim silama".
Treća dopuna odnosila se na osmi pasus šestog poglavlja, koji je dopunjen
rečenicom: "Odbor stvara pravovaljane zaključke u prisustvu predsjednika i
najmanje četiri člana odbora".
Četvrta dopuna izvršena je u šestom poglavlju, kome je dodat novi stav:
"Udruženje se osniva iz triju sekcija postojećeg Židovskog društva 'Kadimah' u
Banjaluci". 25
Udruženje je prihvatilo prijedlog dopuna i izmjena Pravila i ponovo ih
dostavilo Zemaljskoj vladi za Bosnu i Hercegovinu 20. jula 1920. Dva primjerka
ovjerenih pravila vraćena su Udruženju 21. novembra 1920.26
Originalna Pravila Židovskog omladinskog udruženja "Ezra" u Banjaluci
čuvaju se u Arhivu Bosne i Hercegovine u fondu Zemaljska vlada za Bosnu i
Hercegovinu (1919–1921);1919/1921.27 Predmet u kojem su pravila arhivirana
sadrži:
o dva primjerka originalnih Pravila od 20. maja 1920, sa ručno, mastilom
dopisanim dopunama na marginama,

24
Eduardo Mandolfo, sudski prislušnik u banjalučkom okružnom sudu, premješten je na rad u Kotarski sud u
Kotor Varošu aprila 1920. (Narodno jedinstvo, službeni dio, broj XXXIV od 23. aprila 1920, 1)
25
ABiH, ZVBiH 2, broj 93.575/1920
26
ABiH, ZVBiH 2, broj 179.844/1920
27
ABiH, ZVBiH 2, 18/113/1–1921
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o prepis ovjerenog zapisnika sa osnivačke skupštine od 15. maja 1920,
datiranog 15. februara 1921. i
o prepisku između Udruženja, Gradskog kotarskog ureda Banjaluka i
Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu.
Pravila su nastala 15. maja 1920. Pisana su mašinom, na hrvatskom jeziku,
latiničnim pismom. Uvezana su u svesku i sadrže pet listova. Na naslovnoj strani
Pravila nalijepljeno je pet poništenih taksenih maraka, od kojih tri u apoenima od po
60 helera i dvije u apoenima od 14 i šest helera.
Ostali dokumenti u predmetu pisani su na srpskohrvatskom jeziku, ćiriličnim
i latiničnim pismom, ručno mastilom i crnom olovkom i mašinski.
Pripremajući Pravila za publikovanje odlučili smo se na intervencije kod
pisanja velikih slova u nazivima poglavlja. Mada podržavamo osavremenjavanje
originalnih tekstova, u ovoj prilici zadržali smo gotovo potpunu autentičnost.
Pravila sadrže 11 poglavlja: Ime, sjedište i djelokrug udruženja, Svrha
udruženja, Članovi, Prava i dužnosti članova, Istupi i isključenje, Odbor, Glavna
skupština, Djelokrug rada glavne skupštine, Obranbeni sud, Promjena pravila
udruženja i Raspust udruženja.
PRAVILA ŽIDOVSKOG OMLADINSKOG
UDRUŽENJA "EZRA" U BANJALUCI
1. Ime, sjedište i djelokrug udruženja
Udruženju je ime Židovsko omladinsko udruženje "Ezra" u Banjaluci.
Sjedište mu je u Banjaluci a proteže se na grad Banjaluku.
2. Svrha udruženja
Svrha udruženja je jačanje židovske svijesti, solidarnosti i podizanje
kulturnog nivoa omladine.
Ovo će se postizati:
a) učenjem hebrejskog jezika i obvezatnim pohađanjem literarnih sastanaka,
b) osnutkom knjižnice udruženja,
c) gojenjem tjelovježbe i svih grana športa,
d) odgajanjem i potpomaganjem "halucima" (omladinci koji odlaze u
Palestinu da se posvete poljoprivredi),
e) osnutak dječijeg vrta po odobrenju zemaljske vlade kada udruženje bude
raspolagalo u tu svrhu potrebnim novčanim sredstvima i kvalifikovanim nastavnim
silama,
f) osnutkom glazbenog i pjevačkog zbora,
g) radom oko fuzije sefarda i aškenaza.
3. Članovi
Član može da bude svaki Židov ili Židovka.
Članovi udruženja jesu:
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a) počasni, koji su stekli osobite zasluge za udruženje, te ih bira glavna
skupština,
b) utemeljači koji udruženju jednom za uvijek K 400 doprinesu,
c) podupirači, koji mjesečno plaćaju K 4,
d) redoviti, koji mjesečno plaćaju K 4,
e) podmladak ispod 16 godina, koji plaća K 2.
Odboru pristoji pravo opraštanja članarine pojedinim članovima, ako to
prilike zahtijevaju. Osim toga imade svaki član platiti upisninu od K 5 (Podmladak
oprošten). Odbor odlučuje o primanju članova.
4. Prava i dužnosti članova
a) utemeljači i podupirači imaju pravo interpelacije i stavljanje predloga,
b) redoviti članovi imaju aktivno i pasivno pravo glasa. Dužnost im je
pokoravati se pravilima udruženja i kućnom redu.
5. Istupi i isključenje
Samo pismeni pristup se uvažava.
Tko tri mjeseca uzastopce ne plaća članarinu, uprkos opomene, smatra se
isključenim iz udruženja.
Član po udruženje štetan i prema uviđavnosti odbora nedostojan prava člana,
isključuje odbor, kano prva, a glavna skupština kano druga instanca.
6. Odbor
Odbor se sastoji od predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagajnika,
knjižničara, dva domaćina (oruđara) te tri odbornika. Odbor se bira na jednu godinu.
Predsjednik zastupa udruženje u javnosti, upravlja istim i predsjeda
sastancima udruženja. Istom pripada pravo isključenja pojedinih članova sa jednog
sastanka.
Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti.
Tajnik vodi zapisnik sjednica i sastanaka, spise udruženja i potpisuje otpravke
i objave uz predsjednika.
Blagajnik upravlja imetkom udruženja i vodi račune udruženja. Spise koji se
tiču blagajne potpisuje on uz predsjednika.
Knjižničar se bira za knjižnicu i čitaonicu, te imade točan inventar knjižnice
udruženja da vodi.
Domaćin pazi na red u prostorijama udruženja i odgovara za cjelokupan
inventar ⅓ udruženja.
Odbor određuje iz svoje sredine izvjestitelja za pojedine svrhe udruženja.
Odbor upravlja imovinom udruženja po uviđavnosti. Odbor stvara pravovaljane
zaključke u prisustvu predsjednika i najmanje četiri člana odbora.
Revizioni odbor ima zadaću da revidira stanje blagajne i ostale imovine
udruženja i da o tome izvjesti glavnu skupštinu.
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Ako više od tri odbornika demisionira za vrijeme izborne periode, imade se
sazvati izvanredna glavna skupština, koja će odbor nadopuniti ili novi izabrati.
Udruženje se osniva iz triju sekcija postojećeg Židovskog društva "Kadimah"
u Banjaluci.
7. Glavna skupština
Svake se godine oko Ševuota28 sazivlje redovita glavna skupština koja ima
pravo stvaranja odluka ako istoj prisustvuje ⅓ redovitih članova. Ako na skupštinu
ne dođe dovoljan broj članova, to se ista odgađa i saziva u roku od najdulje osam
dana. Nova skupština ima pravo stvaranja odluka bez obzira na broj prisutnih. Svaka
se glavna skupština imade članovima osam dana prije javiti. Većina glasova odlučuje
uvijek, osim u slučajevima navedenim u 10 i 11.
Izbori se obavljaju per acclamationem ili tajnim glasanjem. Ako ⅓ redovitih
članova zatraži da se sazove izvanredna glavna skupština, imade to odbor učiniti i to
u roku od osam dana, onim dnevnim redom koji je zatražen.
8. Djelokrug rada glavne skupštine
a) izvještaj pojedinih odbornika i revizionog odbora,
b) podjeljenje apsolutorija29,
c) biranje novog odbora i revizionog odbora od dva lica na jednu godinu,
d) imenovanje počasnih članova,
e) isključenje članova,
f) preinačenje pravila udruženja,
g) eventualije.
9. Obranbeni sud
Spor osobne naravi koji je nastao u djelokrugu udruženja između pojedinih
članova rješava obranbeni sud. Svaka stranka bira sebi dva zastupnika, koji sebi
biraju predsjednika kao petog iz odbora udruženja. Ako se ne bi mogli sporazumjeti,
odlučuje kocka. Stranka nema prava priziva protiv odluke obranbenog suda.
10. Promjena pravila udruženja
Kod stvaranja zaključka u pogledu promjene pravila udruženja odlučuje ⅔
prisutnih članova.
11. Raspust udruženja
O tome odlučuje na glavnoj skupštini ⅔ prisutnih, na predlog odbora, ako
ovaj uvidi da je opstanak udruženja nemoguć.
28

Šavuot, sedmica, praznik sedmica koji se slavi po isteku sedam sedmica nakon Praznika beskvasnih hljebova [
www.benevolencija.eu.org (17.1.2010) ]
29
Apsolutōran,- rna, rno lat (apsolvere – odriješiti, oprostiti...) 1. razrješnica (npr. staroj upravi)... (Bratoljub
Klaić, Rječnik...)
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Ako se u roku od pet godina ne osnuje jedno duštvo sa istim tendencijama,
postaje cjelokupni imetak udruženja vlasništvo židovskog narodnog fonda.
Za to vrijeme imade se gotov novac koristonosno uložiti, a inventar se predaje
društvu "Kadimah" u Banjaluci na čuvanje. Iza toga roka mora se inventar realizovati
te se gotovim novcem židovskom narodnom fondu doznačiti.
Banjaluka, 15. maja 1920.
27. ijara 5680.
Verica Stosic
Rules of the Jewish Youth Association "Ezra" in Banja Luka
Summary
Important role in the economic, commercial and cultural life and development
of Banja Luka had a Jewish community. Due to an expressive family tradition,
numerically small social community, having up to most 500 members in Banja Luka,
was a forefront in the implementation of modern social and civilization
achievements. They were coming to Banja Luka as the first bankers, doctors,
veterinarians and engineers or as the first female doctors, milliners or pastry
shoppers. To the civic Banja Luka they brought the first industrial goods, tools and
machines, movies, record players, automobiles, civil men and women suits…
Divided into two confessional municipalities, besides the common Jewish
cemetery, they found communion in Banja Luka Jewish national societies. A
particularly important task – to connect Banja Luka Jewish youth – was entrusted to
the Jewish Youth Association "Ezra" in Banja Luka. The Association was founded
on May 15th in 1920, from three sections of the Society for Advancement of Jewish
National Consciousness "Kadimah": the Girls’ Society "Deborah", the Women
Benevolent Society "Esperansa" and the Gambit and Sport Society "Makabi".
In the first two years of the World War II the Ustasha government expelled
all Jews from Banja Luka. Large number of them was killed in the Ustasha
concentration camps and their property and possessions were looted, confiscated or
destroyed.
Records from activities of Jewish shareholders, stock, religious, cultural and
educational societies or associations waere almost completely destroyed. In addition
to the rules of “Ezra”, still available are the Rules of Israelite Sephardim Pious
Municipality of Banja Luka which was published in Banja Luka in 1980.
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ГОЈКО МАЛОВИЋ
Архив Југославије
Београд

РЕФЕРАТ О ВОЈНОЈ НАДЛЕЖНОСТИ
НАД РАТНИМ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА
У ЈУГОСЛАВИЈИ 1945–1948
Сажетак: После завршетка НОР-а у Југославији маја 1945, као његова
видна последица, у Југославији је било више од 250.000 ратних војних
инвалида, а уз породице погинулих, умрлих и несталих бораца – око 400.000
лица. Надлежност над њиховом заштитом, од половине 1945. до пред крај 1948,
нису вршиле цивилне, већ војне власти, почев од Министарства народне
одбране ФНРЈ (ДФЈ) па до штабова војних једница и команди војнотериторијалних органа Југословенске армије. Крајем 1948, када је у ФНРЈ
надлежност над ратним војним инвалидима пренета са војно-инвалидских на
цивилне органе социјалног старања, најодговорнија војна лица за ратне војне
инвалиде у Министарства народне одбране ФНРЈ поднела су Ј. Б. Титу
Реферат о решавању инвалидског проблема под надлежношћу војних власти у
Југославији 1945–1948.
Кључне речи: ратни војни инвалиди Југославије, Инвалидско одељење
Министарства народне одбране ФНРЈ (ДФЈ), Закон о ратним војним
инвалидима, Ј. Б. Тито, генерал-пуковник Иван Гошњак, потпуковник Владо
Кољеншић, реферат.
Док су се у току НОР углавном помињали рањеници НОВ и ПОЈ,
односно Југословенске армије, од његовог завршетка уместо рањеника све
више су помињани ратни војни инвалиди. Као да постоји неко неписано
правило да у рату постоје рањеници, а у миру ратни инвалиди или, одређеније,
у рату по правилу постају рањеници и ратни инвалиди, а у миру, уз постојеће
ратне, по изутетку постају мирнодопски (војни и цивилни) инвалиди.
Уз рањенике, у току НОР Југославије надлежност над ратним војним
инвалидима имале су војне власти НОВ и ПОЈ, односно Југословенске армије.
Али са његовим окончањем, супротно очекивањима, ратни војни инвалиди
нису потпали под надлежност цивилних органа народних власти, већ су,
фактички од половине 1945. до половине 1946, а законски од половине 1946.
до јесени 1948, били под надлежношћу југословенских војних власти.
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Да ће југословенски ратни војни инвалиди потпасти под надлежност
војних власти наговештено је Титовом Наредбом о формирању Инвалидског
одељења Министарства народне одбране ДФЈ (надаље: МНО ФНРЈ) 23. јуна
1945. У току извесног провизоријума, од половине 1945. до половине 1946,
када правно није било одређено које министарство Владе ФНРЈ (ДФЈ) има
надлежност над ратним војним инвалидима, ипак су фактичку надлежност над
њима вршиле војне власти различитих нивоа у целој Југославији. Доношењем
Закона о ратним војним инвалидима, од 25. маја 1946, правно је потврђена
војна надлежност над ратним војним инвалидима. Режиму у ФНРЈ била је
потребна наклоност бројне групације ратних војних инвалида и породица
погинулих, умрлих и несталих бораца (око 400.000 лица са бројним члановима
породица, што је, у укупном скору, несумњиво било изнад милионског броја
лица), па је, ради тога, настојао да их социјално ефикасно заштити. Сматрао је
да ће то постићи ако надлежност и примену мере заштите према њима повери
војним властима.
Како се одвијала и које су мере предузете под војном надлежношћу над
ратним војним инвалидима у току 1945–1948, сумарно се износи у приложеном
Реферату о решавању инвалидског проблема, од 26. новембра 1948, који су
потписали генерал-пуковник Иван Гошњак, I помоћник министра народне
одбране за Персоналну управу и Позадину МНО ФНРЈ и потпуковник Владо
Кољеншић, начелник Инвалидског одељења МНО ФНРЈ и поднели Ј. Б. Титу,
министру народне одбране ФНРЈ.1
---о---

1

Приређивач овог архивског документа даје кроз његов садржај потребна објашњења, односно тумачења,
наводећи их у фуснотама.
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МИНИСТАРСТВО НАРОДНЕ ОДБРАНЕ ФНРЈ
ИНВАЛИДСКО ОДЕЉЕЊЕ
Стр. пов. бр. 193
26. XI 1948. год.

ВРХОВНОМ КОМАНДАНТУ ОРУЖАНИХ СНАГА
И
МИНИСТРУ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ
Маршалу Југославије ЈОСИПУ БРОЗУ – ТИТУ2
Реферат о решавању инвалидског проблема.
Питање збрињавања личних и породичних инвалида из Ослободилачког
и ранијих ратова јесте једно од крупних социјалних проблема, које је наша
народна власт морала решити у послератном периоду. Друштвено-економска и
друштвено-политичка структура наше нове државе омогућили су да се у
релативно кратком времену реши близу 400.000 инвалидских предмета личних
и породичних инвалида. Наша држава је овом питању посветила пуну пажњу и
са успехом решила тешко материјално стање личних и породичних инвалида и
како треба одужила се "градитељима нове Југославије".
Стара Југославија решавала је инвалидско питање као споредно и није
му поклањала скоро никакву пажњу, иако су ранији ратови оставили велики
број жртава, а многе борце онеспособили за нормалан рад и живот. Сви
социјални проблеми који су били од виталног интереса за широке народне масе
решавани су у старој Југославији на дохват, површно и бирократски, па према
томе и инвалидско питање. Стара Југославија доносила је неколико закона о
ратним инвалидима и око двадесет разних правилника, али и поред тога
инвалиди су били материјално незбринути. Многи инвалидски предмети
решавани су по седам и више година, тако да је нова Југославија наследила од
старе неколико десетина хиљада нерешених инвалидских предмета. Средишњи
одбор инвалидског удружења старе Југославије набрајајући недостатке старог
инвалидског законодавства тврди, да је инвалидско питање било у вечитој
стагнацији, да ниједно социјално питање није било лошије решено од
инвалидског, и на крају, да су инвалиди више унели у државну благајну него
што су из ње примили. Овако је тврдио Средишњи одбор инвалидског
удружења, па кад се зна да су у овом одбору седели експоненти владајуће

2
У Архиву Југославије, у архивском фонду: Комитет за социјално старање Владе ФНРЈ, бр. фонда 33, бр.
фасцикле 25, бр. јединице описа 48. (краћа сигнатура: АЈ-33-25-48) налази се архивски документ под
називом Реферат о решавању инвалидског проблема, тј. за период 1945–1948, (стр. 1–29) управо када су
се ратни војни иналиди Југославије налазили у војној надлежности, почев од Министарства народне
одбране ФНРЈ (ДФЈ) до јединица и подручних војно-позадинских органа Југословенске армије, тј. при
њеним штабовима: армија (I–VI), корпуса и дивизија и командама: војних подручја, војних области,
војних база, градова и места.
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клике, онда се без резерве може тврдити да су инвалиди у старој Југославији
доиста били у тешком материјалном положају.3
Решавање инвалидског проблема у Федеративној Народној Републици
Југославији може се поделити, углавном, на три периода. Први период
обухвата време од ослобођења Београда до половине 1946. године, односно до
ступања на снагу новог инвалидског закона; други период обухвата време од 1.
јула 1946. године до данас и трећи период почиње сада када брига и заштита о
инвалидима прелазе са Министарства народне одбране на Комитет за
социјално старање при Влади ФНРЈ.
ПРВИ

ПЕРИОД

1. Породице погинулих, умрлих и несталих бораца из Ослободилачког
рата4
Одмах по ослобођењу Београда Национални комитет ослобођења
Југославије донео је одлуку 19. децембра 1944. године5 да се породицама
погинулих, умрлих и несталих бораца и умрлих инвалида из Народноослободилачког рата исплаћује месечно привремена новчана помоћ. Решења о
додељивању ових помоћи доносиле су у првом степену комисије за
додељивање привремене новчане помоћи при среским народним одборима, а у
другом степену окружни народни одбори, а касније повереништва за социјално
старање народних република. Помоћи су се додељивале према броју чланова
породице, према њиховом имовном стању и према њиховим радним
способностима. Новчане помоћи кретале су се до 5.000 динара месечно. Дакле,
одлуком Националног комитета ослобођења Југославије било је решено питање
социјалне заштите породица погинулих, умрлих и несталих бораца
Ослободилачког рата. Привремена социјална помоћ додељивана је овим
породицама све док њихово питање није било коначно решено по Закону о
ратним војним инвалидима.6

3

По правилу, сви нови владајући државни режими, ради оправдања своје власти, са идеолошким заносом
истичу своју прогресивност у односу на претходни режим и најављују долазак очекиваног бољитка и
среће за све грађане. Своју идеолошку правоверност новом југословенском режиму, у овом пасусу то
истичу генарал-пуковник Иван Гошњак, начелник Позадине и Персоналне управе МНО ФНРЈ и помоћник
министра народне одбране ФНРЈ, као и потпуковник Владо Кољеншић, начелник Инвалидског одељења
МНО ФНРЈ.
4
Петит или италик су потцртане речи у оригиналном тексту.
5
Одлука НКОЈ-а о издавању привремене новчане помоћи необезбеђеним породицама погинулих бораца
НОВ и ПОЈ, инвалидима народноослободилачког рата и њиховим породицама, као и породицама жртава
фашистичког терора, од 19. децембра 1944, Службени лист ДФЈ, бр. 3, од 9. фебруара 1945, стр. 25–26.
6
Закон о ратним војним инвалидима, од 25. маја 1946, Службени лист ФНРЈ, бр. од 44, од 31.05. 1946,
стр. 505–509.
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2. Лични инвалиди из Ослободилачког рата
Министарство народне одбране преузело је на себе бригу и заштиту за
личне инвалиде из Ослободилачког рата као и за њихову децу. У ту сврху
формирани су још у августу и септембру месецу 1945. године војноинвалидски органи: Инвалидско одељење Министарства народне одбране,7
инвалидско одељење код сваке армије и инвалидски отсек код сваке Команде
војног подручја. По формирању инвалидских органа Министар народне
одбране донео је решење Пов. бр. 89 од 29-IX-1945. године,8 којим се
привремено решава питање социјалне заштите личних инвалида
Ослободилачког рата. По овом решењу инвалиди су били подељени према
тежини неспособности у четири групе.
Прва група примала је месечно
500 динара
друга "
"
"
"
950 "
трећа "
"
"
"
1.100 "
четврта
"
"
"
1.600 "
Војно-инвалидски органи одмах су почели да спроводе у живот ово
решење. За процену привредне неспособности личних инвалида формиране су
ниже и више лекарске комисије. Ниже лекарске комисије радиле су при
командама војних подручја, а више при штабовима армија. Решења о
додељивању новчане помоћи доносиле су команде војних подручја. У
решавању инвалидских предмета било је доста грешака и то највише због тога
што је требало на брзину решити велики број инвалидских предмета инвалида
из Ослободилачког рата. Велики број личних инвалида није могао поднети
доказ о рањавању, повреди, озледи или болести од својих јединица из
оправданих разлога, па су узимани као докази и изјаве руководилаца – официра
ЈА и најза(д) изјаве сведока. Тако је известан број лица на основу лажних изјава
сведока успео да дође до признања инвалидског својства, иако нису рањавани
као борци Ослободилачког рата. Имали смо случајева признавања инвалидског
својства и онима који су рањавани у борбама против наше Армије. Због
оваквих и сличних грешака извршена је ревизија свих инвалидских решења у
првој половини 1946. године, а стара решења замењена су решењима штабова
армија. Овом ревизијом углавном су исправљене учињене грешке, мада је и
даље било случајева признавања инвалидског својства на основу лажних
уверења и доказа. У овом периоду решено је 40.456 инвалидских предмета. Од
наведеног броја признато је инвалидско својство за 35.318 личних инвалида.
Може се дакле тврдити да је питање личних инвалида из Ослободилачког рата
и поред грешака и недостатака било решено за врло кратко време. На
7

Министар народне одбране ДФЈ маршал Југослославије Ј. Б. Тито донео је 23. јуна 1945. Наређење о
формирању у Министарству народне одбране Демократске Федеративне Југославије Инвалидског
одељења, Војни архив, фонд: ЈНА, кут. 49. фасц. 2, док. 19 и 26. Акт: МНО ДФЈ, Генералштаб,
Организационо оделење, Стр. пов. орг. бр. 252, од 23. јуна 1945.
8
Ово решење није пронађено.

389

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. III, број 3, 2011.

завршетку 1945. године и почетком 1946. исплаћена је новчана помоћ и сваком
оном инвалиду који је поднео пријаву за стицање инвалидског својства па му
његов инвалидски предмет није решен, било што уз пријаву није поднео
потребна уверења, било што инвалидски органи нису стигли да на време реше
све инвалидске предмете. Ова једнократна помоћ обухватала је и све заостатке
према решењу Пов. бр. 89 од 29. септембра 1945. године. И ова мера је доста
допринела да се инвалиди што боље материјално обезбеде.
Преглед по армијама:
I Армија имала је признатих инвалида из Ослободилачког рата
7763
II
,,
10060
III
,,
6240
IV
,,
2819
V
,,
856
VI
,,
5655
Град Београд и округ београдски
1925
Укупно:
35318
У то време било је на хиљаде другова инвалида које је требало снабдети
са првим вештачким ногама и другим ортопедским помагалима, зато је
Министарство народне одбране узело под своју управу све ортопедске заводе и
радионице како би се овај хитан задатак брзо и ефикасно решио. И доиста,
ортопедски заводи и радионице овај су задатак са успехом и на време решили,
тако да је велики број инвалида добио прву протезу.
Већ у другој половини 1944. године показало се као нужно отварање
инвалидских домова за смештај и збрињавање личних инвалида, који су
долазили са лечења из војних болница и из Италије,9 а који нису имали где
друго да се сместе. У овим домовима одмах су отварани разни течајеви,
курсеви и занати за стручно оспособљавање инвалида.
Здравствена заштита инвалида била је добро организована. Сваки
инвалидски дом имао је по једног лекара – хирурга, а поред тога све војне
болнице примале су инвалиде из Ослободилачког рата на лечење од свих рана,
повреда, озледа и обољења.
3. Лични и породични инвалиди из ранијих ратова
Што се тиче личних и породичних инвалида из ранијих ратова, из
априлског рата 1941. године и инвалида из заробљеништва, брига и старање о
њима поверени су Министарству социјалног старања ФНРЈ и министарствима
социјалног старања народних република. Да би се поправило материјално
9

У Барију (Италија) у јесен 1944. формирана је База НОВ и ПОЈ, у којој је смештан и лечен већи број
њених рањеника и инвалида.
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стање личних и породичних инвалида из ранијих ратова Национални комитет
ослобођења Југославије донео је 17. новембра 1944. године одлуку10 којом се
повећавају инвалидске принадлежности за двоструки износ. За инвалиде из
априлског рата 1941. године и инвалиде из заробљеништва као и за велики број
нерешених инвалидских предмета из старе Југославије, донет је 5. августа
1945. године Закон о решавању нерешених инвалидских предмета из ранијих
ратова.11 Према овом Закону формирани су виши инвалидски судови при
министарствима социјалног старања народних република, који су решавали
инвалидске предмете у другом и последњем степену. У првом степену
инвалидске предмете решавали су окружни народни судови. У раду ових
судова по решавању инвалидских предмета било је доста грешака, које је
касније приликом превођења на прописе новог инвалидског закона требало
исправљати. По инвалидским решењима ових судова било је признато
инвалидско својство и оним припадницима бивше Југословенске војске које је
окупатор оставио код својих кућа као заробљенике на одсуству или које је
касније за време окупације одвео у Немачку или Италију. Исто тако требало је
извршити ревизију и по питању утврђивања процента привредне
неспособности, јер су лекарске комисије давале сувише високе проценте
привредне неспособности. Поред задатака да се реши питање инвалида из
априлског рата 1941. године и из заробљеништва, требало је решити и на
десетине хиљада инвалидских предмета које није "стигла" да реши стара
Југославија.
Каректеристично је за овај период:
Прво, што су брига и старање о инвалидима поверени разним органима
државне управе па чак и народним судовима. То је онемогућило да се у
решавању инвалидског проблема још на почетку унесе више плана и система и
да се инвалидска проблематика захвати по свим линијама.
Друго, што су у решавању инвалидског питања примењиване старе
организационе форме и методи, који су у почетку били нужни, али су касније
кочили рад инвалидских органа.
Треће, што није било јединствених прописа који би омогућавали да се
инвалидском питању прилази на исти начин у свакој народној републици – није
било централног руководећег органа.
ДРУГИ ПЕРИОД
Други период почиње са ступањем на снагу Закона о ратним војним
инвалидима, односно 1. јула 1946. године. Дотадашња расцепканост бриге и
10

Одлука НКОЈ-а о повећању инвалидских принадлежности досадашњих уживалаца, од 17. новембра
1944, Службени лист ДФЈ, бр. 3, од 9. фебруара 1945, стр. 25.
11
Закон о решавању нерешених предмета инвалида из ранијих година, од 3. августа 1945, Службени лист
ДФЈ, бр. 56, од 5. августа 1945, стр. 511.
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старања о личним и породичним инвалидима решена је тиме што је брига о
инвалидима усредсређена код једног органа. Целокупну бригу и старање о
личним и породичним инвалидима Закон о ратним војним инвалидима поверио
је Министарству народне одбране. Министарство народне одбране, према томе,
преузело је на себе бригу и заштиту, поред личних инвалида из
Ослободилачког рата, још о личним и породичним инвалидима из ранијих
ратова; о личним и породичним инвалидима из априлског рата 1941. године и
из заробљеништва; о породичним инвалидима из Ослободилачког рата и на
крају о мирнодопским инвалидима – личним и породичним.12
1. Организационе припреме за рад војно-инвалидских органа
Пре ступања на снагу инвалидског закона13 код Министарства народне
одбране нису вршене никакве припреме ради брзог и успешног спровођења у
живот новог Закона о инвалидима. Пројекат Закона је инвалидско питање
ставио у задатак Комитету за социјално старање при Влади ФНРЈ, тако да се
није ни очекивало да ће Министарство народне одбране решавати ово питање.
Међутим, када је пројекат Закона био дефинитивно готов и када је изнет на
седницу Владе ФНРЈ у њему су измењене оне одредбе које су инвалидско
питање уступиле на решавање Комитету за социјално старање при Влади ФНРЈ
и унете су уместо њих одредбе које инвалидским проблемом задужују
Министарство народне одбране. Тако се је Министарство народне одбране по
изгласавању инвалидског закона у Народној скупштини ФНРЈ нашло доста
неприпремљено.
Ради брзог и правилног спровођења Закона у живот било је потребно
одмах приступити:
а) разради Закона. Без разраде Закона, без доношења уредаба и
правилника Закон се није могао примењивати. Инвалидски закон решио је само
најнужније и основне материјалне одредбе из области инвалидског
законодавства а све остало оставио уредбама, правилницима и упутствима,
што је било, наравно, правилно.
б) Формирању војно-инвалидских органа, који би решавали инвалидске
предмете и друга инвалидска питања.
Инвалидско одељење Министарства народне одбране одмах је
приступило примени разраде Закона као најхитнијем задатку. Прва је донета
Уредба о повластицама у вожњи ратних војних инвалида и осталих лица која

12

Законом о ратним војним инвалидима, од 25. маја 1946, нису били обухваћени мирнодопски ратни
инвалиди, али су, нешто касније, доспели под војну надлежност по Закону о мирнодопским војним
инвалидима, од 21. децембра 1946, Службени лист ФНРЈ, бр. 104, од 24. децембра 1946, стр. 1361.
13
Аутори овог Реферата, Закон о ратним војним инвалидима, од 25. маја 1946, називају скраћено:
"Инвалидски закон" или "Закон".
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уживају инвалидску заштиту – 12. јула 1946. године;14 а затим Уредба о
инвалидским принадлежностима 16. јула 1946. године;15 Уредба о стручној
обуци инвалида 10. децембра 1946. године.16 Затим је донет них правилника и
то: Правилник о прегледу лица заштићених Законом о ратним војним
инвалидима 2. августа 1946. године;17 Правилник о поступку инвалидских
комисија 2. августа 1946. године;18 Правилник о лечењу и давању протеза
ратним војним инвалидима 3. септембра 1946. године;19 Правилник о упослењу
инвалида 17. јануара 1947. године;20Упутство за процену привредне
неспособности ратних војних инвалида 6. августа 1946. године21 и Упутство о
прикупљању доказа за решавање инвалидских предмета.22 Доношење ових
уредаба, правилника и упутстава омогућило је правилан рад војно-инвалидских
органа а нарочито инвалидских комисија.
Упоредо са разрадом материјалних прописа Закона, приступило се
формирању војно-инвалидских органа. При Министарству народне одбране
формирани су Инвалидско одељење23 и Врховна инвалидска комисија,24 при
штабу сваке армије инвалидско одељење и инвалидска комисија и при свакој
команди војног подручја инвалидска секција. Формирање војно-инвалидских
органа ишло је у почетку доста споро, нарочито због помањкања потребног
кадра и то највише цивилног.
Уствари све су то биле припреме, тако да је нормалан рад отпочео тек у
самом почетку 1947. године, што се види најбоље по томе што су неке
инвалидске комисије почеле са радом доста касно и што је у овом припремном
периоду решен врло мали број инвалидских предмета.
Поред тога било је и других потешкоћа које је на почетку рада требало
савладати. Војно-инвалидски органи имали су најниже органе код команди
14

Уредба о погодностима у вожњи ратних инвалида и осталих лица која уживају инвалидску заштиту, од
4. јула 1946, Службени лист ФНРЈ, бр. 56, од 12. јула 1946, стр. 649.
15
Уредба о инвалидским принадлежностима, од 4. јула 1946, Службени лист ФНРЈ, бр. 57, од 16. јула
1946, стр. 657–658.
16
Уредба о стручној обуци ратних војних инвалида, од 4. децембра 1946, Службени лист ФНРЈ, бр. 99,
од 10. децембра 1946, стр. 1273–1274.
17
Правилник о прегледу лица заштићених Законом о ратним војним инвалидима, од 30. јула 1946,
Службени лист ФНРЈ, бр. 62, од 2. августа 1946, стр. 739–741.
18
Правилник о поступку инвалидских комисија, од 30. јула 1946, Службени лист ФНРЈ, бр. 62, од 2.
августа 1946, стр. 741–744.
19
Правилник о лечењу и давању протеза ратним војним инвалидима, (без датума), Службени лист ФНРЈ,
бр. 71, од 3. септембра 1946, стр. 871–872.
20
Правилник о запослењу ратних војних инвалида (без датума), Службени лист ФНРЈ, бр. 5, од 17.
јануара 1947, стр. 48.
21
Упутство за процену привредне неспособности ратних војних инвалида, од 30. јула 1946, Службени
лист ФНРЈ, бр. 63, од 6.8.1946, стр. 751–759.
22
Упутство о прикупљању доказа за решавање инвалидских предмета (није пронађено).
23
Као што је наведено (у фусноти бр. 5), Инвалидско одељење МНО ФНРЈ било је формирано већ 23. јуна
1945.
24
АЈ-50-39-86-351. Распис Владе ФНРЈ (Пов. бр. 1103, од 25.7.1946) – Свим владама народних република
и, Правилник о поступку инвалидских комисија, од 30. јула 1946, Службени лист ФНРЈ, бр. 62, од 2.
августа 1946, стр. 741–744.
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војних подручја и ови су били неприступачни за многобројне инвалидске масе,
нарочито у оним подручјима која су обухватала преко десет, па чак и преко
петанест срезова. Да је на почетку рада прихваћен предлог да се инвалидске
секције при командама војних подручја укину а да се при сваком среском
народном одбору одреди инвалидски референт, многе тешкоће биле би још на
почетку брзо савладане и уклоњене. Тек кад се увидела нужност постојања
инвалидских референата код среских народних одбора, ови су постављени.
Помоћ штабова армија није била онолика колика је требала и могла бити.
Војно-инвалидски органи нису били попуњени са потребним бројем кадра, а и
сам кадар који је радио у војно-инвалидским органима најчешће није могао
одговорити задацима из разлога што није имао довољно стручне спреме нити
искуства. У нижим инвалидским органима упућивани су тако рећи
полуписмени људи. Поред тога и по залагању у раду добар део другова није
могао одговорити на послу. Као посебан проблем за рад инвалидских органа
био је недостатак канцеларијског материјала, канцеларијског намештаја а
нарочито писаћих машина. Особито тешко питање било је питање смештаја
војно-инвалидских органа. Нарочито тешко стање за рад војно-инвалидских
органа у овом припремном периоду било је код II и III армије.25
Недовољна помоћ влада народних република, а нарочито народних
одбора стварала је војно-инвалидским органима велике потешкоће у раду.
Владе појединих народних република и многи народни одбори на терену нису
у почетку схватили да је брига и старање о инвалидима општенародног
карактера. Нису војно-инвалидским органима на почетку њиховог рада
пружили довољну помоћ, све под изговором да то није њихово питање и да се о
инвалидима брине Министарство народне одбране. Поред војних лица у
инвалидским органима, а нарочито у инвалидским комисијама, радила су и
грађанска лица. Било је доста потешкоћа и натезања док су се војноинвалидски органи попунили потребним бројем чиновника из грађанства.
Поједине народне републике нису за чланове инвалидских комисија дале добар
кадар, те су због тога ове комисије у почетку решавале инвалидске предмет(е)
споро и бирократски. Ни остало административно особље није било на
довољној висини по своме квалитету. Није постојала најтешња сарадња између
војно-инвалидских органа и народних одбора, ако је задатак народних одбора у
решавању инвалидских предмета био да издају без застоја потребна документа
и уверења личним и породичним инвалидима ради стицања инвалидског
својства. Дешавало се да поједини народни орбори издају уверења и друге
податке врло споро, а било је доста случајева да су ова документа била нетачна.
25

II армија Југословенске армије са средиштем у Загребу обухватала је подручје Хрватске, Славоније,
западног Срема, Далмације, Дубровника, Истре и тзв. "Дубоке Босне", тј. Цазинске крајине са Бихаћем,
док је III армија са средиштем у Новом Саду обухватала подручје Баната, Бачке, Барање и Срема. О
средиштима и подручјима свих (I-VI) армија Југословенске армије, од 1945–1948, видети у: Војни архив,
архивски фонд: Министарство народне одбране ДФЈ, к.49, ф.2, ред. бр. док. 3/1. и 3/2, акт: МНО ДФЈ –
Генерал штаб ЈА, Орг. одељење, Стр. пов. бр. 175, 175, од 31.5.1945. – Команди позадине ЈА.
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Све је то успоравало рад инвалидских органа. Највише потешкоћа у решавању
инвалидских предмета било је у Народној Републици Босни и Херцеговини и
Народној Републици Хрватској. Да би се успоставила тешња сарадња са
народним властима и да би се инвалидски предмети решавали брже и тачније
Генерални секретаријат Председништва Владе ФНРЈ упутио је 17-X-1946
године под Бр. 5528, распис свим народним одборима у коме је јасно одредио
задатак народних одбора по инвалидском питању.26 Ово је доста потпомогло у
прикупљању од народних одбора потребних уверења, доказа и података за
инвалиде. Тамо где су народни одбори схватили инвалидски проблем као и свој
проблем није било тешкоћа и инвалидски предмети решавани су брзо.
Супротно стоји ствар са оним народним одборима који су ово питање сматрали
искључиво као питање Министарства народне одбране.
Поред свега тога и војно-инвалидски органи имали су низ
организационих слабости и недостатака које је требало на почетку отклонити и
савладати. У ту сврху одржано је прво саветовање почетком 1947. године.27 На
овом саветовању анализиране су све слабости и учињен је велики преокрет у
даљем раду. Већ од тог времена рад по инвалидском питању одвијао се брзо и
врло успешно.
2. Решавање инвалидских предмета
Основно у инвалидској проблематици било је решити на стотине
хиљада инвалидских предмета. То је узето као основни задатак и сви војноинвалидски органи у своме раду били су усредсређени као овом задатку. Већ
тада се предвиђало да ће бити око 400.000 инвалидских предмета за решавање.
У припремном периоду од јула 1946. године до 15. јануара 1947. године,
односно за шест и по месеци, решено је само 25.239 инвалидских предмета.
Од 15. јануара 1947. године до 1. октобра 1948. године, односно за
говину и по дана (јер је од маја до октобра ове године решен мали број
инвалидских предмета) решено је 367.007 инвалидских предмета личних и
породичних инвалида.
Стање решених инвалидских предмета по народним републикама
изгледа овако:

26
МНО ФНРЈ – Инвалидско одељење издало је Упутство о прикупљању доказа за решавање инвалидских
предмета (Бр. 5528, од 17.10.1946), које није објављено у Службеном листу ФНРЈ (није још пронађено),
али је било достављено "подручним органима", како се увиђа из Писма потпуковника В. Кољеншића,
начелника Инвалидског одељења МНО ФНРЈ (Пов. бр. 816, од 26.10.1946) – Председништву Владе ФНРЈ.
(АЈ-50-39-86-401)
27
То саветовање одржано је у Београду, од 4–6. фебруара 1947. О томе у: АЈ-50-39-86-(436–440),
Извештај МНО ФНРЈ – Инвалидско одељење (Пов. 247, од 14.2.1947) – Председништву Владе ФНРЈ;
Распис Генералног секретаријата Владе ФНРЈ (Пов. бр. 218, од 12.3.1947) – Предсједницима влада
народних република и, Извештај МНО ФНРЈ – Инвалидско одељење (Пов. 247, од 14.2.1947) –
Председништву Владе ФНРЈ, стр. 1–2 [АЈ-50-39-86-(437-438)]
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НР Србија – Инвалидска комисија при Команди III Војне области
1)
Донето укупно инвалидских решења
2)
Признато инвалидско својство – лични инвалиди
3)
Признато инвалидско својство – породични инвалиди
4)
Одбијено од тражења личних инвалида
5)
Одбијено од тражења породичних инвалида
6)
Нерешено инвалидских предмета у комисији
7)
Загубљено инвалидских предмета
НР Хрватска – Инвалидска комисија при Команди V Војне области
1)
Донето укупно инвалидских решења
2)
Признато инвалидско својство – лични инвалиди
3)
Признато инвалидско својство – породични инвалиди
4)
Одбијено од тражења личних инвалида
5)
Одбијено од тражења породичних инвалида
6)
Нерешено инвалидских предмета у комисији
7)
Загубљено инвалидских предмета

114.237
20.479
70.332
4.613
7.216
710
94.363
21.917
46.425
9.108
8.208
6.293
409

НР Словенија – Инвалидска комисија при Начелству војног округа Љубљана
1)
Донето укупно инвалидских решења
42.407
2)
Признато инвалидско својство – лични инвалиди
7.137
3)
Признато инвалидско својство – породични инвалиди
17.420
4)
Одбијено од тражења личних инвалида
2.644
5)
Одбијено од тражења породичних инвалида
4.155
6)
Нерешено инвалидских предмета у комисији
1.936
7)
Загубљено инвалидских предмета
11
НР Босна и Херцеговина – Инвалидска комисија при Команди VII Војне
области
1)
Донето укупно инвалидских решења
48.867
2)
Признато инвалидско својство – лични инвалиди
9.371
3)
Признато инвалидско својство – породични инвалиди
28.235
4)
Одбијено од тражења личних инвалида
2.511
5)
Одбијено од тражења породичних инвалида
3.571
6)
Нерешено инвалидских предмета у комисији
565
7)
Загубљено инвалидских предмета
21
НР Македонија – Инвалидска комисија при Начелству војног округа Скопље
1)
Донето укупно инвалидских решења
8.972
2)
Признато инвалидско својство – лични инвалиди
1.569
3)
Признато инвалидско својство – породични инвалиди
4.310
4)
Одбијено од тражења личних инвалида
251
5)
Одбијено од тражења породичних инвалида
1.085
6)
Нерешено инвалидских предмета у комисији
134
396
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7)

Загубљено инвалидских предмета

86

НР Црна Гора – Инвалидска комисија при Начелству војног округа Цетиње
1)
Донето укупно инвалидских решења
12.972
2)
Признато инвалидско својство – лични инвалиди
2.532
3)
Признато инвалидско својство – породични инвалиди
8.730
4)
Одбијено од тражења личних инвалида
1.232
5)
Одбијено од тражења породичних инвалида
694
6)
Нерешено инвалидских предмета у комисији
330
7)
Загубљено инвалидских предмета
98
АП Војводина – Инвалидска комисија при Команди II војне области
1)
Донето укупно инвалидских решења
2)
Признато инвалидско својство – лични инвалиди
3)
Признато инвалидско својство – породични инвалиди
4)
Одбијено од тражења личних инвалида
5)
Одбијено од тражења породичних инвалида
6)
Нерешено инвалидских предмета у комисији
7)
Загубљено инвалидских предмета

46.811
12.396
22.317
4.083
2.997
1.057
1

Град Београд и округ београдски – инвалидска комисија при Инвалидском
одељењу МНО
1)
Донето укупно инвалидских решења
23.841
2)
Признато инвалидско својство – лични инвалиди
6.857
3)
Признато инвалидско својство – породични инвалиди
13.123
4)
Одбијено од тражења личних инвалида
1.414
5)
Одбијено од тражења породичних инвалида
810
6)
Нерешено инвалидских предмета у комисији
718
7)
Загубљено инвалидских предмета
15
Слободна Територија Трста – Инвалидска комисија у Љубљани
1)
Признато инвалидско својство личним инвалидима:
Зона А –
Зона Б –
Свега
2)
Признато инвалидско својство породичним инвалидима:
Зона А –
Зона Б –
Свега
3)
Поред тога решено је инвалидских предмета у Врховној
инвалидској комисији:
а) личних инвалида
б) породичних инвалид.
Свега
4)
Има нерешених предмета код првостепене инвалидско
397
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72
92
11
380
391
42
177
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комисије у Љубљани:

5)

а) за личне инвалиде
б) за пород инвалиде
Свега
Одбијено од тражења инвалидског својства:
а) личних инвалида
б) породичних инвалид.
Свега

26
105
131
19
243
262

Према овом прегледу призната су инвалидска права за 702 лична и
породична инвалида, а дефинитивно је решено, узимајући у обзир и одбијене,
962 инвалидска предмета.
Напомињемо да су сви ови подаци ушли у напред изнетом прегледу за
Народну Републику Словенију.
Према томе од почетка рада до 1-XI-1948. године преглед свих решених
и нерешених инвалидских предмета за читаву нашу земљу изгледа овако:
1) Укупно донето укупно инвалидских решења
392.246
2) Признато инвалидско својство – лични инвалиди
82.258
3) Признато инвалидско својство – породични инвалиди
210.892
4) Одбијено од тражења личних инвалида
25.856
5) Одбијено од тражења породичних инвалида
28.736
6) Нерешено инвалидских предмета у комисији
11.717
7) Загубљено инвалидских предмета
641
Према изнетој табели позитивно је решено, односно признато је
инвалидско својство за 293.150 личних и породичних инвалида.
Одбијено је од инвалидског својства личних и породичних инвалида
54.592.
При овоме је потребно напоменути да су извесни инвалидски предмети
решавани по два и више пута, највише због измена и допуна које је претрпело
инвалидско законодавство, према томе број донетих решења већи је од броја
заснованих инвалидских предмета. У инвалидским комисијама остало је
нерешено инвалидских предмета 11.717. Овоме треба додати да има новозаснованих инвалидских предмета код среских народних одбора али немамо
података о њиховом броју. Нерешени инвалидски предмети неће се моћи
убрзано решити, јер многе чињенице из ових предмета треба добро испитати.
Врховна инвалидска комисија решавала је инвалидске предмете у
другом и последњем степену. Она је решавала 199.939 инвалидских предмета.
Број донетих решења по овим предметима много је већи од броја инвалидских
предмета, јер су многи инвалидски предмети решавани по два и више пута због
измена и допуна инвалидског законодавства као и због оправданих жалби
заинтересованих лица. Од наведеног броја враћено је на терен 7.381
инвалидски предмет, ради поновног испитивања извесних чињеница или ради
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прибављања потребних података. Поред тога сада се код Врховне инвалидске
комисије налази на решавању 780 инвалидских предмета.
Највећи број инвалидских предмета решен је током 1947. године.
Прилив инвалидских предмета у 1947. години био је толики да инвалидске
комисије нису стигле на време да реше све засноване инвалидске предмете.
Свака инвалидска комисија имала је на десетине хиљада инвалидских
предмета; тако је код Инвалидске комисије у Нишу чекало на решавање око
50.000 инвалидских предмета, код Инвалидске комисије у Загребу преко
40.000, код Врховне инвалидске комисије која је доносила решења у другом
степену, преко 65.000. Слично је било и код осталих комисија. При томе многи
инвалидски предмети морали су чекати по неколико месеци на решавање.
Сваког дана решавано је по неколико стотина инвалидских предмета и одмах
стављано у течај за исплату. При решавању толиког броја инвалидских
предмета чињене су грешке тако да је било случајева признавања инвалидских
права и лицима која то по законским прописима нису могла имати. Касније, од
марта 1948. године, када су инвалидски предмети углавном били решени,
приступило се исправљању учињених грешака. По овом питању много су
помогли срески народни одбори, јер су они достављали пријаве за све овакве
случајеве и до сада је исправљено 370 инвалидских решења. Срески народни
одбори најбоље могу помоћи у ревизији инвалидских предмета, јер они
најбоље знају на терену да ли је неко дошао противправно до признања
инвалидског својства. Али према до сада поднетим пријавама може се
закључити да није било већи број грешака у досуђивању инвалидских права.
Но и поред тога ако би се народни одбори по овом питању још више
активирали ревизија инвалидских решења у потпуности би успела.
3. Ревизија привредне неспособности старих инвалида
Стари инвалиди из ранијих ратова нису подвргавани приликом
превођења на нови инвалидски закон лекарско-комисијском прегледу по сада
важећем Упутству за процену привредне неспособности, јер је најпре требало
решити огроман број инвалидских предмета. Када су војно-инвалидски органи,
после непуне две године, решили готово све инвалидске предмете, није било
више разлога да се одлаже лекарско-комисијски преглед инвалида из ранијих
ратова. Наше ново Упутство за процену привредне неспособности инвалида у
многоме се разликује од упутства које је важило у старој Југославији и по коме
су инвалиди из ранијих ратова за исту неспособност често имали много већи
проценат од инвалида из Ослободилачког рата, чија је неспособност за
привређивање оцењена по прописима донетим у нашој новој држави. Осим
тога проценти неспособности за привређивање код инвалида из ранијих ратова
одређивани су у старој Југославији врло често превисоко, а нарочито кад су
били у питању виши официри и виши чиновници, као и да су при одређивању
процента неспособности узимане у обзир и болести које не долазе у обзир по
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сада важећим прописима. Да би се отклониле ове неједнакости између
инвалида из ранијих ратова и инвалида из Ослободилачког рата, као и да би се
отклониле неправилности које су постојале код старијих инвалида, Министар
народне одбране донео је Наређење Пов. бр. 24 од 31. јануара 1948. године да
се сви инвалиди из ранијих ратова и из заробљеништва подвргну поновном
лекарско-комисијском прегледу по прописима и упутствима која сада важе.
Овај посао обављен је у јулу и августу ове године, иако још у
потпуности није завршен, пошто се известан број инвалида за време рада
лекарских комисија налазио у бањама, одмаралиштима, на мору, или што није
добио благовремено позив или што се позиву није одазвао из бојазни да ће
добити мањи проценат од ранијег.
Према непотпуним подацима број инвалида из ранијих ратова који су у
овој ревизији прегледани износи 28.544. Од овога броја установљена је
неспособност за привређивање испод 20%, то јест изгубиће инвалидско
својство, уколико више лекарске комисије не измене одлуке нижих лекарских
комисија, 3.207 инвалида. Број инвалида који су добили мањи проценат
неспособности од ранијег износи 7.062, а број инвалида чији је проценат за
привређивање остао исти као и раније износи 17.890. Већи проценат
неспособности за привређивање добило је 385 инвалида.
Лекарске комисије извршиле су постављени задатак успешно и врло
често су ради одређивања тачне дијагнозе и утврђивања тачног процента
привредне неспособности упућивале инвалиде на специјалне прегледе.
Овај преглед, односно ова ревизија, имала је за циљ да се стари и нови
инвалиди изједначе и у погледу процента привредне неспособности, то јест да
инвалиди за исту неспособност добију исти проценат неспособности за
привређивање без обзира из којег рата потичу.
4. Здравствена заштита инвалида
Питање здравствене заштите инвалида потпуно је решено. Сваки лични
инвалид на основу свога инвалидског решења може се несметано прегледати
код сваког лекара, лечити у свакој здравственој установи и добијати лекове у
свакој апотеци. Поред тога сваке године држава шаље у опоравилишта и у
бање велики број инвалида. Током 1948. године планирано је за бање и
опоравилишта 13.000 инвалида. Било је, додуше, на почетку нашег рада, ту и
тамо, неразумевања од појединих здравствених установа, али је то отклоњено и
сада по питању здравствене заштите личних инвалида нема никаквих тешкоћа.
5. Инвалидски домови, стручна обука и упослење инвалида
Одмах по ослобођењу наше земље приступило се по свим нашим
народним републикама формирању инвалидских домова у циљу стручног
оспособљавања ратних инвалида за обављање ранијих или нових занимања.
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Рад инвалидских домова по питању преквалификације инвалида одвијао
се у почетку стихијски и без унапред утврђеног плана. У 1945. години
остављала се пуна иницијатива управама инвалидских домова за формирање
разних течајева, курсева и заната. У том периоду форсирало се формирање
течајева претежно административног карактера. Мислило се да ће ти течајеви
претежно узимајући у обзир физичку неспособност инвалида највише
одговарати самим инвалидима. А и сами инвалиди, прожети старим
схватањима да је канцеларијски посао најлакши, највише су тражили
административне, дактилографске и сличне течајеве. Међутим, пракса је убрзо
показала да је тај пут неправилан, јер велики број инвалида потиче из
радничко-сељачких породица, па према томе међу њима било је пуно другова
који нису имали ни основну школу или ако су је и имали до то основно знање
није довољно да се за неколико месеци трајања административног курса
усаврше за административну службу. Сем тога, и сами су се инвалиди убедили
у пракси да им административне дужности без довољно школске спреме не
одговарају. Било је доста случајева да су се инвалиди премештали с једног
посла на други, тражећи оне послове који им боље одговарају и на које би боље
задовољили.
Ове чињенице неодложно су захтевале да се приступи реорганизацији у
погледу преквалификације ратних инвалида. Није се више смела допуштати
пуна самоиницијатива управама инвалидских домова за формирање појединих
течајева. Морало се тачно утврдити којим ће се путем ићи у школовању и
преквалификцији ратних инвалида.
У стручном уздизању инвалида ишло се, углавном, у три правца:
а) Инвалидима, који имају основну школу или имају несвршену основну
школу, треба омогућити да исту у што краћем року заврше.
б) Инвалидима, који имају завршену основну школу и услова за даље
школовање, а сем тога су и теже повређени (без ноге, без руке, повреда кичме
итд.), треба омогућити да у што краћем року заврше нижу гимназију по
систему седмољетке, како би добили солидне основе за даље стручно
оспособљавање путем краћих стручних течајева, односно стручних школа.
ц) Инвалидима, који немају довољно перспектива за школовање а имају
услова за изучавање разних заната, треба омогућити да заврше занат који ће
највише одговарати њиховим физичким способностима.
Поменутом реорганизацијом школовања и преквалификације ратних
инвалида постигло се доста, а нарочито то што се је овај рад одвијао по
утврђеном плану и систему.
Ради лакшег спровођења у живот новог система оспособљавања
инвалида донета је Уредба о стручној обуци ратних војних инвалида28 и
Правилник о организацији и раду течајева за опште и стручно образовање
28

Уредба о стручној обуци ратних војних инвалида, од 4. децембра 1946, Службени лист ФНРЈ, бр. 99,
од 10. децембра 1946, стр. 1273–1274.
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ратних инвалида.29 Уредба о стручној обуци инвалида обавезала је сем
инвалидских домова и сва државна, задружна и приватна предузећа да примају
ратне инвалиде на обучавање у циљу њихове специјализације.
Од друге половине 1946. године, односно од ступања на снагу
инвалидског закона, инвалиди су нерадо долазили у инвалидске домове ради
школовања и стручног оспособљавања, зато је требало развити широку
агитацију међу инвалидима ради њиховог окупљања по инвалидским
домовима. Закон о ратним војним инвалидима својим одредбама кочио је ово
окупљање. Наиме, инвалидима смештеним по инвалидским домовима
исплаћивана је само половина инвалиднине због чега су нерадо долазили на
школовање, нарочито они другови који су били ожењени и са породицом, јер
се за ове постављало питање збрињавања својих породица.
Одмах по слобођењу сви инвалидски домови били су попуњени
инвалидима, пошто су све војне болнице излечене инвалиде упућивале у
инвалидске домове. Инвалидски домови примали су такође и инвалиде који су
се враћали са лечења из Италије.
У 1945. години постојало је на територији наше државе 27 инвалидских
домова и то:
Народна Република Србија
Инвалидски дом у Београду са одељком на Дедињу и Топчидеру
Инвалидски дом у Приштини.
Инвалидски дом у Врању.
Инвалидски дом у Аранђеловцу.
Инвалидски дом у Нишкој Бањи.
Инвалидски дом у Ваљеву.
Инвалидски дом у Новом Саду.
Инвалидски дом у Суботици, и
Инвалидски дом у Белој Цркви.
Народна Република Хрватска
Инвалидски дом у Загребу.
Инвалидски дом у Карловцу.
Инвалидски дом у Дарувару.
Инвалидски дом у Нуштру.
Инвалидски дом у Сплиту.
Инвалидски дом у Дубровнику.
Инвалидски дом у Опатији.
Народна Република Словенија
Инвалидски дом у Љубљани.
Инвалидски дом у Марибору.
Народна Република Босна и Херцеговина
29
Правилник о организацији и раду течајева за опште образовање и стручних течајева за ратне војне
инвалиде, од 8. априла 1947, Службени лист ФНРЈ, бр. 32, од 18. априла 1947, стр. 378–382.
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Инвалидски дом у Сарајеву.
Инвалидски дом у Бања Луци.
Инвалидски дом у Тузли.
Инвалидски дом у Мостару.
Инвалидски дом у Илиџи.
Народна Република Македонија
Инвалидски дом у Скопљу.
У почетку 1946. године известан број инвалида напустио је инвалидске
домове, било што су се запослили било да су се вратили својим кућама, због
тога је требало расформирати известан број непопуњених домова. У вези тога
1. септембра 1945. године расформиран је Инвалидски дом у Дубровнику.
У 1946. години расформирани су следећи инвалидски домови:
У фебруару 1946. године расформиран је Инвалидски дом у Ваљеву.
У априлу 1946. године расформиран је Инвалидски дом у Опатији.
У мају месецу исте године расформирани су инвалидски домови у
Приштини, Врању, Марибору, Тузли, Мостару и Топчидеру.
Крајем 1946. расформирани су инвалидски домови у Карловцу,
Дарувару и Белој Цркви.
У 1947. години расформирани су инвалидски домови у Аранђеловцу и
Нишкој Бањи.
Према указаној потреби инвалидски дом у Мељинама преселио се у
јануару 1947. на Цетиње, а у децембру исте године на тражење Владе НР Црне
Горе поново је пресељен у Котор. Према потреби Инвалидски дом из Скопља
премештен је у децембру 1947. године у Битољ.
Инвалидски домови у Аранђеловцу и Нишкој Бањи расформирани су
1947. године због тога што су се налазили у бањским лечилиштима и што су
зграде ових домова раније служиле као хотели. Ове зграде уступљене су
Народној Републици Србији а место ових домова отворени су нови у Земуну и
Лесковцу.
У 1948. години имамо 14 инвалидских домова и то:
Народна Република Србија
Инвалидски дом у Београду са одељком у Земуну и на Дедињу.
Инвалидски дом у Лесковцу.
Инвалидски дом у Новом Саду.
Инвалидски дом у Суботици.
Народна Република Хрватска
Инвалидски дом у Загребу.
Инвалидски дом у Нуштру.
Инвалидски дом у Сплиту.
Народна Република Словенија
Инвалидски дом у Љубљани.
Народна Република Босна и Херцеговина
Инвалидски дом у Сарајеву.
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Инвалидски дом у Бања Луци.
Народна Република Црна Гора
Инвалидски дом у Котору.
Народна Република Македонија
Инвалидски дом у Битољу.
Према подацима прошло је кроз инвалидске домове од 1945. године до
1. октобра ове године 14.716 инвалида. Од тога броја завршило је разне школе,
курсеве и занате 13.133 инвалида.
У инвалидским домовима постоје следеће школе: основна школа,
гимназија, пољопривредна школа, занатска школа и трговачка академија.
Укупан број инвалида који је завршио ове школе износи 4.134.
У инвалидским домовима постоје следећи курсеви: разни задружни
курсеви, течаји општег образовања, дактилографски течајеви, пољопривредни
течајеви, магационерски течајеви, течајеви за секретаре инвалидских
организација,
телеграфско-фелефонски,
железничарско-магационерски,
монополски, шумарски, књижарски, текстилно-индустријски, фотографски,
кино-апаратерски, тракторски, домаћински итд. Укупан број инвалида који је
завршио ове течајеве износи 7.797.
По инвалидским домовима има следећих заната: кројачки, обућарски,
аутомеханичарски, механичарски, књиговезачки, столарски, четкарски,
ортопедски, прецизне механике и др. Укупан број инвалида који је завршио ове
занате износи 7.202.
Успеси у наведеним школама, курсевим и занатима били су врло добри.
Овакав успех постигнут је захваљујући добром залагању самих инвалида,
доброј организацији наставе и свесрдном залагању наставника.
Тесно повезано са оспособљавањем ратних инвалида поставило се и
питање њиховог запослења. У периоду када је наш државни социјалистички
сектор био у почетној фази свога развитка и када није било још планске
расподеле радне снаге, запослење инвалида постављало се као проблем.
Државна, задружна а нарочито приватна предузећа нерадо су запошљавали
ратне инвалиде, под изговором да су непродуктивни. Често пута се при томе
испољило и неправилно разумевање појединих руководилаца предузећа. Зато је
Закон о ратним инвалидима обавезао сва државна, задружна и приватна
предузећа да упосле најмање 10% ратних инвалида од укупног броја
запосленог особља. Чл. 21 Закона тада је био нужан и да би се што успешније
спровео у живот донет је Правилник о запослењу ратних инвалида,30 који
прецизира начин запослења инвалида у државним, задружним и приватним
предузећима и одређује органе за њихово извршење. Нема сумње да је овај
Правилник одиграо значајну улогу у погледу запослења инвалида тако да се
данас може рећи да проблем запослења инвалида више не постоји.
30

Правилник о запослењу ратних војних инвалида (без датума), Службени лист ФНРЈ, бр. 5, од 17.
јануара 1947, стр. 48.
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Према непотпуним подацима запослено је преко војно-инвалидских
органа, органа за посредовање рада јединствених синдиката и органа
инспекције рада 9.469 инвалида. Преко инвалидских домова око 16.000, а
инвалидска организација упослила је у својим предузећима и установама око
4.000 инвалида. Према томе, укупно је упослено преко 29.000 инвалида. У овај
број ушли су само они инвалиди који су се упослили преко наведених органа,
док је уствари број упослених инвалида још већи. Ови подаци односе се само
на инвалиде из Ослободилачког рата. За 1948. годину немамо података колико
је упослено инвалида, јер инвалидски референти при среским народним
одборима, који су прикупљали ове податке, расформирани су почетком ове
године.
6. Ортопедска предузећа
За читаво време постојања старе Југославије, а нарочито за време
окупације, ортопедској индустрији није поклоњена она пажња коју она
заслужује. Разуме се, под оним друштвеним уређењем ортопедска индустрија
није могла бити друкчија, другим речима била је корумпирана и није користила
у првом реду онима којима је требaла да користи. Квалитет ортопедских
помагала није био на довољној висини, односно израђивале су се добре протезе
али само за повлашћене. Такво стање у државним ортопедским радионицама
погодовало је развитку приватних, шпекулантских радионица, које су на рачун
ратних инвалида убирале богате профите.
У току рата Београдски ортопедски завод претрпео је велике штете
услед бомбардовања. Зграде су биле оштећене, а машине и уређаји делом
оштећени а делом уништени. И остале ортопедске радионице претрпеле су у
току рата извесне штете само не у оном обиму као београдски ортопедски
завод.
Потребе инвалида биле су велике, зато се морало одмах после
ослобођења приступити не само оправци старих машина, међу којима је било и
застарелих, него и набавци нових. Осим тога требало је организовати и рад на
други начин, требало је реорганизовати ортопедску индустрију, ојачати њену
производњу и побољшати квалитет ортопедских помагала. У извршавању ових
задатака радници су учинили много: они су својим залагањем, са преосталим
алатом, поправили постојеће машине и уређаје и прионули на рад свесни
задатака који су се пред њих постављали.
После ослобођења имали смо следеће ортопедске заводе и радионице:
Београдски ортопедски завод, ортопедске радионице у Загребу, Љубљани и
Сарајеву.

405

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. III, број 3, 2011.

1945. година
Услед великог броја инвалида указала се потреба да се ортопедска
индустрија прошири. Зато се оснивају ортопедске радионице у Сплиту и
Зеленики.
Свестраним залагањем радника и руководства постигнути су први
значајни успеси тако да су скоро 600 инвалида добили прва помагала за ноге.
Број запослених радника износио је укупно 220 у целокупној
ортопедској индустрији, где је урачунат и најнужнији број канцеларијског
особља. Овај број радника остварило је у 1945. години продукцију од:
Помагала за ноге ........................................................ 594 комада.
Помагала за руке ........................................................ 593 "
Разних помагала за тело ............................................ 101 "
Ортопедске обуће ...................................................... 3456 пари
Ако под квалитетом 100% сматрамо помагало које је у целини и свим
својим деловима потпуно тачно, прецизно и од одговарајућег материјала
израђено, онда је квалитет продукције 1945. године износио просечно 60%.
Овај квалитет био је знатно бољи од квалитета произведеног у 1944. години (у
Београдском ортопедском заводу). Томе треба додати да је продукција 1945.
године била од лошег материјала, да није било редовног снабдевања потребним
материјалом, да је материјал прикупљан са разних страна и да су потребе за
помагалима – услед тек завршеног рата – биле врло велике.
1946. година
У 1946. години почео је да се одвија рад по свим заводима и
радионицама са јачим темпом и већим еланом. Број машина се повећао у овој
години за око 25%. Осим тога прибављено је прилично алата и материјала,
подразумевајући ту и онај алат и материјал који је исте године набављен преко
УНРРА-е.
У овој години организација рада такође је побољшана. Већа пажња била
је поклоњена бољој техничкој изради помагала. Квалификовани радници
правилније су размештени у радионице, а осим тога уведен је у продукцију и
известан број полуквалификованих радника и повећан број ученика. Велика
пажња посвећена је организацији и евиденцији рада.
Углавном, делатност ортопедске индустрије била је усмерена на
максимално повећање производње, да би се у што већој мери задовољиле
потребе инвалида, које су биле врло велике.
Ако означимо стање у 1945. години са 100% онда је у 1946. години број
радника у свим заводима и радионицама порастао .................. 160%
Продукција се повећала на .............................................. 238%
Квалитет се побољшао од 60% у 1945. на ...................... 70%
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У овој години врше се припреме за такву организацију рада која би
омогућила израду у серијама извесних делова помагала. Ради даљег
проучавања ортопедије и њеног техничког усавршавања послати су извесни
стручњаци у Енглеску, где су код енглеске фирме "Hanger" завршили
полугодишњи курс.
У току 1946. године организована су прва међурадионичка такмичења,
први почеци такмичења у ортопедској индустрији. На бази искустава стечених
у тим такмичењима организована су такмичења у следећим годинама тако да је
такмичење постало сталан метод рада у нашим ортопедским заводима и
радионицама.
1947. година
У 1947. години учињен је значајан напредак у организацији продукције.
Пуштене су у погон нове машине које су убрзавале процес рада. Изграђене су
нове просторије за складишта и канцеларије, од којих је нарочито важно
грађење магацинских просторија. Само за магацине изграђено је у овој години
простора у укупном износу од 2.500 м3. Поред тога поправљене су и
проширене фабричке инсталације, повећан број алата и других машина.
Установљена је најподеснија евиденција рада у духу једнообразног
књиговодства. Постављене су радне норме, уколико су се могле уопште
поставити у ортопедији.
На састанку ортопедских стручњака из целе земље утврђени су
елементи ортопедских помагала који су се могли серијски производити. За ове
елементе израђени су једнообразни цртежи за све заводе и радионице а такође
су одређене и радионице које ће серијски израђивати одређене делове
помагала.
У овој години био је приличан прилив врло доброг материјала од
УНРРА-е којега смо добивали преко предузећа "Југолек". Овај се материјал
углавном састојао од готових помагала разне врсте као и медицинских
средстава (вештачке руке, апарати за узимање мере, операциони столови,
завоји и друге разне сировине за израду помагала). С друге стране било је
потешкоћа при набавци материјала од наших предузећа, тако да смо се често
обраћали за интервенцију на Генералштаб ЈА, пошто добивени материјал није
одговарао нарочито по квалитету. Производња у заводу и радионицама
одвијала се брже и боље него у односу на 1945. годину. У односу на 1945.
годину стање продукције у 1947. години било је:
Број упослених радника порастао је на ........................... 175%
Продукција је поасла на .................................................... 471%
Квалитет се побољшао од 60% у 1945 на ........................ 77%
У овој години такмичење је већ постало као сталан систем рада. Покрет
ударништва се шири а многи радници су награђивани и похваљивани, а што је
имало великог утицаја на даљи пораст продукције и одржавање радног елана и
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радне дисциплине. Појачан је рад на културно-просветном, политичкоидеолошком и стручном уздизању радника.
У току ове године израђени су и први отворени мидери, који су за нашу
ортопедију представљали новину, за израду ових мидера били су доведени
стручњаци из иностранства, који су увели фабрикацију истих и оспособили
известан број наших радника за њихову израду. За нашу протетику представља
такође новину и израда вакум-протезе, од којих је у току 1947. године израђено
свега неколико примерака а који су дали добре резултате. У овој години
прибављена је и прописно смештена већа количина липове грађе, потребне за
израду протеза. Ово је омогућило да имамо липовину доброг квалитета
осушену природним путем.
1948. година
У погледу организације постигнути су даљи успеси:
Уведено је једнообразно књиговодство, уведена је потпуна евиденција
рада, уведена је машинска картотека са фотографијама свих машина и
потребним карактеристикама, уведена је израда физиолошког колена и то
дрвеног, а сада се налазе у фази испитивања примерци металног физиолошког
колена; уведен је апарат за центрирање коленог и скочног зглоба; основана је
служба радничког снабдевања као и радничке мензе.
У 1948. години постигнути су у ортопедској индустрији само за првих
осам месеци ови разултати:
Произведено је помагала за ноге ................................. 3.227 ком.
"
"
"
" руке ................................
550 "
Лаких помагала за тело ................................................ 10.125 "
Тешких помагала за тело .............................................
289 "
Ортопедске обуће ......................................................... 11.607 "
У односу на 1945. годину стање продукције у 1948. години повећало се,
и то:
Број радника на ............................................................. 182%
Продукције на ............................................................... 819%
Квалитет се побољшао од 60% у 1945. на................... 88%
Наша ортопедска индустрија према садашњем капацитету производње
може подмирити све потребе ратних и мирнодопских војних инвалида. Али, у
пркос великог повећања продукције, наша ортопедска индустрија не
задовољава све потребе земље, јер имамо велики број инвалида рада и осталих
грађана који су у току рата остали инвалиди услед бомбардовања градова и
фашистичког терора. Стога се поставља као нужно даље повећање ортопедске
производње како би се задовољиле све потребе наше земље.
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7. Инвалидско законодавство
Инвалидско законодавство је по своме духу напредно и углавном
одражава лик нашег друштвеног уређења. У својим основним линијама
правилно поставља решавање инвалидског проблема у нашој земљи. Али и
поред тога има одредаба које треба саобразити нашем даљем друштвеном и
економском развоју. И до сада су вршене извесне измене и допуне али би
требало и сада изменити извесне одредбе на које указује досадашња пракса и
примена законодавства. Ту на првом месту долазе оне одредбе Закона које су
се показале као сметња да се поједина питања реше саобразно нашем
друштвено-економском развоју, а има и таквих одредаба због којих је у
примени долазило до признања инвалидске заштите и тамо где она треба да
изостане. Даље, услед непотпуности неких одредаба није било могуће донети
одлуке које би биле више у складу са захтевима правичности. Осим тога треба
унети и неке нове одредбе за оне случајеве који су се у пракси појавили а
Законом нису регулисани.
Наводимо неколико примера:
1) По сада важећим прописима личним и породичним инвалидима
припада најмање половина инвалиднине без обзира на њихово имовно стање и
приходе. Услед оваквих одредаба досуђивана је инвалиднина и извесним
капиталистичким елементима у граду, а нарочито на селу.
2) Према сада важећим законским прописима уживаоци инвалиднине
који су службеници, намештеници, радници и пензионери не могу имати пуну
инвалиднину без обзира на висину плате, пензије или награде. Међутим у
пракси се показало да постоји известан број таквих уживалаца чији износ
месечних принадлежности износи испод 1.500 динара, па чак и испод 1.000
динара. Изменом законских прописа треба у оваквим случајевима досуђивати
пуну инвалиднину.
3) У примени Закона показало се да постоји известан број лица, за која
се уверењима народних одбора утврђује да су активно учествовали на страни
окупатора, а којима су призната инвалидска права јер нису судски осуђивана, и
тако формално испуњавају услове за стицање инвалидских права. У неким од
тих случајева има и таквих лица која су свој непријатељски став према нашој
држави задржали и даље. Овим лицима треба ускратити, изменом законских
прописа, инвалидска права.
4) У пракси се појавило више случајева да је погинули борац
Ослободилачког рата оставио ванбрачну жену, са децом или без исте са којом
је дуго времена живео у брачној заједници, а чији брак није био озакоњен из
оправданих разлога или сметњи. У оваквим случајевима изменом законских
прописа, треба признавати инвалидска права, јер то по садашњим прописима
нису имале.
С друге стране има доста удова које су напустиле малолетну децу без
оправданог разлога или су засновале фактичку брачну заједницу са другим
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лицем. У оваквим случајевима инвалидске комисије су стале на гледиште да се
за случај заснивања фактичке брачне заједнице сличне законитом браку, треба
одузети инвалидска права а исто тако и у случајевима када удова без
оправданог разлога напусти малолетну децу. Изменом законских прописа треба
решити питања ових удовица, и инвалиднину додељивати деци.
То су биле само неке основне одредбе које треба у Закону ревидирати.
Материјал за ревизију инвалидског законодавства припремљен је већ неколико
месеци и пројекат свих измена и допуна које треба извршити већ је готов.
Вероватно да ће наредно заседање Народне скупштине ФНРЈ прихватити
предложене измене, после чега ће инвалидско законодавство бити прилагођено
стварном стању у нашој земљи и очишћено од извесних застарелих прописа.
8. Грађење дома за тешке инвалиде
После ослобођења наше земље известан број тешких војних инвалида
морао је остати и даље стално смештен по војним болницама и инвалидским
домовима, јер није било могућности да се где друго сместе. Инвалидско
одељење МНО у сагласности са Санитетском управом ЈА предузело је у
септембру 1947. године кораке да се сагради један добро уређен инвалидски
дом за смештај ових тешких инвалида. Владе народних република Србије,
Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе предложиле су најподеснија места
која би одговарала за градњу оваквог објекта. Комисија Инвалидског одељења
изабрала је од свих предложених места Трстено код Дубровника. Министар
народне одбране одобрио је градњу дома у Трстену, али се касније испоставило
да је то стари парк у коме треба да се оснује Савезни институт за испитивање
медитеранске флоре. Комисија је поново одабрала Буљарицу у Црногорском
приморју и донета је одлука у фебруару 1948. године да се овај дом подиже у
Буљарици.
Са овим задатком био је задужен Комитет за заштиту народног здравља
Владе ФНРЈ и у његовом буџету за 1948. годину ушла је сума од 24,000.000
динара за прве радове. Комитет за заштиту народног здравља слао је своју
комисију за снимање терена у Буљарици и закључио уговор са Савезним
заводом за пројектовање за израду идејног и главног пројекта. Код Савезне
планске комисије био је обезбеђен материјал.
Међутим, Комитет за заштиту народног здравља решио је П1 III Бр.
Пов. 960 од 3. августа 1948. године у споразуму са Комитетом за социјално
старање да се овај инвестициони објекат пренесе на Комитет за социјално
старање. Тако је овај задатак прешао 5. новембра 1948. године на Комитет за
социјално старање.
До данас по овом задатку ништа није учињено, јер Комитет за социјално
старање не слаже се да се овај дом гради у јужном Црногорском приморју, већ
да се подигну три дома у разним крајевима наше земље у које ће бити
смештени не само тешки ратни инвалиди него и тешки инвалиди рада.
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Закључак
1. И поред изнетих грешака и недостатака, за ово кратко време, од друге
половине 1946. до данас савладан је са великим успехом тежак и доста сложен
проблем. Са успехом су решени најважнији задаци из области инвалидске
заштите: решен је огроман број инвалидских предмета; задовољене су све
потребе ратних инвалида са ортопедским помагалима; стручно је оспособљен и
упослен велики број инвалида; потпуно је решено питање здравствене заштите
итд. Значи да је Министарство народне одбране часно извршило постављене
задатке. То је уосталом подвучено и на II конгресу ратних инвалида
Југославије.31
2. Помоћ Армије и народних власти војно-инвалидским органима била
је и ове године знатно већа и обилатија од ранијих година. То је доприносило
да се инвалидско питање решава без застоја. Наша Армија није могла ово
питање успешно решавати без најуже сарадње са народним одборима. Ова
сарадња, иако нешто касно, успостављена је по свим народним републикама.
3. Сарадња са инвалидским организацијама у решавању проблема из
области инвалидске заштите није била на потребној висини иако је са стране
војно-инвалидских органа стално указивано на нужност ове сарадње.
4. Већина другова (официра и грађанских лица) радила је са вољом и
залагала се пожртвовано и до максимума у извршавању постављених задатака.
Већина њих схватила је ове задатке и као партијске и као војничке.
ТРЕЋИ ПЕРИОД
Овај период почиње од новембра ове године када су старање и заштита
о инвалидима и осталим заштићеним лицима прешли са Министарства народне
одбране на Комитет за социјално старање и његове органе.32
31

Други конгрес Савеза ратних војних инвалида Југосалвије одржан је у Београду 17–18. октобра 1948.
Види брошуру II конгрес ратних војних инвалида Југославије, Београд, 1948.
32
Још од почетка марта до почетка новембра 1948. трајале су припреме за пренос надлежности над
ратним војним инвалидима са војно-инвалидских власти на цивилне власти социјалног старања у ФНРЈ. У
свим актима, у којима се заговара тај пренос надлежности, видно се истиче разлог да су, наводно, војноинвалидске власти решиле највећи број предмета заштите ратних војних инвалида па, надаље, тај посао
могу несметано да преузму и врше цивилне власти социјалног старања. Међутим, прећутан је главни
разлог: погоршавање односа до претње оружаног сукоба између ФНРЈ и СССР у току 1948, када су
југословенске врховне власти настојале да створе што јачу и мобилнију Југословенску армију и омогуће
њено ефикасно командовање, при чему су им послови ратних инвалида представљали очигледни баласт,
кога се треба неизоставно ослободити. (Наравно, генерал-пуковник И. Гошњак и потпуковник В.
Кољеншић, током 1948, у свим извештајима и у овом реферату за Тита, помињали су за ширу јавност, као
јасно оправдан и логичан разлог, потребу преноса надлежности о ратним војним инвалидима са војних на
цивилне власти, а никада нису поменули главни, а скривени, разлог јер, сходно руској мудрости, по
њиховим речима знате, о чему су желели да ћуте.) Коначно, Президијум Народне скупштине ФНРЈ је
донео Указ о преносу послова старања о ратним војним инвалидима и мирнодопским војним инвалидима
у надлежност Комитета за социјално старање Владе ФНРЈ, од 9. новембра 1948, Службени лист ФНРЈ,
бр. 99, од 13.11.1948, стр. 1621–1622. По том указу, сви послови и предмети ратних војних инвалида
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Још од почетка ове године вршене су припреме да се пренос
надлежности у инвалидским пословима са Министарства народне одбране на
Комитет за социјално страрање изврши без застоја, те су се постепено
повлачили официри и војни чиновници са рада из војно-инвалидских органа а
њихова места заузимала су грађанска лица, тако је у војно-инвалидским
органима остао врло мали број официра и то само на најодговорнијим местима.
Ова мера је доста допринела да се наређена примопредаја изврши брзо и без
тешкоћа. И што је најважније примопредаја је извршена а да се није осетио
застој у раду; јер су сви службеници, изузев официра, остали да и даље раде по
овој грани посла.
Комитет за социјално старање материјално и новчано је обезбеђен до
краја ове године од стране Министарства народне одбране свима потребним
кредитима, материјалима, исхраном инвалида по инвалидским домовима,
инвентаром за све инвалидске установе и др. И по нашем мишљењу нема
бојазни да ће Комитет за социјално страрање имати потешкоћа у своме даљем
раду по пословима инвалидске заштите.33
Смрт фашизму – Слобода народу!
НАЧЕЛНИК
I ПОМОЋНИК
Инвалидског одељења Министарства
Министра народне одбране
народне одбране
Генерал-пуковник
потпуковник
(Печат: МНО
(Владо Кољеншић)
ФНРЈ-Инвалидско
(Иван Гошњак)
одељење)

преузеће цивилне власти социјалног старања од војно-инвалидских власти у целој ФНРЈ до 15. новембра
1948. и то, на првом месту, Комитет за социјално старање при Влади ФНРЈ од Инвалидског одељења
Министарства народне одбране ФНРЈ и министарстава за социјално старање народних република од
инвалидских одељења команди армијских области (I–VI), а затим ниже цивилне народне власти од
нижих војно-инвалидских органа.
33
Идеолози режима у ФНРЈ често су истицали да ће остварити државу једнаке социјалне правде за све
њене грађане. Али, и пре доношења, а нарочито после доношења и примене Закона о ратним војним
инвалидима од половине 1945. до пред крај 1948, ратни војни инвалиди су међу, наводно, једнакима
постали "једнакији" (израз Џ. Орвела, Животињска фарма), јер су били привилеговани и повлашћени, у
односу на остале врсте многобројних инвалида у ФНРЈ, који су, као и део грађанства, према њима
испољавали извесну дозу зависти. Привилеговани статус ратних војних инвалида у односу на остале
врсте инвалида, стечен у време надлежности војних власти над њима у ФНРЈ 1945–1948, по инерцији и уз
ауторитетну наклоност врховних југословенских властодржаца, у многоме је задржан, тј. продужен, за
скоро све време постојања СФРЈ (ФНРЈ).
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SUD RADNIČKOG OSIGURANJA BANJALUKA
(1928-1945); 1928/1944
(analitički inventar)
Uvod
U prvim godinama postojanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca radničko
osiguranje se nije moglo organizovati i normalno funkcionisti na teritoriji cijele
države. Uzrok tome bilo je naslijeđeno zakonodavstvo o radničkom osiguranju,
stvarano u više državno-pravnih i zakonodavnih sistema i područja. Posljedice su
ukazivale na to da ne postoje zakonski propisi o radničkom osiguranju u većem
dijelu Kraljevine SHS1, da su postojeći propisi neujednačeni i međusobno
nepovezani, te da je radničko osiguranje različito organizovano2. Teško stanje su
ublažili, kratkoročno i u manjoj mjeri, pojedinačni podzakonski akti (uredbe i
naredbe) doneseni od ministarstava i ministarskih savjeta. Pojedinačne uredbe i
naredbe primjenjivane su u određenim dijelovima države 1918–21.
Uvođenje reda u radničkom osiguranju zahtijevalo je unifikaciju njegovog
zakonodavstva. Polaznu osnovu za to dao je Vidovdanski ustav Kraljevine SHS. U
njegovom III odjeljku, u članu 31, određeno je "da će se obezbjeđenje radnika za
slučaj nesreće, bolesti, besposlice, nesposobnosti, starosti i smrti urediti naročitim
zakonom". Zakonodavni odbor Narodne skupštine Kraljevine SHS, na redovnoj
sjednici održanoj 3. decembra 1921, prihvatio je Uredbu o uređenju osiguranja
radnika za slučaj bolesti i nesreće od 27. juna 1921,3 dopunjenu odredbama o
osiguranju u iznemoglosti, starosti i smrti, kao prijedlog Zakona o osiguranju
radnika. Kralj Aleksandar I je potpisao ovaj zakon 14. maja 1922.4 Provođenje
1

U Makedoniji i Crnoj Gori nije postojalo radničko osiguranje, dok u Srbiji ono nije zaživjelo u većoj mjeri
(Zakon o radnjama od 29. juna 1910). U Bosni i Hercegovini obavezno radničko osiguranje u slučaju bolesti
uvedeno je Zakonom o osiguranju radnika u bolesti (donesen 1909, dopunjen 1912. i 1917). Obavezno radničko
osiguranje u slučaju bolesti i nezgode uvedeno je u Hrvatskoj, Slavoniji i Vojvodini Zakonom o osiguranju
radnika u slučaju bolesti i nezgode (donesen 1907, izmijenjen 1917. i 1918). U Slavoniji i Dalmaciji osiguranje
radnika u slučaju bolesti uvedeno je Zakonom o osiguranju radnika u slučaju bolesti (donesen 30. marta 1883,
dopunjen 1884, 1913. i 1917), osiguranje u slučaju nezgode Zakonom o osiguranju radnika u slučaju nezgode
(donesen 1887, dopunjen 1894, 1908, 1912, 1913. i 1917), a penzijsko osiguranje Zakonom o osiguranju radnika
u slučaju smrti, iznemoglosti i starosti (donesen 1906, dopunjen 1914. i 1918).
2
U Srbiji su obavezno zakonsko osiguranje trebale sprovoditi mjesne zadruge i njihovi savezi. U BiH su
osiguranje provodile sreske bolesničke blagajne i njihov ujedinjeni savez, u Hrvatskoj, Slavoniji i Vojvodini
zemaljske i okružne blagajne i bratimske kase, a u Sloveniji i Dalmaciji bratimske kase i zemaljski zavodi.
3
Ovu Uredbu donijelo je Ministarstvo socijalne politike Kraljevine SHS.
4
Službene novine, Beograd, 30. maja 1922, broj 117, 1.
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Zakona otpočelo je 1. jula 1922,5 izuzimajući odredbe o osiguranju radnika u
bolesti, starosti i smrti, čija je primjena odgođena do 1. jula 1925. Međutim, ovaj vid
osiguranja radnika počeo se provoditi tek od 1. septembra 1937.6
Na osnovu uredbe Ministarstva socijalne politike Kraljevine SHS,
uspostavljen je Središnji ured za osiguranje radnika (SUZOR) sa sjedištem u
Zagrebu, koji je bio nosilac svih vrsta osiguranja u državi. SUZOR je uspostavio
mrežu mjesnih ureda za osiguranje radnika, odnosno okružnih ureda za osiguranje
radnika (OUZOR). Osiguranjem radnika bavile su se i Privatno-društvena blagajna
"Merkur" iz Zagreba, Bolesnički fond brodarskog sindikata Kraljevine SHS iz
Beograda i Trgovački bolesnički i potporni fond u Ljubljani. Nakon likvidacije
Bolesničke blagajne7, u Banjaluci je 1. jula 1922. počeo sa radom OUZOR. Na
osnovu zakonske odredbe od 21. maja 1941. on je preimenovan u Podružnicu za
osiguranje radnika (POR) i ujedno postao mjesni organ Središnjice za osiguranja
radnika (SOR) iz Zagreba. Mjesni organ SOR-a postalo je i Namješteničko
osiguranje "Merkur"8 iz Zagreba.9
Rješavanje spornih pitanja10 u radničkom osiguranju bilo je u nadležnosti više
pravnih subjekata: OUZOR–a, SUZOR–a, Ministarstva za socijalnu politiku, suda
radničkog osiguranja i višeg suda radničkog osiguranja.
Na osnovu člana 160 Zakona o osiguranju radnika i Pravilnika o uređenju
sudova radničkog osiguranja i o sudskom postupku kod ovih sudova11 osnivani su
sudovi radničkog osiguranja u sjedištu OUZOR-a. Sud radničkog osiguranja u
Banjaluci (nadalje: SRO Banjaluka) počeo je sa radom 2. januara 1928.12
Stvarna nadležnost sudova radničkog osiguranja "prostirala se na sporove koji
nastaju između osiguranika ili njihovih pravno ovlaštenih srodnika, s jedne, i
središnjeg odnosno okružnog ureda za osiguranje radnika ili blagajni..., s druge
strane, a u pogledu potpora ili odšteta u bolesti, iznemoglosti, starosti13, smrti i u
nesrećnim slučajevima..".14
Mjesna nadležnost sudova radničkog osiguranja odgovarala je teritorijalnoj
nadležnosti OUZOR.15 Teritorijalna nadležnost SRO Banjaluka obuhvatala je
područje OUZOR u Banjaluci, odnosno područje administrativno-upravnih srezova
5

Naredba Ministarstva socijalne politike Kraljevine SHS, broj 1.077 od 2. juna 1922.
Uredba o sprovođenju osiguranja radnika za slučaj iznemoglosti, starosti i smrti, broj 21031 od 17. marta 1937
(Službene novine, Beograd, 22. marta 1937, broj 64, 3) i Naredba o primjeni Uredbe o sprovođenju osiguranja
radnika za slučaj iznemoglosti, starosti i smrti, broj 21032 od 17. marta 1937 (Službene novine, Beograd, 22.
marta 1937, broj 64, 5)
7
Bolesnička blagajna u Banjaluci počela je sa radom 19. decembra 1909. (Sarajevski list, Sarajevo, 15. jula
1909, broj 90, 4)
8
Privatno-društvena blagajna "Merkur" iz Zagreba promijenila je naziv nakon podržavljenja i prelaska u
vlasništvo NDH.
9
Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske, god. 1941, sv. I–XII, br. 1–1.258, Zagreb 1941, 110.
10
Član 160 Zakona o radničkom osiguranju
11
Službene novine, Beograd, 22. avgusta 1925, broj 110, 3.
12
Narodno jedinstvo, Sarajevo, 28. januara 1928, broj 9, 7.
13
Ova vrsta osiguranja radnika popularno je nazvana "radnička penzija".
14
Prema tumačenju zakonodavca, sporovi su podijeljeni u pet grupa.
15
Član 160 stav 1 Zakona o radničkom osiguranju
6
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Banjaluka, Bihać, Bosanska Gradiška, Bosanska Dubica, Bosanska Krupa, Bosanski
Novi, Bosanski Petrovac, Bugojno, Jajce, Ključ, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad,
Prijedor, Prnjavor, Sanski Most i Cazin.
Sud radničkog osiguranja radio je u vijeću od pet članova. Članovi suda bili
su predsjednik i četiri porotnika16. Predsjednik suda radničkog osiguranja vodio je
sudsku raspravu. Ostali članovi sudskog vijeća bili su porotnici, dva predstavnika
poslodavaca i dva predstavnika osiguranika. Sudskom parničnom sporu prisustvovali
su, pored stranaka u sporu, zapisničar, sudski vještaci i imenovani sudski tumači.
Predsjednik i njegov zamjenik, porotnici i njihovi zamjenici imenovani su i birani u
sud radničkog osiguranja na period od tri godine.
U vrijeme Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije funkciju predsjednika
SOR Banjaluka vršili su predsjednici Okružnog suda u Banjaluci Milosav Putnik17
(1928 – 15.12.1930), Berisch Bernhard Branislav Laden18 (22.3.1932 – 8.11.1932) i
Jovan Starović19 (12.12.1932 – 30.6.1941). Funkciju zamjenika SOR Banjaluka
obavljale su sudije banjalučkog okružnog suda.
Funkciju vršioca dužnosti predsjednika Okružnog suda u Banjaluci obavljao
je sudski nadsavjetnik Augustin Oblak20 (16.12.1930 – 21.3.1932), koji je od 1928.
obavljao i poslove zamjenika predsjednika SOR Banjaluka.
16
Osim predsjednika i njegovog zamjenika, sudovi radničkog osiguranja imali su najmanje 20 porotnika
(izabranih sudija) i isti broj zamjenika.
17
Milosav Putnik (Sombor, 10. april 1875 – Ruma, marta 1933), sin učitelja Gavre i Ane rođ. Tubić, završio je
1894. novosadsku Srpsko-pravoslavnu veliku gimnaziju. Pravni fakultet pohađao je i zavržio 1899. u Budimpešti.
Bio je u srodstvu sa vojvodom Radomirom Putnikom. Državni sudski ispit položio je u Sarajevu 1902. Ukazom
kralja Aleksandra I odlikovan je ordenom Beloga orla petog reda (KO No 2549 od 30. januara 1929). Rad u
državnoj službi započeo je u Okružnom sudu Donja Tuzla 16. juna 1899, a nastavio u Tešnju, Bosanskom
Petrovcu, Bosanskom Novom, Ljubinju, Rogatici i Jajcu. Prvi put u banjalučki okružni sud, u svojstvu sudskog
tajnika, premješten je 15. aprila 1913, a unaprijeđen je za sudskog savjetnika VII razreda 1915. U banjalučki
okružni sud se vraća 29. oktobra 1919. Dana 3. marta 1920. unaprijeđen je za sudskog nadsavjetnika VI grupe.
Dekretom Pokrajinske uprave za Bosnu i Hercegovinu od 29. avgusta 1922. imenovan je za predsjednika
Okružnog suda Banjaluka. U službi u Banjaluci ostaje do 15. decembra 1930, kada je penzionisan na lični
zahtjev. (ARSBL, 23, AJ 14, 195; Vrbaske novine, Banjaluka, 9. marta 1933, broj 149,13)
18
Berisch Bernhard Branislav Laden (Sambor, Galicija, 25.4.1875 – 25.10.1940), sin vlasnika ciglane Arona
Leisera i Fride rođ. Hopfinger, poljski Jevrej. U rodnom gradu završio je Carsku i kraljevsku višu gimnaziju
1890. Na Univerzitetu u Lavovu pohađao je i završio prava i političke nauke 1892–97. Oženio se Bečlijkom
Luise Forter 1898. Sudački ispit položio je pred Vrhovnim sudom u Sarajevu 1899. Ukazom kralja Aleksandra I
odlikovan je ordenom Beloga orla četvrtog reda 1929. Državnu službu započeo je u Lavovu kao sudski prislušnik
1897. Nakon toga je službovao je u Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Dubici, Sanskom Mostu, Tuzli, Bijeljini, Mostaru,
Brčkom i Sarajevu. Za predsjednika banjalučkog okružnog suda postavljen je 22. marta 1931. U Banjaluci je i
penzionisan 8. novembra 1932. (ARSBL, 23, AJ 14, 125)
19
Jovan Starović je državnu sudačku službu započeo kao sudski prislušnik u okružnom sudu u Mostaru (od
9.5.1913) i u Ljubuškom (7.11.1913), a nastavio kao sreski sudija u Bosanskoj Krupi, odakle je 12. decembra
1932. imenovan za predsjednika Okružnog suda u Banjaluci. Na ovom položaju formalno ostaje do 30. juna
1941. Stvarno, prema dopisu stožernika Viktora Gutića od 17. aprila 1941, "predsjednik suda Jovan Starović je
bolestan". Rješenjem Ministarstva pravosuđa NDH od 29. maja 1941. stavljen je u mirovinu. Iz Banjaluke "u
Srbiju se odselio 12. srpnja 1941". (ARSBL, 23, AJ 14, 225; Službene novine, Beograd, 28. decembra 1932, broj
302,1)
20
Augustin Oblak, rođen 3. septembra 1867. u Vrhnici kod Ljubljane. Nakon osnovne škole završio je
ljubljansku gimnaziju 1887. Jurisdicijalni državni ispit položio je u Pragu 1894, državni ispit u Gracu 1896, a
pravno-istorijski državni ispit u Beču 1889. Oženjen Paulom rođ. Ceisinger, sa kojom je stekao šestoro djece.
Državnu sudačku službu započeo je u mostarskom okružnom sudu 1895, a nastavio u kotarskim oblastima, kao
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Za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske poslove predstojnika SOR Banjaluka
obavljali su predstojnici Sudbenog stola u Banjaluci Đuro Krešić21 (17.4.1941–
avgust 1941), Ferdo Stilinović22 (septembar 1941 – januara1943), Juraj Đuro Marić23
(14. aprila 1943 – decembar 1943) i dr Petar Sekso24 (decembar 1943 – 1945).
Najveći broj sačuvanih parničnih predmeta SRO Banjaluka odnosi se na
sudske sporove koje su osigurana lica ili njihovi osigurani članovi vodili radi
ostvarivanja prava na privremenu ili stalnu, ličnu ili porodičnu rentu. Manji broj
sporova vodio se radi nadoknade troškova pogreba, putovanja, liječenja, nabavke
lijekova, opreme za novorođeno dijete i sl. Brojni sporovi vođeni su radi ostvarenja
sudovima, u Prnjavoru, Brčkom, Ljubuškom, Čajniču i Nevesinju, te kotarskim sudovima u Livnu i Bugojnu. U
banjalučki okružni sud dolazi iz Bugojna 14. februara 1913. Na položaj sudskog nadsavjetnika unaprijeđen je 29.
marta 1915. Penzionisan je kao sudija Okružnog suda u Banjaluci 1934. (ARSBL, 23, AJ 14, 169)
21
Đuro Krešić (1888 – Zagreb, 3. maja 1942), bio je oženjen Sofijom rođ. Novak, sa kojom je stekao sinove
Hrvoja, Tvrtka i Zdravka i kćer Olgu. Državnu službu započeo je kao sudski prislušnik u travničkom okružnom
sudu 1915, a nastavio u Rogatici, Gradačcu i Tuzli. U Banjaluku dolazi iz Tuzle 20. marta 1935. i u okružnom
sudu obavlja poslove sudije u krivičnom postupku. U prvim mjesecima NDH bio je povjerljiva ličnost Viktora
Gutića, njegov politički sekretar i jedan od pratilaca. Za predstojnika Sudbenog stola u Banjaluci postavljen je
ministarskim dekretom 17. aprila 1941. Jula 1941. imenovan je za člana Stola sedmorice u Zagrebu, a u isto
vrijeme obavlja i poslove likvidatora Vrbaske banovine sa sjedištem u Banjaluci. (ARSBL, 23, AJ 14,117)
22
Ferdo Stilinović, pravnik i sudija, službu je započeo kao privremeni auskulant sarajevskog okružnog suda. U
austrougarskoj vojsci služio je od 27. jula 1914. do kraja oktobra 1918. Tokom 1916. radio je kao vojni sudski
pristav u cazinskom kotarskom sudu, a 1917. kao vojni sudija, sa činom natporučnika, u Užicu. Odlikovan je
austrougarskim Zlatnim krstom za zasluge sa krunom, na vrpci kolajne za hrabrost". Službovao je u Bosanskom
Petrovcu, Mrkonjić Gradu, Mostaru i Konjicu. U Banjaluku dolazi 1935. i obavlja dužnost okružnog sudije. Pred
sam Drugi svjetski rat povezao se sa Viktorom Gutićem. Njegovo uključivanje u ustašku organizaciju 1941.
iznenadilo je mnoge Banjalučane. Važio je za odličnog poznavaoca prava, ali i za naprednog čovjeka. Odredbom
poglavnika NDH od 18. juna 1941. postavljen je za predstojnika Sudbenog stola u Banjaluci. Dana 30. januara
1943. postavljen je za velikog župana Velike župe Gacka i Lika sa sjedištem u Gospiću, a 13. avgusta 1943. je
premješten u Ministarstvo unutarnjih poslova NDH u Zagrebu. Odatle je premješten u Banjaluku na mjesto
pomoćnika velikog župana Velike župe Sana i Luka i zamjenika glavara Građanske uprave u Banjaluci. Nakon
napada na Banjaluku zarobljen je od partizanskih jedinica. Suđeno mu je pred Vojnim sudom Petog korpusa 23.
decembra 1944.
23
Juraj Đuro Marić (Riđica, Ljubinje, 9. maja 1898 – Sanski Most, 13. novembra 1944), sin Mate i Vide rođ.
Vujnović, Nadbiskupsku veliku gimnaziju u Travniku završio je 1920. Na Sveučilištu u Zagrebu završio je
pravne nauke 1925. Sudsko-advokatski ispit položio je u Sarajevu 1929. Državnu službu započeo je u travničkom
okružnom sudu 1926. Potom je službovao u Kotor Varošu, Bihaću, Cazinu, Ključu i Bosanskoj Gradišci. U
banjalučki okružni sud prvi put dolazi iz Travnika, a vraća se 19. jula 1941. Osim poslova sudbenog vijećnika,
obavljao je i funkciju predstojnika Pokretnog prijekog suda u Banjaluci. Ove dužnosti je razriješen 27. decembra
1943. Decembra 1943. razriješen je svih dužnosti u Banjaluci i premješten u Sudbeni stol Travnik. Tokom borbi u
Banjaluci uhvaćen je septembra 1944. Na suđenju u Sanskom Mostu 14–16. oktobra 1944. Vojni sud V korpusa
osudio ga je na kaznu smrti streljanjem. (ARSBL, 23, AJ 14, 144; ARSBL, 497, broj OR. 200/39; Narodne
novine, Zagreb, 30. aprila 1943, broj 98, 3; Narodne novine, Zagreb, 3. januara 1944, broj 1, 3; Oslobođenje, 4.
novembra 1944, broj 16, 9; Glas, 28. oktobra 1944, broj 22, 3 i 4)
24
Petar Sekso rođen je 17. jula 1888. u Šibeniku, gdje je završio osnovnu i dva razreda građanske škole. U Zadru
je završio Carsku i kraljevsku državnu gimnaziju. Prava je završio u Zagrebu, gdje je 1911–1914. položio tri
državna ispita, a zvanje doktora prava stekao je 1917. Sudački ispit položio je u Sarajevu 1915. Odlikovan je
Ordenom jugoslovenske krune IV reda. Državnu sudačku službu započeo je u sarajevskom okružnom sudu 1914.
kao privremeni prislušnik, a nastavio u Derventi, Prnjavoru i Fojnici, Visokom, Mostaru i Bosanskom Brodu.
Prvi put u Banjaluku dolazi iz Dervente 1919, a drugi put 1936. na poslove sudije za mlađe maloljetnike u
okružnom sudu. Nakon uspostavljanja NDH postavljen je za sudbenog vijećnika 14. jula 1941. Decembra 1943.
postavljen je za predstojnika Sudbenog stola u Banjaluci. Poslije oslobođenja 1945. radio je kao sudija u
Okružnom narodnom sudu Banjaluka. (ARSBL, 23, AJ 14, 214; ARSBL, 94, 271)
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prava na osiguranje od nesretnog slučaja i bolesti, odnosno radi utvrđivanja procenta
privremene ili trajne radne nesposobnosti, te prava za slučaj smrti, starosti i
iznemoglosti.
Na presude sudova radničkog osiguranja ulagala se žalba Vrhovnom sudu
radničkog osiguranja sa sjedištem u Zagrebu, kao drugostepenoj sudskoj instanci.
Drugostepeni sud radničkog osiguranja u praksi nije zaživio, pa je nadležnost
prenesena na kasacioni sud u sjedištu SUZOR, odnosno na Stol sedmorice u
Zagrebu. Značajan broj predmeta SRO Banjaluka okončan je presudama Stola
sedmorice u Zagrebu.
Nadzor nad radom suda radničkog osiguranja vršio je ministar pravde,
odnosno ministar pravosuđa i bogoštovlja za vrijeme NDH.
Honorare za rad predsjednika suda i njegovog zamjenika, nagrade za
porotnike i njihove zamjenike, kao i sve materijalne troškove obezbjeđivao je
nadležni SUZOR, kojem su uplaćivani i svi prihodi suda radničkog osiguranja.
SOR Banjaluka je djelovao sve do 1945, kada je stupio na snagu Zakon o
uređenju sudova socijalnog osiguranja, donesen od Predsjedništva Privremene
narodne skupštine DFJ. Sudovi radničkog osiguranja su ukinuti, a osnivani su
narodni sudovi socijalnog osiguranja (prvostepeni) i Narodni vrhovni sud socijalnog
osiguranja (drugostepeni), kao sudovi specijalne sudske nadležnosti.25
Građa fonda izdvojena je tokom sređivanja i obrade građe Okružnog suda
Banjaluka (1878–1945);1883/1955, koji je u Arhiv preuzet 1979. u nesređenom
stanju. Građa je bila rasuta i izmiješana sa ostalom preuzetom građom. Po završenoj
identifikacji i izdvajanju građe utvrđeno je da nedostaju knjige evidencija (imenični i
predmetni registri) i da je građa nekompletna. Sačuvani su samo parnični predmeti, s
tim da nije sačuvan nijedan parnični spis nastao do 1936.
Pristupilo se sređivanju i obradi arhivske građe u količini od 1,5 m¹. Parnični
predmeti su sistematizovani na godine, a unutar godine po brojčanoj hronologiji.
Građu čine parnični predmeti koji sadrže: prijave o nesreći, zapisnike o istrazi
nesrećnog slučaja, prve ljekarske preglede, kartone OUZOR, statističke listove o
obračunu odštete i rente, ljekarska mišljenja, odluke i obavijesti OUZOR, odluke
SUZOR, prepise mišljenja Zdravstvenog odsjeka SUZOR, potvrde OUZOR o
uposlenju i o porođaju, krštenice, vjenčane listove, smrtne listove, prigovore na
odluke SUZOR, advokatske punomoći, izjave svjedoka, zapisnike o zakazivanju
sjednica SOR Banjaluka, zapisnike i zaključke sa parničnih sjednica, zapisnike o
vijećanju, odluke i zaključke sa parničnih sjednica, žalbe, presude apelacionih
sudova, presude Stola sedmorice u Zagrebu, obavijesti, požurnice i prepisku.
Svaki parnični predmet nosi kombinovanu oznaku – slovnu i brojčanu (npr.
OR.17/39). Slovnu oznaku čine dva velika slova, koja označavaju sud (OR), a
brojčanu hronološki broj i skraćena oznaka godine u kojoj je nastao predmet (npr.
174/36).
Dokumenti SOR Banjaluka nisu ovjeravani pečatom.
25

Službeni list DFJ, 2. novembra 1945, broj 85, 898.
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Svi parnični predmeti i pripadajući dokumenti imaju otisnut prijemni štambilj
suda, pravougaonog oblika, dimenzija 8,9x2,3 cm. Unutrašnje polje štambilja nije
oivičeno. U unutrašnjem polju štambilja, na sredini gornjeg dijela, u prvom redu,
utisnut je čitavom dužinom, slovima veličine 5 i 3 mm, tekst: "Суд Радничког
осигурања", u drugom, slovima veličine 5 mm, riječ: "БАЊАЛУКА", u trećem od
lijeve strane, slovima veličine 3 i 2 mm, tekst: "Примљено дана", u produžetku
vodoravna crta dužine 4 cm, zatim malim slovima, veličine 2 mm, tekst: "са", zatim
ponovo vodoravna crta dužine 1,5 cm i, na kraju, malim slovima, veličine 2 mm,
tekst: "pril". Na sredini, u donjem četvrtom redu, utisnut je slovima veličine 3 i 2 mm
tekst: "Број", zatim vodoravna crta veličine 3,5 cm. Za vrijeme NDH korišten je isti
štambilj sa utisnutim latiničnim slovima.
Dokumenti su originalni i djelimično oštećeni. Pisani su ručno mastilom i
mašinski, na obrascima, ručno mastilom i grafitnom olovkom crne i crvene boje i
mašinski. Sadržaj je pisan srpskohrvatskim i hrvatskim jezikom, ćiriličnim i
latiničnim pismom.
Nakon sređivanja i obavljanja tehničkih poslova, kojima je obuhvaćena i
folijacija dokumenata, pristupilo se obradi fonda i izradi analitičkog inventara.
Sređena su i obrađena 132 predmeta, odnosno 0,4 m1 građe. Na sređivanju i obradi
radio je jedan stručni radnik Arhiva.
Građa fonda korišćena je u istraživačkim projektima vezanim za radničko
osiguranje, socijalnu politiku, zdravstvo i pravosuđe.
2. Popis skraćenica
ARSBL – Arhiv Republike Srpske
ŠI – Šumska industrija
ŠIP – Šumsko industrijsko preduzeće
GP – Građevinsko preduzeće
SRO – Sud radničkog osiguranja
SUZOR – Središnji ured za osiguranje radnika
OUZOR – Okružni ured za osiguranje radnika
NDH – Nezavisna Država Hrvatska
POR – Podružnica osiguranja radnika
SOR – Središnjica osiguranja radnika
HPD – Hrvatsko pjevačko društvo
SNO – Sreski narodni odbor
ONO – Okružni narodni odbor
JMO – Jugoslovenska muslimansaka organizacija
JRZ – Jugoslovenska radikalna zajednica
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3. Signatura fonda26
ARSBL, 497,1,1
4. Popis sadržaja
ARSBL, 497, 1
1. Đorđo Sukara, sin Nikole, rođen 1912, iz Donjeg Vakufa, predradnik ŠI
"Ugar" d.d.27 Spor je vođen radi utvrđivanja visine stepena trajnog oštećenja desne
noge (30%), nastalog na radilištu nesretnim slučajem 2. decembra 1935, a okončan je
21. decembra 1936. Broj sudskog registra: OR.174/36
predmet broj 1, broj listova i stranica 22/38
2. Milan Ševo, sin Luke, rođen 1909, iz Velike Očijave, srez Bosanski
Petrovac, radnik ŠIP "Šipad" a.d. pilana u Drvaru28. Spor vođen zbog osporavanja
prava na potporu za opremu novorođenog djeteta. Postupak odložen radi prikupljanja
dodatnih podataka 13. februara 1941. Broj sudskog registra: OR.17/39
predmet broj 2, broj listova i stranica 28/45
3. Božo Udovičić, sin Ilin, rođen 1910, iz Medne, srez Mrkonjić Grad,
predradnik ŠI "Ugar" d.d. Spor vođen oko umanjenja radne sposobnosti (ispod 10%)
nastale nakon povrede noge 24. septembra 1937. na radilištu i visine privremene
26
Nakon skraćene oznake Arhiva Republike Srpske, prva brojka označava redni broj fonda iz Knjige ulaznog
inventara arhivskih fondova i zbirki, druga inventarski broj (u ovom slučaju arhivske kutije), a treća inventarski
broj predmeta. Da bi se izbjeglo ponavljanje, signatura je u inventaru pisana nakon izmjene inventarskog broja
kutije.
27
ŠIP "Ugar" d.d. bilo je vlasništvo Hamid-bega Džinića i Georga Hagenbuhera. Džinić je bio zakupac
eksploatacionog područja Dnoluka (823 ha) na period od 10 godina, a Hagenbuher 4.900 ha na period od 20
godina. Društvo, sa sjedištem u Turbetu kod Travnika, protokolisano je u Okružnom sudu Travnik 1913. Društvo
je akcije polagalo kod više banaka. Tako su dionice pred Drugi svjetski rat polagane kod Jugoslovenske udružene
banke d.d. Beograd – Zagreb, Hrvatske banke Zagreb i Zemaljske banke za BiH u Sarajevu. (Adolf Šerbetić,
Razvoj šumarstva u BiH, kao privredno područje, Sarajevo, 1938, 203; Narodno jedinstvo, Sarajevo, 20. avgusta
1920, broj 79, 4; Narodno jedinstvo, Sarajevo, 28. januara 1928, broj 9, 6; Narodno jedinstvo, Sarajevo, 6. aprila
1940, broj 28, 10)
28
Bosanska šumska industrija d.d. Otto Steinbeis, sa sjedištem u Dobrljinu i centralom u Gornjoj Bavarskoj,
osnovana je 1900. Njeni industrijski ogranci bili su pilane u Dobrljinu i Drvaru i Šumska manipulacija u Oštrelju.
U luci u Šibeniku Oto Štajnbas posjedovao je kej za izvoz drveta. Društvo je postalo jedan od najvećih koncerna
u Evropi i zapošljavalo je oko 10.000 ljudi. Osim pogona za šumsku industriju, Društvo je za svoje potrebe
izgradilo osnovne škole, zabavišta i tehnička učilišta. Uprava za održavanje šume nalazila se na Oštrelju, Olovu i
Pljevlju, a uprava za željeznički transport u Drvaru i Zavidovićima. Poslije Prvog svjetskog rata Kraljevina SHS
je preuzela drvno-industrijski koncern Ota Štajnbajsa. Društvo je djelovala pod nazivom ŠIPAD Dobrljin – Drvar
a.d. Eksploatacija drveta vršena je na Grmeču, Klekovači, Vijencu – Jedovniku, Šatoru, Staretini, Plivi i Janju.
Poslije Drugog svjetskog rata nadzor nad Društvom preuzela je Zemaljska uprava drvne industrije BiH, a 7. marta
1947. Glavna direkcija šumskih gazdinstava sa sjedištem u Sarajevu. (Bosansko–hercegovački kompas za
1912/1913, Sarajevo, 1912, 250; Narodno jedinstvo, Sarajevo, 15. maja 1920, broj 98, 4; Službeni list NRBiH,
Sarajevo, 12. marta 1947, broj 11, 116)
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rente. Sudski postupak odložen na neodređeno vrijeme 13. aprila 1942. Žalilac se
nalazio van teritorije NDH (preselio u Kolašin). Broj sudskog registra: OR.34/39
predmet boj 3, broj listova i stranica 37/59
4. Dane Pavelić, sin Filipa, rođen 1889, iz Kalati, srez Kulen Vakuf, radnik
Građevinskog društva "Batinjol" (Société des Construction des Batignolles)29. Sudski
spor vođen zbog trajne radne nesposobnosti nastale povredom očiju na kamenolomu
9. februara 1938. Sudski postupak okončan 16. septembra 1943. Broj sudskog
registra: OR.88/39
predmet broj 4, broj listova i stranica 75/125
5. Mato Feketić, sin Mate, iz Zrina, srez Dvor na Uni, šumski radnik u
Državnoj šumskoj manipulaciji u kostajničkom majuru. Spor vođen zbog umanjene
radne sposobnosti (40%) nastale povredom 30. decembra 1937. na šumskom radilištu
i visine privremene rente. Poslije zaključka da je osnov odštete pogrešno utvrđen,
sudski postupak okončan 28. oktobra 1943. Broj sudskog registra: OR.200/39
predmet broj 5, broj listova i stranica 57/83
6. Simo Kovačević, sin Vojina, rođen 1900, iz Bukovače, srez Bosanski
Petrovac, šumski radnik ŠIP "Šipad" a.d. Spor vođen zbog umanjene radne
sposobnosti (15%) nastale povredom prsta lijeve ruke na šumskom radilištu u
Oštrelju 30. decembra 1938. i radi visine privremene rente. Predmet je ustupljen
OUZOR-u Banjaluka 15. juna 1942. Broj sudskog registra: OR.214/39
predmet broj 6, broj listova i stranica 35/56
7. Šemso Širbegović, sin Muje, rođen 1908, iz Gornje Sanice, srez Ključ,
zidarski radnik kod privatnog poslodavca. Spor vođen radi priznavanja hranarine ocu
Širbegović Muji. Šemso Širbegović je poginuo prilikom zidanja nove džamije u
Gornjoj Sanici 16. avgusta 1934. Postupak je odložen 24. aprila 1941. radi saslušanja
svjedoka. Broj sudskog registra: OR.216/39
predmet broj 7, broj listova i stranica 34/50
8. Mile Latinović, sin Joše, rođen 1888, iz Bravska, srez Ključ, šumski
radnik kod "Pilane Filetin i Puharević"30. Spor vođen zbog umanjenja radne
29

Société des Construcion des Batignolles je francusko građevinsko društvo za lokomotive i željezničku
infrastrukturu, osnovano 1871. Gradilo je željezničke pruge i u Kraljevini Jugoslaviji. Ugovor o izgradnji
željezničke pruge Bihać–Knin sklopljen je sa ovim društvom 1932. "Batinjol" se spojio sa Društvom Pariza za
elektroindustriju i 1968. nastala je francuska građevinska grupa SPIE Batignolles, koja i danas djeluje. (ARSBL,
9, II, pov. broj 949/1937; Време, Београд, 2. септембра 1934, број 4.543, 10)
30
"Pilana Filetin i Puharević", sa sjedištem u Dobrljinu, osnovana je 1931. Kao društvo pod nazivom "Parna
pilana Filetin i Stanković" djeluje od 30. aprila 1935, a u sudskom registru je izbrisana 25. februara 1939.
Radivoje Stanković i Anka udova Filetin (pravni nasljednik) razvrgli su društvo i preregistrovali ga u inokosnu
firmu "Parna pilana Radivoja Stankovića", sa sjedištem u Dobrljinu. (ARSBL, 23, Registar društva, redni broj
717)
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sposobnosti (15%) nastale povredom noge 22. maja 1936. i visine privremene rente.
Sudski postupak odgođen 5. septembra 1941. zbog nepoznatog boravišta oštećenog.
Broj sudskog registra: OR.43/40
predmet broj 8, broj listova i stranica 57/88
9. Mile Skakić, sin Petra, rođen 1921, iz Peći, srez Bosanski Petrovac, radnik
Šumarskog odsjeka Vrbaske banovine. Spor vođen zbog nepriznavanja hranarine.
Sudski postupak odgođen zbog neuručivanja poziva za ročište oštećeniku 10. oktobra
1941. Broj sudskog registra: OR.60/40
predmet broj 9, broj listova i stranica 39/55
10. Stevan Zorić, sin Trivuna, rođen 1901, iz Boboljuske, srez Bosansko
Grahovo, radnik ŠIP "Dobrljin-Drvar" a.d. pilana u Drvaru i Tvornice tanina i
paropila "Našička" d.d.31 Objedinjen spor vođen je zbog povrede stopala od 21.
aprila 1932. i povrede koljena desne noge od 28. februara 1935. Povredom stopala
umanjena mu je radna sposobnost za 20%, a povredom koljena desne noge za 50%.
Postupak odgođen zbog neuručivanja poziva za ročište oštećeniku 10. oktobra 1941.
Broj sudskog registra: OR.65/40
predmet broj 10, broj listova i stranica 81/136
11. Đuro Perišić, sin Stevana, rođen 1919, iz Očigrija, srez Kulen Vakuf,
radnik kod privatnog građevinskog preduzimača inž. Ivana D`Andra. Spor vođen
zbog umanjenja radne sposobnosti (20%) nastale zbog povreda glave 10. maja 1939.
i radi privremene rente. Sudski postupak odgođen zbog neuručivanja poziva za
ročište oštećeniku 2. oktobra 1941. Broj sudskog registra: OR.69/40
predmet broj 11, broj listova i stranica 43/65
12. Mihovil Milan Tomljanović, sin Ante, rođen 1903, iz Alana, srez Senj,
zidar kod preduzimača za gradnju pruge "Gradbena družba ing. Dukič in drug"
Ljubljana. Spor vođen zbog umanjenja radne sposobnosti (20%) nastale povredom
noge 7. novembra 1939. i privremene rente. Postupak odgođen zbog neuručivanja
poziva za ročište oštećeniku 2. novembra 1942. Broj sudskog registra: OR.146/40
predmet broj 12, broj listova i stranica 43/63
13. Dedo Zukanović, sin Avde, rođen 1900, iz Zgona, srez Ključ, radnik u
pilani Milana Puharevića. Spor vođen zbog umanjenja radne sposobnosti (15%)
31

"Našička" tvornica tanina i paropila d.d., sa sjedištem u Zagrebu, osnovana je 15. maja 1895. Društvo se bavilo
prodajom drveta, proizvodnjom tanina i parketa. Od 1921. poslovala je zajedno sa gospodarskim i šumarskim
dioničarskim društvom "Krndija" iz Zagreba. Ovo društvo eksploatisalo je posjede grofa Teodora Pejačevića u
Našicama i zapošljavalo je do 500 radnika. Poslije Drugog svjetskog rata društvo je nacionalizovano. (ARSBL, 9,
VIII, pov. broj 949/1937; Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, Hrvatski državni arhiv, svezak
1, Zagreb 2006, 966; Станко Станојевић, Народна енциклопедија Срба, Хрвата и Словенаца, II, Београд
1925, 668)
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nastale povredom ruke cirkularom 23. septembra 1939. i umanjenja privremene
rente. Sudski postupak odgođen 20. februara 1941. zbog saslušanja svjedoka. Broj
sudskog registra: OR.160/40.
predmet broj 13, broj listova i stranica 26/41
ARSBL, 497, 2
14. Stevo Medarević, sin Đure, rođen 1914, iz Šipovljana, Drvar, srez
Bosansko Grahovo, radnik na cirkularu u ŠIP "Dobrljin-Drvar" a.d. pilana u Drvaru.
Spor vođen zbog nadoknade privremene rente i umanjenja radne sposobnosti (sa
30% na 20%) nastale povredom prsta lijeve ruke 30. januara 1939. Postupak
odgođen zbog neuručivanja poziva za ročište oštećeniku 3. jula 1941. Broj sudskog
registra: OR.7/41
predmet broj 14, broj listova i stranica 35/54
15. Pero Kuridža, sin Milana, rođen 1904, iz Sanice, srez Ključ, radnik u ŠIP
"Šipad" a.d. u Srnetici. Spor vođen zbog nepriznavanja hranarine. Sudski postupak
odgođen radi pribavljanja ljekarskog nalaza 13. marta 1941. Broj sudskog registra:
OR.17/41
predmet broj 15, broj listova i stranica 31/54
16. Jozo Plišo, sin Jakova, rođen 1890, iz Donjeg Vakufa, radnik u "Ugru"
d.d. Spor je vođen zbog nepriznavanja naknade za putne troškove, a odgođen je zbog
neuručivanja poziva za ročište oštećeniku 15. decembra 1942. Broj sudskog registra:
OR.21/41
predmet broj 16, broj listova i stranica 28/44
17. Ilija Tučić, sin Sime, rođen 1912, iz Gornjeg Ribnika, srez Ključ, radnik
u ŠIP "Dobrljin-Drvar" a.d. pilana u Drvaru. Spor vođen oko priznavanja stalne rente
i umanjenja radne sposobnosti (15%) nastale lomom ključne kosti 4. novembra 1938.
Postupak odgođen zbog neuručivanja poziva za ročište oštećeniku 6. februara 1942.
Broj sudskog registra: OR.33/41
predmet broj 17, broj listova i stranica 24/34
18. Mustafa Bajrić, rođen 1894, iz Radaslija, srez Glamoč, pilanski radnik
kod "Parne pilane nasljednici Jove Krstanovića". Spor vođen oko priznavanja stalne
rente i umanjenja radne sposobnosti (sa 75% na 40%) nastale povredom šake lijeve
ruke 27. oktobra 1928. Postupak odgođen zbog neuručivanja poziva za ročište
oštećeniku 20. novembra 1942. Broj sudskog registra: OR.34/41
predmet broj 18, broj listova i stranica 24/30
19. Stojan Galonja, sin Laze, rođen 1905, iz Musara, srez Bosanska Krupa,
radnik Šumske uprave Bosanska Krupa. Spor vođen oko visine stalne rente i trajnog
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umanjenja radne sposobnosti (25%) nastale povredom lijevog oka 12. avgusta 1939.
Postupak odgođen zbog neuručivanja poziva za ročište oštećeniku 28. novembra
1942. Broj sudskog registra: OR.40/41
predmet broj 19, broj listova i stranica 29/42
20. David Trninić, sin Sime, iz Bravskog Vaganca, srez Bosansko Grahovo,
radnik ŠIP "Šipad" a.d. pilana u Srnetici. Spor vođen zbog osporavanja dodjele
potpore za opremu novorođenog djeteta. Postupak odložen zbog neuručivanja poziva
za ročište oštećeniku 19. septembra 1941. Broj sudskog registra: OR.41/41
predmet broj 20, broj listova i stranica 26/40
21. Milica Đapo, supruga Rade Đapo, rođena 1900, iz Doljana, srez Donji
Lapac, radnica Građevinskog društva "Batinjol". Spor vođen oko priznavanja prava
na porodičnu rentu nakon smrti supruga. Rade Đapo umro je od tifusa 10. septembra
1938. Postupak odložen zbog neuručivanja poziva za ročište oštećeniku 26.
septembra 1941. Broj sudskog registra: OR.44/41
predmet broj 21, broj listova i stranica 22/33
22. Nikola Kerkez, sin Mile, rođen 1890, iz Prkosa, srez Bosanski Petrovac,
radnik Građevinskog društva "Batinjol". Spor vođen zbog nepriznavanja prava na
privremenu rentu i umanjenja radne sposobnosti (ispod 10%) nastale povredom
prstiju lijeve ruke 7. aprila 1938. u Orašcu. Postupak odložen zbog neuručivanja
poziva za ročište oštećeniku 16. oktobra 1941. Broj sudskog registra: OR.45/41
predmet broj 22, broj listova i stranica 43/69
23. Niko Žulj, sin Jakova, rođen 1895, iz Ugaraka, srez Bosansko Grahovo,
radnik kod privatnog poslodavca Nikole Momića. Spor vođen zbog osporavanja
prava na privremenu rentu i umanjenja radne sposobnosti (10%) nastale povredom
nakon pada 16. oktobra 1939. na gradilištu Doma "Gavrilo Princip" u Bosanskom
Petrovcu. Postupak odložen zbog neuručivanja poziva za ročište oštećeniku 2.
oktobra 1941. Broj sudskog registra: OR.46/41
predmet broj 23, broj listova i stranica 36/58
24. Simo Berić, sin Pere, rođen 1900, iz Močila, srez Jajce, šumski radnik
Šumskog preduzeća "Šedinac"32, vlasnik Stjepan Šojat iz Šedinaca, srez Jajce. Spor
vođen oko umanjenja stepena trajne radne nesposobnosti (sa 70% na 60%) nastale
nakon pada i povrede glave i desne noge 22. februara 1928. Ppostupak odložen zbog

32

Nasljednici iza umrlog Stjepana Šojata temeljito su popravili pilanu. Obnovljena pilana počela je sa radom 23.
januara 1931. Vrbaska banovina dala je odobrenje za rad ovog preduzeća Marku Šuputu 14. februara 1941.
Poslije Drugog svjetskog rata SNO Jajce osnovao je ŠIP "Šedinac", a ONO Travnik unio ga je u registar
preduzeća 13. januara 1947. (ARSBL, 9, VIII, broj 648/1941; Službeni list Vrbaske banovine, Banjaluka, 5.
februara 1931, broj 6, 10; Službeni list BiH, Sarajevo, 22. januara 1947, broj 4, 2)
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nemogućnosti uručenja poziva za ročište oštećenom 7. februara 1942. Broj sudskog
registra: OR.52/41
predmet broj 24, broj listova i stranica 57/99
25. Todor Stanić, sin Đure, rođen 1898, iz Jelašinovaca, srez Sanski Most,
šumski radnik ŠIP "Šipad" a.d. Spor vođen oko naknade putnih troškova. Postupak
odložen zbog nemogućnosti uručenja poziva za ročište oštećenom 21. marta 1942.
Broj sudskog registra: OR.62/41
predmet broj 25, broj listova i stranica 36/61
26. Stipo Ribić, sin Martina, rođen 1912, iz Skakavca, srez Bugojno, pilanski
radnik ŠI "Ugar" d.d. Spor vođen oko isplate privremene rente i umanjenja
privremene radne sposobnosti (na 25%), nastale povredom ruke 17. januara 1941.
Postupak odložen zbog nemogućnosti uručenja poziva za ročište oštećenom 2.
septembra 1943. Broj sudskog registra: OR.93/41
predmet broj 26, broj listova i stranica 33/52
27. Pane Barjaktarević, sin Jove, rođen 1906, iz Slatine, srez Ključ, šumski
radnik ŠIP "Dobrljin – Drvar" a.d. Spor vođen zbog gubitka prava na privremenu
rentu i umanjenja radne sposobnosti (ispod 10%), nastale povredom noge 29. jula
1938. Postupak odložen zbog nemogućnosti uručenja poziva za ročište oštećenom 6.
marta 1942. Broj sudskog registra: OR.100/41
predmet broj 27, broj listova i stranica 41/66
28. Smilja Grbić, supruga umrlog Đure Grbića, sina Jove, rođenog 1903, iz
Bravskog, srez Ključ, šumskog radnika ŠIP "Šipad" a.d. u Srnetici. Sudski spor
vođen zbog nepriznavanja prava na porodičnu rentu. Đuro Grbić preminuo je od
ciroze jetre 20. jula 1939. Postupak odložen 6. marta 1942. zbog nemogućnosti
uručenja poziva za ročište oštećenoj. Broj sudskog registra: OR.101/41
predmet broj 28, broj listova i stranica 22/30
29. Savo Stanojević, sin Petra, iz Razboja, srez Bosanska Gradiška. Spor
vođen oko povećanja visine stalne rente i utvrđivanja stepena trajne radne
nesposobnosti (veće od 60%), nastale povredom potkoljenice, nakon čega mu je
amputirana noga. Postupak okončan 5. februara 1942. Broj sudskog registra:
OR.2/42
predmet broj 29, broj listova i stranica 10/14
30. Ejub Ćirić, rođen 1896, monter iz Glamoča. Spor vođen zbog neplaćanja
hranarine i troškova liječenja. Postupak okončan 12. februara 1942. Broj sudskog
registra: OR.3/42
predmet broj 30, broj listova i stranica 18/27
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31. Ramiz Husić, iz Donje Lupnice, srez Jajce. Spor vođen oko visine iznosa
trajne rente i umanjene trajne radne sposobnosti (sa 60% na 30%). Postupak okončan
21. jula 1942. Broj sudskog registra: OR.4/42
predmet broj 31, broj listova i stranica 14/8
32. Juso Radaslić, sin Zajka, iz Glamoča, mlinar kod nasljednika Jove
Krstanovića iz Glamoča. Spor vođen oko visine iznosa trajne rente, priznavanja
putnih troškova i umanjenja procenta radne sposobnosti (sa 50% na 30%) nastale
teškom ozljedom prednje lijeve strane lica (oko, gornja i donja vilica) 4. avgusta
1938. Postupak okončan 1. oktobra 1942. Broj sudskog registra: OR.6/42
predmet boj 32, broj listova i stranica 26/37
33. Stipo Račić, sin Marka, iz Priječana, srez Banjaluka, pilanski radnik.
Spor vođen oko visine iznosa trajne rente i utvrđivanja procenta umanjene radne
sposobnosti (sa 50% na 40%), nastale povredom desne ruke 6. februara 1926.
Postupak okončan 19. novembra 1942. Broj sudskog registra: OR.7/42
predmet broj 33, broj listova i stranica 21/35
34. Emina Šarić, supruga Muje Šarića, opštinskog podvornika, izbjeglice iz
Ključa, nastanjeni u Banjalučkom srezu. Spor vođen radi priznavanja prava na
porodičnu rentu supruge i djece. Mujo Šarić umro je 30. juna 1939. Postupak
okončan 28. oktobra 1942. Broj sudskog registra: OR.8/42
predmet broj 34, broj listova i stranica 13/20
35. Šaha Bešić, majka Miralema Bešića iz Kozaruše, srez Prijedor, šumskog
radnika povrijeđenog 4. septembra 1939. Spor vođen radi priznavanja prava na
porodičnu rentu i troškove pogrebnine za sina koji je umro od tuberkuloze 19. aprila
1940. Postupak okončan 13. avgusta 1942. Broj sudskog registra: OR.11/42
predmet broj 35, broj listova i stranica 14/21
36. Franjo Đozlija, rođen 1905, pilanski radnik iz Majura. Spor vođen radi
utvrđivanja visine stalne rente i procenta umanjene radne sposobnosti (sa 50% na
40%), nastale povredom desne ruke 1935. Postupak okončan 9. juna 1942. Broj
sudskog registra: OR.12/42
predmet broj 36, broj listova i stranica 13/18
37. Ibrahim Smailagić, sin Sulje, iz Banjaluke, pilanski radnik. Spor vođen
radi utvrđivanja visine stalne rente i smanjenja procenta radne sposobnosti (sa 50%
na 40%), nastale povredom desne ruke. Postupak okončan 30. maja 1942. Broj
sudskog registra: OR.13/42
predmet broj 37, broj listova i stranica 10/15
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38. Savo Dobrijević, sin Trivuna, rođen 1909, iz Maglajana, srez Banjaluka,
radnik na vršalici kod Karla Kőllera iz Nove Topole. Spor vođen radi utvrđivanja
visine stalne rente i povećanja procenta radne sposobnosti (sa 50% na 80%), nastale
povredom lobanje 4. avgusta 1939. Postupak okončan 13. juna 1942. Broj sudskog
registra: OR.14/42
predmet broj 38, broj listova i stranica 14/23
39. Dane Pavičić, spor vođen radi dodjeljivanja privremene rente i
priznavanja većeg procenta radne sposobnosti (veća od 20%), nastale povredom
lijeve ruke 11. oktobra 1940. Postupak okončan 2. jula 1942. Broj sudskog registra:
OR.15/42
predmet broj 39, broj listova i stranica 18/27
40. Kata i Mile Pernar, roditelji Marka Pernara, rođenog 1918, iz Križ Polja,
srez Brinje, minera kod Građevinskog društva "Batinjol", koji je poginuo 18. juna
1939. Spor vođen radi priznavanja prava roditelja na porodičnu rentu. Postupak
odgođen zbog nemogućnosti uručenja poziva za ročište roditeljima 3. aprila 1943.
Broj sudskog registra: OR.16/42
predmet broj 40, broj listova i stranica 37/54
41. Jovan Busać, sin Lazara Busaća, rođen 1911, iz Plavna, srez Knin.
Sudski spor vođen oko dodjeljivanja privremene rente i utvrđivanja visine procenta
umanjenja radne sposobnosti nastale povredom noge 28. maja 1938. Iz neutvrđenog
razloga predmet stavljen u nadležnost ovom sudu. Postupak je ranije rješavan pred
Sudom radničkog osiguranja Split. Spor okončan 2. maja 1942. Broj sudskog
registra: OR.17/42
predmet broj 41, broj listova i stranica 16/23
42. Jakub Halilović, rođen 1901. u Pljevlju, nadničar u gvožđari Milana
Jankovića33 iz Banjaluke. Spor vođen radi dodjeljivanja stalne rente i utvrđivanja
visine procenta umanjenja radne sposobnosti (veća od 15%), nastale povredom noge
2. aprila 1936. Postupak okončan 18. juna 1942. Broj sudskog registra: OR.18/42
predmet broj 42, broj listova i stranica 12/16
ARSBL, 497, 3

33
Milan Janković je trgovinu u Banjaluci protokolisao 1893. Trgovao je mješovitom i kolonijalnom robom,
vunom, žitom, poljoprivrednim proizvodima, kožom. Alkoholom, vinom i špiritom trgovao je i na veliko. Za
vrijeme Austrougarske bio je član upravnog odbora i potpredsjednik Srpskog kreditnog zavoda u Banjaluci, a u
vrijeme Vrbaske banovine član upravnog odbora i potpredsjednik Udruženja banaka Vrbaske banovine. (ARSBL;
23, Registar inokosnih firmi, tekući broj 582, Bosansko–hercegovački kompas za 1912/1913, Sarajevo, 1912, 98)
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43. Ana Tadić, majka Ante Tadića, iz Vrbanje, srez Banjaluka, radnika kod
građevinskog preduzimača Hilmije Bešlagića34. Ante Tadić je poginuo nesretnim
slučajem 23. jula 1940. Sudski spor vođen radi priznavanja prava na porodičnu rentu.
Postupak okončan 21. januara 1943. Broj sudskog registra: OR.19/42
predmet broj 43, broj listova i stranica 28/43
44. Kata Kovačević iz Banjaluke. Spor vođen oko dodjeljivanja stalne rente i
utvrđivanja visine procenta umanjenja radne sposobnost (od 50%), nastale povredom
ruke 19. oktobra 1939. Postupak okončan 10. septembra 1942. Broj sudskog registra:
OR.20/42
predmet broj 44, broj listova i stranica 13/18
45. Melanija Vidović, supruga umrlog Mile, iz Kutnja, opština Donji Vakuf.
Spor vođen radi priznavanja prava na porodičnu rentu. Smrt Mile Vidovića nastupila
je 18. marta 1940. Postupak okončan 3. juna 1942. Broj sudskog registra: OR.21/42
predmet broj 45, broj listova i stranica 12/8
46. Marko Barić iz Unčana, srez Dvor na Uni, radnik Tvornice glazbala
Senta. Spor vođen oko utvrđivanja prava na rentu. Postupak okončan 25. juna 1943.
Broj sudskog registra: OR.22/42
predmet broj 46, broj listova i stranica 29/43
47. Vasilija Lenčuk, supruga umrlog Simeona, iz Banjaluke. Spor vođen radi
utvrđivanja prava na porodičnu rentu. Postupak okončan 28. maja 1942. Broj
sudskog registra: OR.23/42
predmet broj 47, broj listova i stranica 9/12
48. Zeka Midžić, supruga Bajre Midžića iz Čavkića, srez Bihać, bivšeg
građevinskog radnika. Spor vođen radi priznavanja prava na porodičnu rentu i
pogrebne troškove. Bajro Midžić umro je od sušice 3. jula 1940. Postupak okončan
20. maja 1943. Broj sudskog registra: OR.24/42
predmet broj 48, broj listova i stranica 21/31

34
Hilmija Bešlagić, rođen 1899. u Banjaluci, nakon završetka Tehničke visoke škole u Zagrebu od 1926. radi kao
inženjer u Građevinskoj sekciji Vrbaske oblasti. U martu 1931. registrovao je preduzeće za projektovanje i
izvođenje svih vrsta niske i visoke gradnje. Politički je pripadao Jugoslovenskoj muslimanskoj organizaciji do
1935. Jedan je od osnivača "Narodne uzdanice" i član njenog Glavnog odbora u Sarajevu. Za vrijeme NDH
postavljen je najprije za zamjenika ustaškog stožernika, potom za velikog župana u Jajcu, a juna 1941. za ministra
prometa i javnih radova. Zarobljen je zajedno sa bratom Hakijom januara 1944, ali se poslije nekoliko dana vratio
u Banjaluku. Emigrirao je 1945. u Argentinu. (ARSBL, 5, Personalni dosije; ARSBL, 74, broj 4.886/41; Милан
Вукмановић, Нека питања о образовању и дјеловању Усташког стожера за такозвану Босанску
Хрватску и Повјереништво за Врбаску бановину у Бањалуци од априлa до августa 1941. године,
Историјски зборник, II, broj 2, 174, Институт за историју у Бањалуци, Бањалука 1982)
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49. Ibro Omerinović iz Jajca. Spor vođen oko priznanja prava na rentu.
Postupak okončan 28. maja 1942. Broj sudskog registra: OR.24/42
predmet broj 49, broj listova i stranica 10/15
50. Danica Ponjaušić, supruga Ljupka Ponjaušića, sinа Jakova, rođenог
1897, iz Lađevića, srez Donji Vakuf, bivšег pilanskог radnikа ŠI "Ugar" d.d. Spor
vođen oko visine iznosa porodične rente. Ljupko Ponjaušić je poginuo na pilani 12.
juna 1940. Postupak okončan 28. maja 1942. Broj sudskog registra: OR. 26/42
predmet broj 50, broj listova i stranica 12/18
51. Jovan Kašić, rođen 1905, iz Urija kod Donjeg Vakufa. Spor vođen oko
povećanja visine iznosa rente i utvrđivanja većeg procenta umanjene radne
sposobnosti (od 75%) nastale teškom povredom noge. Postupak obustavljen 27.
avgusta 1942. zbog smrti oštećenika. Broj sudskog registra: OR.28/42
predmet broj 51, broj listova i stranica 13/17
52. Marko Matijević, sin Pave, iz Kotorišća (Kotor Varoš). Spor vođen oko
povećanja visine iznosa privremene rente i utvrđivanja većeg procenta umanjene
radne sposobnosti (sa 30% na 50%) nastale povredom noge. Postupak okončan 2.
jula 1942. Broj sudskog registra: OR.29/42
predmet broj 52, broj listova i stranica 13/19
53. Ivo Bogdanović, sin Andrije, iz Dragočaja, srez Banjaluka, radnik na
vršalici. Spor vođen oko povećanja visine iznosa privremene rente i umanjenja
procenta radne sposobnosti (sa 80% na 50%) nastale povredom desne ruke. Postupak
okončan 23. jula 1942. Broj sudskog registra: OR.31/42
predmet broj 53, broj listova i stranica 14/19
54. Albina Buković iz Banjaluke, namještenica u veleprodaji vina i rakije,
vlasnika Stevana Vuksana35 iz Banjaluke. Spor vođen oko povećanja visine iznosa
rente i utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (80%) nastale povredom
stopala lijeve noge i teškom povredom desne noge, zbog čega joj je potkoljenica
amputirana. Albina Buković povrijeđena je prilikom bombardovanja Banjaluke 12.
aprila 1941. Postupak okončan 23. jula 1942. Broj sudskog registra: OR.32/42
predmet broj 54, broj listova i stranica 14/22

35

Stevan Vuksan (Drenovac, Slavonski Brod, 20. januara 1904 – Beograd, 1975), na nagovor i uz finansijsku
pomoć bivših poslodavaca Borovica i Rozenberga iz Vinkovaca, otvorio je 1931. veletrgovinu vinom i rakijom
na veliko u Banjaluci, u Ulici bana Milosavljevića 4, u kući porodice Milanović. Poslije Drugog svjetskog rata u
ovom lokalu je bila poznata kafana "Mostar". Po uspostavljanju NDH prebjegao je u Srbiju. Poslije završetka
Drugog svjetskog rata živio je i radio u Banjaluci do 1955, kada se preselio u Beograd. (ARSBL, 23, Obrtni
registar, broj 47/1931; ARSBL, Pisana izjava Nikole Vuksana, sina Stevana, od 18. novembra 2008)
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55. Hamid Seferović, sin Muhe, iz Hrustova, srez Ključ. Spor vođen radi
povećanja iznosa rente i utvrđivanja visine procenta umanjene radne sposobnosti (sa
40% na 20%) nastale povredama rebara, lijeve ruke i ramena. Prethodni postupak
vođen je pred OUZOR-om u Ljubljani. Postupak okončan 5. novembra 1942. Broj
sudskog registra: OR.33/42
predmet broj 55, broj listova i stranica 30/42
56. Petar Vavrek, sin Mihajla, radnik iz Kozarca, srez Prijedor, nastanjen u
Banjaluci. Spor vođen oko visine iznosa rente i utvrđivanja visine procenta umanjene
radne sposobnosti (sa 25% na 20%) nastale povredom desne ruke. Postupak okončan
3. septembra 1942. Broj sudskog registra: OR.34/42
predmet broj 56, broj listova i stranica 14/19
57. Lucija Plišić, kći Ivana, iz Drvenika, srez Crikvenica, supruga Ivana
Plišića, koji je umro 6. januara 1940. Spor vođen oko povećanja porodične rente.
Postupak okončan 3. jula 1942. Broj sudskog registra: OR.35/42
predmet broj 57, broj listova i stranica 11/13
58. Luca Vuković, supruga Milana Vukovića, rođenog 1903, iz Linarića, srez
Brinje, minera u Građevinskom društvu "Batinjol" d.d. Spor vođen oko porodične
rente i nadoknade pogrebnine. Milan Vuković umro je od sušice 3. juna 1941.
Postupak odgođen 1. decembra 1942. zbog neuručenja poziva za ročište oštećenici.
Broj sudskog registra: OR.36/42
predmet broj 58, broj listova i stranica 128/93
59. Nikola Bilandžija, sin Marka, iz Bosanske Gradiške. Spor je vodio SRO
u Splitu i predmet pod brojem OR.103/40 dostavio SRO u Banjaluci, čija je jedina
obaveza bila da oštećeniku uruči drugostepenu presudu Apelacionog suda u Splitu,
kao vrhovnog suda radničkog osiguranja. Broj sudskog registra: OR.37/42
predmet broj 59, broj listova i stranica 16/24
60. Rudolf Ekert, iz Banjaluke, strojovođa u Državnom rudniku "Lauš", na
pruzi Banjaluka–Maslovare36. Ekart je poslije povrede lijeve ruke vodio dva
odvojena sudska postupka. U prvom sporu utvrđena je visine rente i povećan je sa
12% na 20% procenat umanjene radne sposobnosti (broj OR.94/41), a u drugom je
36

Prvu eksploataciju majdana na Laušu vršilo je Bečko društvo za ugljenu industriju 1881–83. Rudnik prelazi u
nadležnost državnog erara 1897, a sa eksploatacijom uglja počinje 1901. Do rudnika je izgrađena željeznička
pruga normalnog kolosijeka, dužine 1.998 m. Godišnju produkciju od 300.000 kvintala realizovalo je 70 rudara.
Rudnik "Lauš" imao je revire na Laušu i Rakovcu. Ugalj je eksploatisan i u ugljenokopu Pavlovac. Rudnik je
imao vlastitu centralu sa dva turboagregata. U toku 1935. centrala rudnika povezana je sa električnom mrežom u
gradu i snabdijevala ga električnom energijom. Od 1916. započela je eksploatacija uglja i u rudniku u
Maslovarama. (ABiH, IV–5–1, podaci o produkciji u rudarstvu 1940; Banjaluka, Institut za istoriju u Banjaluci,
Banjaluka, 1990, 44; Dragan Golub, Informator za Bosansku Krajinu 1924–1925, Banjaluka 1925, 80)
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umanjena visina rente i procenat radne sposobnosti sa 20% na 10%. Postupak
okončan 20. avgusta 1942. Broj sudskog registra: OR.39/42
predmet broj 60, broj listova i stranica 24/35
61. Alojz Berttoti, kvalifikovani zidar iz Banjaluke. Spor vođen oko visine
rente i utvrđivanja procenta trajnog umanjenja radne sposobnosti (33%) nastale
potpunim gubitkom vida na lijevom oku. Postupak okončan 30. septembra 1942.
Broj sudskog registra: OR.40/42
predmet broj 61, broj listova i stranica 14/17
62. Stipo Ivković, iz Golubića, srez Bihać. Spor vođen oko visine rente i
utvrđivanja procenta umanjenja radne sposobnosti (sa 60% na 50%) nastale
povredom desne ruke. Postupak okončan 7. septembra 1943. Broj sudskog registra:
OR.41/42
predmet broj 62, broj listova i stranica 19/30
63. Šaćir Čolić, sin Uzeira, rođen 1921, iz Koričana, srez Glamoč, radnik na
javnim radovima. Spor vođen oko visine rente i utvrđivanja visine procenta
umanjene radne sposobnosti (sa 75% na 10%) nastale povredom ruke 24. aprila
1940. Postupak odgođen zbog neuručivanja poziva za ročište oštećeniku 1. decembra
1942. Broj sudskog registra: OR.42/42
predmet broj 63, broj listova i stranica 35/51
64. Anto Alfred Rubinštajn iz Dervente. Spor vođen oko visine rente i
utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (20%) nastale povredom desne
noge. Postupak prekinut 18. septembra 1942. zbog deportovanja oštećenika u logor.
Broj sudskog registra: OR.43/42
predmet broj 64, broj listova i stranica 11/13
65. Ajiša Duračković iz Bileća, izbjegla u Bihać. Spor vođen oko visine
porodične rente. Postupak okončan 13. maja 1943. Broj sudskog registra: OR.45/42
predmet broj 65, broj listova i stranica 16/22
66. Ćamil Karat, sin Salka, iz Vrbanje, srez Banjaluka. Spor vođen oko
ukidanja rente i utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (ispod 10%)
nastale povredom desne butine. Postupak okončan 30. jula 1942. Broj sudskog
registra: OR.47/42
predmet broj 66, broj listova i stranica 12/15
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67. Marija Stojanović, kuharica kod porodice dr Bijelića37, iz Banjaluke.
Spor vođen oko nadoknade troškova liječenja zuba i izrade zubne proteze. Postupak
okončan 6. avgusta 1942. Broj sudskog registra: OR.48/42
predmet broj 67, broj listova i stranica 14/18
68. Habiba Bešić, iz Sanskog Mosta, supruga umrlog Ilijaza Bešića. Spor
vođen oko prava na porodičnu rentu. Postupak okončan 13. avgusta 1942. Broj
sudskog registra: OR.50/42
predmet broj 68, broj listova i stranica 11/14
69. Ruža Ljubičić, iz Nove Gradiške, supruga Bariše Ljubičića, koji je umro
13. maja 1941. Spor vođen oko prava na porodičnu rentu i naknade troškova
pogreba. Postupak okončan 13. avgusta 1942. Broj sudskog registra: OR.51/42
predmet broj 69, broj listova i stranica 11/16
70. Ahmet Ćatić, sin Smaila, školski podvornik iz Orahove, srez Bosanska
Gradiška. Spor vođen oko priznavanja prava na trajnu rentu i trajnu radnu
nesposobnost nastalu povredom desne ruke 27. novembra 1937. Postupak okončan
14. januara 1943. Broj sudskog registra: OR.53/42
predmet broj 70, broj listova i stranica 19/28
71. Hasan Hadžić, opštinski blagajnik iz Tržičke Raštele, srez Cazin. Spor
vođen oko priznavanja prava na trajnu rentu i trajnu radnu nesposobnost nastalu
povredama obje noge 21. januara 1941. Postupak okončan 1. jula 1943. Broj sudskog
registra: OR.54/42
predmet broj 71, broj listova i stranica 20/28
72. Mika Sabljić, iz Prijedora, supruga Miloša Sabljića, sina Stojana,
rođenog 1889. u Bosanskom Petrovcu, radnika u ŠIP "Šipad" a.d. Miloš Sabljić je
uhapšen u Prijedoru 30. avgusta 1941. i odveden od ustaške policije pod optužbom
da je učestvovao u pobuni protiv državne vlasti. Poslije hapšenja je ubijen vatrenim
oružjem. Spor vođen oko priznavanja prava na pogrebninu. Postupak okončan 16.
jula 1943. Broj sudskog registra: OR.55/42
predmet broj 72, broj listova i stranica 11/31
73. Idriz Crnkić, iz Prijedora, tutor malodobne djece Muharema Crnkića,
redara iz Trnove, srez Sanski Most, koji je umro u zagrebačkoj bolnici 5. oktobra

37
Samuel Samuilo Mile Bijelić (Osijek, 5. jula 1877 – Banjaluka, 3. avgusta 1942), ljekar, radio je kao sanitetski
savjetnik u Banjaluci. Sa suprugom Hanijom rođ. Stockhammer stekao je sina Svetislava Slavka. Hanija je
ubijena u logoru Jasenovac 7. avgusta 1942, a Svetislav u logoru Stara Gradiška 26. jula 1942. U Ulici vojvode
Stepe 7d (danas Ulica Jovana Dučića) imali su porodičnu kuću sa ljekarskom ordinacijom. (Jakov Danon, Verica
M. Stošić, Memoari na holokaust Jevreja Bosanske Krajine, Jevrejska opština Banjaluka, 2010, 572)
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1941. Spor vođen oko povećanja rente za maloljetnu djecu. Postupak okončan 3.
septembra 1943. Broj sudskog registra: OR.56/42
predmet broj 73, broj listova i stranica 11/12
74. Filip Ukmar, iz Banjaluke. Spor vođen oko visine trajne rente i
utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (sa 70% na 60%) nastale
povredom lijeve ruke. Postupak okončan 5. decembra 1942. Broj sudskog registra:
OR.57/42
predmet broj 74, broj listova i stranica 12/16
75. Gavro Katana, šofer iz Banjaluke. Spor je vođen oko visine rente i
utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (sa 60% na 45%) nastale
povredom lijeve ruke, a okončan je 2. marta 1943. Broj sudskog registra: OR.58/42
predmet broj 75, broj listova i stranica 20/27
76. Ivan Boljšević, pilanski radnik iz Banjaluke. Spor je vođen oko visine
rente i utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (ispod 10%), a okončan je
29. januara 1943. Broj sudskog registra: OR.61/42
predmet broj 75, broj listova i stranica 11/17
77. Aziza Zeljković, iz Glamoča, supruga Atke Zeljkovića, radnika
Građevinskog preduzeća "Braća Žagar", koji je poginuo 15. maja 1938. Spor je
vođen oko priznavanja porodične rente, a okončan je 16. februara 1944. Broj
sudskog registra: OR. 62/42
predmet broj 77, broj listova i stranica 15/23
78. Luka Šobot, sin Pere, rođen 1885, iz Plamenica, srez Ključ, radnik ŠIP
"Dobrljin-Drvar" a.d., Splavarska manipulacija u Ključu. Spor je vođen oko visine
rente i utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (sa 60% na 10%) nastale
povredom leđa 29. oktobra 1935. Postupak odgođen zbog neuručivanja poziva za
ročište oštećeniku 20. novembra 1942. Broj sudskog registra: OR.63/42
predmet broj 78, broj listova i stranica 27/40
79. Ivan Prančić, miner iz Čelinca. Spor je vođen oko visine rente i
utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (sa 30% na 20%) nastale
povredom ruke, a okončan je 3. decembra 1942. Broj sudskog registra: OR.65/42
predmet broj 79, broj listova i stranica 27/43
80. Šaha Kovačević, iz Ključa, supruga Huse Kovačevića, rođenog 1886. u
Krasuji, srez Ključ, radnika ŠIP ˝Dobrljin-Drvar˝ a.d., Uprava radova u Potocima,
koji je teško povrijedio lijevu nogu i ruku 16. januara 1930. Kao invalid primao je
rentu. Umro je 4. januara 1942. Spor je vođen oko priznavanja prava na porodičnu
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rente. Postupak odgođen zbog neuručivanja poziva za ročište oštećenoj supruzi 5.
decembra 1942. Broj sudskog registra: OR.66/42
predmet broj 80, broj listova i stranica 27/37
81. Marko Garić, sin Ante, iz Viteza, kotar Travnik. Spor je vođen oko
visine rente i utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (sa 30% na 20%)
nastale povredom lijevog kuka i lijeve noge, a okončan je 6. marta 1943. Broj
sudskog registra: OR.67/42
predmet broj 81, broj listova i stranica 17/26
82. Janja Bilandžija udata Tutić, kći Marka Bilandžije, iz Klašnica, kotar
Banjaluka. Spor je vođen oko priznavanja porodične rente, a okončan je 8. oktobra
1942. Broj sudskog registra: OR.68/42
predmet broj 82, broj listova i stranica 11/13
83. Anđa Miketa, supruga umrlog Pavla Mikete, iz Banjaluke. Spor je vođen
oko povećanja porodične rente, a okončan je 8. oktobra 1942. Broj sudskog registra:
OR.69/42
predmet broj 83, broj listova i stranica 10/12
84. Aleksa Vrbljanac, sa Vlaškog brijega, srez Banjaluka. Spor je vođen oko
visine trajne rente i utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (sa 35% na
20%) nastale povredom ključne kosti, a okončan je 6. marta 1943. Broj sudskog
registra: OR. 70/42
predmet broj 84, broj listova i stranica 14/19
85. Filip Šarić, sin Ante, rođen 1911. u Boričevcu, srez Donji Lapac, radnik
Građevinskog društva "Batinjol". Sudski spor vođen oko visine trajne rente i
utvrđivanja visine procenta umanjene radne sposobnosti (30%) nastale povredom
lijeve ruke 17. septembra 1938. Postupak odgođen 3. jula 1943. zbog nepoznavanja
mjesta boravišta oštećenika. Broj sudskog registra: OR.71/42
predmet broj 85, broj listova i stranica 45/69
ARSBL, 497, 1, 4
86. Zvonko Klikić, bravar u "Elektrobosni" d.d. u Jajcu38. Spor je vođen oko
nadoknade putnih troškova nastalih prilikom praćenja supruge u bolnicu, a okončan
je 4. februara 1943. Broj sudskog registra: OR. 72/42
38

Bosansko dioničarsko društvo za elektrinu u Jajcu, sa sjedištem u Beču (Bosnichen Elektricitäts –
Actiengesellschaft Wiena), osnovano je 1897. U "Elektrobosni" se proizvodio kalcijum karbid, ferosilicijum,
silicijum, hlorov kreč, lukšija, tetrahloretan, tetrahloretilen, dihloretilen, tetrahloretilen, pentahloretilen i
heksahloretilen. Poslije Drugog svjetskog rata postala je državno preduzeće. Preduzeće je privatizovano 1991.
(ARSBL, dosije "Elektrobosne" Jajce; Bosansko-hercegovački kompas za 1912/1913, Sarajevo, 1912, 248)

435

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. III, број 3, 2011.

predmet broj 86, broj listova i stranica 25 /42
87. Mijat Bilandžija, iz Jablana, srez Banjaluka, radnik Fabrike duvana u
Banjaluci39. Spor je vođen oko nadoknade putnih troškova odvoza i dovoza babice
prilikom poroda supruge, a okončan je 5. februara 1943. Broj sudskog registra:
OR.73/42
predmet broj 87, broj listova i stranica 20/28
88. Niko Bilandžija, sin Marka, iz Korita, opština Bosansko Grahovo,
nadničar u Tovarniku, srez Šid. Spor vođen oko visine trajne rente i utvrđivanja
procenta umanjene radne sposobnosti (sa 30% na 15%) nastale povredom desne ruke
3. novembra 1938. na radu kod GP Josipa Šojata u Kninu. Postupak okončan 6. maja
1943. Broj sudskog registra: OR.75/42
predmet broj 88, broj listova i stranica 15/23
89. Ago Bahtić, iz Bešnjeva, srez Jajce, izbjeglica, nastanjen u Banjaluci.
Spor je vođen oko visine trajne rente i utvrđivanja procenta umanjene radne
sposobnosti (sa 40% na 50%) nastale povredom desne noge, a okončan je 24. marta
1943. Broj sudskog registra: OR.76/42
predmet broj 89, broj listova i stranica 12/15
90. Kruna Mehmedagić, iz Kozarca. Spor je vođen oko prava na porodičnu
rentu iza supruga Sejde Mehmedagića, koji je umro 22. jula 1942, a okončan je 5.
februara 1943. Broj sudskog registra: OR.77/42
predmet broj 90, broj listova i stranica 15/18
91. Katarina Dohnal, kuvarica iz Banjaluke. Spor je vođen oko visine
privremene rente i utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (sa 50% na
40%) nastale povredom desne ruke, a okončan je 26. marta 1943. Broj sudskog
registra: OR.78/42, veza broj OR.27/43
predmet broj 91, broj listova i stranica 13/18
92. Teodor Stojanović, sin Teodora, rođen 1894, tesar iz Opsječkog, srez
Banjaluka. Spor je vođen oko visine trajne rente i utvrđivanja procenta umanjene
radne sposobnosti (sa 25% na 20%) nastale povredom lijeve ruke 9. decembra 1939,
a okončan je 4. marta 1943. Broj sudskog registra: OR.1/43
39
Fabrika duvana u Banjaluci osnovana je 1888. Do 1892. izgrađeni su fabrička zgrada, skladište i pomoćna
zgrada, električna centrala, radionica, magacin, industrijski kolosijek i bunar za vodu. Fabrika je počela sa
proizvodnjom 1890. Manufakturnu proizvodnju zamijenila je industrijska 1915. Uprava državnog monopola
Kraljevine SHS preuzela je fabriku 1922. i do 1930. podigla nove objekte, modernizovala opremu i unaprijedila
proizvodnju. Poslije Drugog svjetskog rata fabrika je više puta modernizovana. Privatizovana je 2006. (Stoljeće
Fabrike duvana Banjaluka 1888–1988, Fabrika duvana Banaluka, 1988; Banjaluka u radničkom pokretu i NOB,
Zbornik sjećanja I, Institut za istoriju Banjaluka, 1981; ARSBL, dosije Fabrike duvana Banjaluka)
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predmet broj 92, broj listova i stranica 12/17
93. Šemso Ališak, sin Omera, rođen 1904, iz Isakovca, pilanski radnik u
Banjaluci. Spor je vođen oko visine trajne rente i utvrđivanja procenta umanjene
radne sposobnosti (ispod 20%) nastale povredom lijeve ruke, a okončan je 15. maja
1943. Broj sudskog registra: OR.2/43
predmet broj 93, broj listova i stranica 14/19
94. Ana Janik, iz Osijeka, supruga Josipa Janika, sina Ignjacovog,
cirkulariste u ŠIP "Šipad" a.d., pilana u Drvaru. Spor vođen oko visine rente i
utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (ispod 20%) nastale 9. marta 1938,
apoplektičnim napadom. Žalilac Josip Janki umro je 12. avgusta 1939. Sudski
postupak nastavila je udovica Ana Janki. Postupak je okončan 20. maja 1943. Broj
sudskog registra: OR.3/43, veza OR.57/39
predmet broj 94, broj listova i stranica 49/77
95. Nikola Kašljević, iz Zalužana, srez Banjaluka. Spor je vođen oko visine
rente i utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (sa 40% na 20%) nastale
povredom lijeve ruke, a okončan je 11. februara 1943. Broj sudskog registra:
OR.4/43
predmet broj 95, broj listova i stranica 10/14
96. Darinka Aleksić, iz Kozarca, srez Prijedor, supruga Mlađena Aleksića,
ubijenog od ustaša 2. jula 1941. u selu Babići kod Kozarca. Mlađen Aleksić, šumski
radnik u Tvornici tanina i paropila "Našička" d.d. u Podgradcima, primao je rentu od
POR-a u Banjaluci jer mu je nakon povrede lijeve noge 4. decembra 1935. za 30%
bila umanjena radna sposobnost. Spor je vođen radi priznavanja prava supruge i
djece na porodičnu rentu, a okončan je 4. marta 1943. Broj sudskog registra: OR.6/43
predmet broj 96, broj listova i stranica 12/15
97. Ivan Rešković, sin Ivana, rođen 1924, iz Donjeg Varoša, srez Nova
Gradiška, nadničar u Tvornici vagona Slavonski Brod40. Sudski spor vođen radi
utvrđivanja prava na rentu i procenta umanjene radne sposobnosti (ispod 10%)
nastale povredom desne ruke. Postupak okončan 18. februara 1943. Broj sudskog
registra: OR.8/43
predmet broj 97, broj listova i stranica 11/16
98. Stoja Kašić, iz Urija, srez Donji Vakuf, supruga Jovana Kašića, koji je
teško povrijeđen 7. oktobra 1940, pa je po tom osnovu primao stalnu rentu. Kao teški
40

Prva jugoslavenska tvornica vagona strojeva i mostova d.d. Brod na Savi, osnovana 1921, bavila se
proizvodnjom vagona i lokomotiva, željezničkih mostova i mosnih konstrukcija, strojeva, saobraćajnog oruđa i
opreme, izgradnjom željeznica i sl. Od 1947. tvornica nosi naziv "Đuro Đaković". Svojinska transformacija
tvornice izvršena je 1991. [ www.duro-dakovic.com (21.2.2011) ]
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i nepokretni invalid "ubijen je u vrijeme poznatih pobuna od nepoznatih ljudi u kući".
Spor je vođen radi utvrđivanja prava udovice i petoro djece na porodičnu rentu, a
okončan je 20. maja 1943. Broj sudskog registra: OR.9/43
predmet broj 98, broj listova i stranica 13/17
99. Jela Labudić, iz Orahova, supruga poginulog Mate Labudića, bivšeg
nadničara. Spor je vođen oko visine porodične rente, a okončan je 17. marta 1943.
Broj sudskog registra: OR.10/43
predmet broj 99, broj listova i stranica 8/12
100. Anđa Serdar, iz Mile, srez Jajce, supruga umrlog Ive Serdara. Spor je
vođen zbog ukidanja dijela porodične rente, a okončan je 20. maja 1943. Broj
sudskog registra: OR.11/43
predmet broj 100, broj listova i stranica 13/18
101. Jakob Nemenšćuk, iz Banjaluke. Sudski spor vođen oko rente i radi
utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (25%) nastale povredom desne
ruke 1936. Postupak je okončan 4. marta 1943. Broj sudskog registra: OR.12/43
predmet broj 101, broj listova i stranica 13/21
102. Marinka Pulić, izbjeglica iz Drvara, smještena prvo u Jajce a potom u
Zenicu, supruga umrlog Pere Pulića. Spor je vođen oko iznosa porodične rente, a
okončan je 5. avgusta 1943. Broj sudskog registra: OR.13/43
predmet broj 102, broj listova i stranica 13/19
103. Alija Smajić, pomoćni gaterista iz Banjaluke. Spor je vođen oko visine
rente i utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (sa 30% na 20%) nastale
povredom desne ruke 28. decembra 1937. Postupak okončan 8. maja 1943. Broj
sudskog registra: OR.15/43
predmet broj 103, broj listova i stranica 12/17
104. Vasva Delkić, iz Puharske, srez Prijedor, supruga poginulog Adema
Delkića. Spor je vođen oko visine porodične rente, a okončan je 26. marta 1943. Broj
sudskog registra: OR.16/43
predmet broj 104, broj listova i stranica 11/14
105. Štefica Stefanija Sikora, iz Prijedora, supruga Slavka Sikore, koji je
poginuo vozeći ranjene domobrane u bolnicu prilikom napada partizana na Prijedor.
Spor je vođen radi utvrđivanja prava na porodičnu rentu, a obustavljen je 15. marta
1943. Broj sudskog registra: OR.17/43
predmet broj 105, broj listova i stranica 6/8
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106. Ružica Velić, iz Drvara, izbjeglica u Kninu, supruga Jakova Velića, sina
Ivanovog, rođenog 1901, nadzornika pruge, ubijenog u Drvaru 31. jula 1941. od
"pobunjenika – partizana". Spor je vođen oko nadoknade pogrebnine, a okončan je
17. decembra 1943. Broj sudskog registra: OR.18/43
predmet broj 106, broj listova i stranica 28/42
107. Petar Vukota, sin Đure, iz Poljavnica, srez Bosanski Novi. Spor je
vođen oko nadoknade hranarine, a okončan je 22. aprila 1943. Broj sudskog registra:
OR.19/43
predmet broj 107, broj listova i stranica 28/48
108. Olga Baner, iz Drvara, izbjegla u Varaždin, supruga Ivana Banera,
blagajnika ŠIP "Šipad" a.d., pilana u Drvaru, koji je ubijen "od strane odmetnika" u
Drvaru. Spor vođen radi utvrđivanja prava na porodičnu rentu, a okončan je 1. aprila
1943. Broj sudskog registra: OR.20/43
predmet broj 108, broj listova i stranica 4/6
109. Dedo Kasumović, radnik iz Bosanske Gradiške. Spor je vođen radi
utvrđivanja visine trajne rente i procenta umanjene radne sposobnosti (sa 50% na
40%), a okončan je 7. septembra 1943. Broj sudskog registra: OR.22/43
predmet broj 109, broj listova i stranica 11/17
110. Ivo Bogdanović, sin Andrije, rođen 1906, radnik iz Dragočaja. Spor
vođen radi utvrđivanja visine trajne rente i procenta umanjene radne sposobnosti (sa
50% na 40%) nastale povredom desne ruke 16. avgusta 1940. Sudski postupak
okončan 2. septembra 1943. Broj sudskog registra: OR. 24/43
predmet broj 110, broj listova i stranica 15/20
111. Osman Omerbašić, iz Kozarca, invalid iz Prvog svjetskog rata (nema
oko). Spor je vođen radi utvrđivanja visine trajne rente i procenta umanjene radne
sposobnosti (50%) nastale povredama desne i lijeve noge, a okončan je 13. maja
1943. Broj sudskog registra: OR.25/43
predmet broj 111, broj listova i stranica 11/16
112. Mile Jelić iz Prijedora, pripadnik banjalučke domobranske radne bojne
stacionirane u Zalužanima, izdržavalac Luke Kljajića iz Kozarca, koji je umro 17.
januara 1943. u 82. godini života. Spor je vođen oko nadoknade troškova
pogrebnine, a okončan je 4. septembra 1943. Broj sudskog registra: OR.625/43
predmet broj 112, broj listova i stranica 15/21
113. Katarina Dohnal, kuvarica iz Banjaluke. Spor je vođen radi utvrđivanja
visine privremene rente i procenta umanjene radne sposobnosti (35%) nastale
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povredom desne ruke, a okončan je 27. maja 1943. Broj sudskog registra: OR.27/43,
veza OR.78/42
predmet broj 113, broj listova i stranica 9/12
114. Simeuna i Teodor Branković, roditelji Bogdana Brankovića, rođenog
1914. u Donjoj Jošavci, srez Banjaluka, radnika Odbora za gradnju pruge Banjaluka–
Ukrina, umrlog u ambulanti OUZOR-a u Banjaluci 3. aprila 1940. Spor vođen radi
priznavanja prava na porodičnu rentu. Postupak odgođen na neodređeno vrijeme 22.
jula 1943. Broj sudskog registra: OR.28/43
predmet broj 114, broj listova i stranica 32/29
115. Finka Milovac, kućna pomoćnica iz Banjaluke. Spor je vođen radi
utvrđivanja prava na stalnu rentu i procenta umanjene radne sposobnosti (20%)
nastale povredom desne ruke 10. avgusta 1942, a okončan je 25. februara 1944. Broj
sudskog registra: OR.32/43
predmet broj 115, broj listova i stranica 14/20
116. Hamza Hadžić, iz Kevljana, opština Kozarac, po zanimanju čuvar. Spor
vođen radi utvrđivanja prava na stalnu rentu i procenta umanjene radne sposobnosti
(75%) nastale gubitkom desne ruke nakon "napada odmetnika" na Kozarac. Postupak
okončan 10. juna 1943. Broj sudskog registra: OR.33/43
predmet broj 116, broj listova i stranica 10/13
117. Đulejman Nuhanović, iz Jajca, bivši radnik "Elektrobosne" d.d. u Jajcu.
Spor je vođen radi utvrđivanja prava na stalnu rentu i procenta umanjene radne
sposobnosti (sa 100% na 75% i na 55%) nastale povredom kičme 30. septembra
1938. Postupak okončan 18. novembra 1943. Broj sudskog registra: OR.35/43
predmet broj 117, broj listova i stranica 14/22
118. Marija Kotnik, supruga Stjepana Kotnika, rođenog 1907. u Prnjavoru,
tehničkog činovnika ŠIP "Šipad" a.d., pilana u Drvaru, ubijenog 28. jula 1941. "od
srpsko-četničkih komunista u Drvaru". Spor je vođen oko prava na pogrebninu, a
okončan je 27. novembra 1943. Broj sudskog registra: OR.36/43
predmet broj 118, broj listova i stranica 25/36
119. Romanka Jurković, supruga Petra Jurkovića, rođenog 1901. u
Lohovskim brdima, radnika na unskoj pruzi, koji je umro 5. novembra 1938. Spor je
vođen radi utvrđivanja prava supruge na porodičnu rentu, a okončan je 8. jula 1943.
Broj sudskog registra: OR.37/43
predmet broj 118, broj listova i stranica 12/17
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120. Savka Garić, supruga Lazara Garića, opštinskog službenika u Čelincu,
koji je umro 7. januara 1942. "nesretnim slučajem". Spor je vođen oko visine
porodične rente, a okončan je 15. jula 1943. Broj sudskog registra: OR.38/43
predmet broj 120, broj listova i stranica 9/13
121. Vaso Mirčeta, iz Turskog, Čelinac. Sudski spor vođen oko prava na
stalnu rentu i utvrđivanja procenta umanjene radne sposobnosti (20%) nastale
povredom lijeve noge. Sudski postupak okončan 12. januara 1944. Broj sudskog
registra: OR. 39/43
predmet broj 121, broj listova i stranica 13/18
122. Ivan Horvat, sin Franje, iz Prijedora, uredski službenik Tvornice tanina
i paropila "Našička" d.d. u Podgradcima. Spor je vođen oko nadoknade putnih
troškova, a odgođen je zbog neuručivanja sudskog poziva oštećeniku 23. jula 1943.
Broj sudskog registra: OR.40/43
predmet broj 122, broj listova i stranica 9/13
123. Jazija Saleš, supruga Karanfila Saleša, rođenog 1905. u Kozaruši, srez
Prijedor, šumskog radnika u Tvornici tanina i paropila "Našička" d.d. u
Podgradcima, koji je poginuo 1938. na radilištu Klenek. Spor vođen radi utvrđivanja
prava na porodičnu rentu, a okončan je 29. jula 1943. Broj sudskog registra:
OR.43/43
predmet broj 123, broj listova i stranica 12/16
124. Muho Čavka, radnik iz Čelinca. Spor je vođen radi utvrđivanja prava
na privremenu rentu i procenta umanjene radne sposobnosti (sa 50% na 40%) nastale
povredom lijeve noge. Postupak okončan 14. januara 1944. Broj sudskog registra:
OR.44/43, veza OR.55/43
predmet broj 124, broj listova i stranica 13/18
125. Jozefina Bjelanović, iz Šurkovca, srez Prijedor, supruga umrlog Pere
Bjelanovića, bivšeg čuvara. Spor je vođen radi utvrđivanja visine porodične rente, a
okončan je 12. avgusta 1943. Broj sudskog registra: OR. 45/43
predmet broj 125, broj listova i stranica 9/12
126. Ludmila Zorić, iz Dobrljina, srez Bosanski Novi, supruga Mihajla
Zorića, koji je umro 2. avgusta 1941. Spor je vođen radi povećanja visine porodične
rente, a okončan je 19. avgusta 1943. Broj sudskog registra: OR.48/43
predmet broj 126, broj listova i stranica 10/13
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127. Mara Adamović, iz Drvara, izbjegla u Knin, supruga Obrada
Adamovića, radnika Tvornice celuloze u Drvaru41, koji je "odveden od ustaša 14.
juna 1941. u Petrovac i pogubljen u šumi Risovac 16. juna 1941". Spor je vođen oko
nadoknade pogrebnine, a okončan je 25. novembra 1943. Broj sudskog registra:
OR.49/43
predmet broj 127, broj listova i stranica 22/31
128. Anica Kezić, iz Banjaluke, supruga umrlog Joze Kezića. Spor je vođen
radi priznavanja prava na porodičnu rentu usljed starosti i iznemoglosti, a okončan je
30. marta 1944. Broj sudskog registra: OR.53/43
predmet broj 128, broj listova i stranica 10/13
129. Džafer Kulenović, sin Hadže, rođen 1901. u Bosanskom Petrovcu,
kovač ŠIPAD-ove stanice u Prijedoru. Spor je vođen radi utvrđivanja visine rente i
procenta umanjene radne sposobnosti (25%) nastale povredom desnog oka
(1.11.1937), desne ruke (1.4.1939) i desne noge (19.11.1940). Broj sudskog registra:
OR.54/43
predmet broj 129, broj listova i stranica 36/60
130. Muho Čavka, radnik iz Vrbanje. Spor je vođen radi utvrđivanja visine
privremene rente i procenta umanjene radne sposobnosti (sa 50% na 40%) nastale
povredom lijeve noge, a okončan je 22. februara 1944. Broj sudskog registra: OR.
55/43, veza broj OR.43/43
predmet broj 130, broj listova i stranica 14/19
131. Kata Lebedev, iz Banjaluke, supruga Feoklista Lebedeva, sina Nikole,
rođenog 1888. u Berezovskoj, Rusija, utovarnog radnika kod Bosanskog d.d. za
iskorišćavanje drveta i pogon parnih pilana "Bosna Bois"42, čija je radna sposobnost
bila umanjena (20%) od 17. avgusta 1928. zbog gluvoće desnog uva. Umro je od
41

Alphons Simunius Blumer, zastupnik švajcarskog kapitala, izgradio je Tvornicu celuloze u Drvaru 1906–1908.
Skupština akcionara donijela je 18. jula 1937. odluku o fuzionisanju Tvornice sa ŠIP Dobrljin – Drvar, a
pridružila su im se i preduzeća "Durmitor" i "Krivaja". Novonastali koncern raspolagao je kapitalom od 74
miliona dinara. (ARSBL, 23, broj Fi 82/1908; Izvještaj o privrednim prilikama i radu Trgovačke i obrtničke
komore za BiH u 1931, Sarajevo, 1932, 78; Vrbaske novine, Banjaluka, 21. jula 1937. broj 1306, 3; Vrbaske
novine, Banjaluka, 14. januara 1938. broj 1380, 4)
42
Bosansko d.d. za iskorišćavanje drveta i pogon parnih pilana "Bosna bois" u Banjaluci, nekadašnje vlasništvo
Lazara Milića, osnovano je 1915. austrijskim i rumunskim kapitalom. Izgradnja pilane i radničke kolonije trajala
je više godina. Pilana je zvanično puštena u rad 21. avgusta 1918. Preduzeće je eksploatisalo šumu na području
Šipraga, Maslovara i Grabovice, zapošljavajući preko 3.000 radnika, dok je na pilani dnevno radilo i do 600
radnika. Pilana je imala vlastitu industrijsku prugu do šumskih revira u Maslovarama i Obodniku. Preživjela je
sekvestraciju (1918–20) i požar (1936), ali ne i probleme u drvnoj industriji koji su kulminirali 1938. Postupak
likvidacije pokrenut je 1939. Učinjen je i bezuspješan pokušaj da se radništvo pilane spasi otvaranjem tvornice
šećera na njenom mjestu. Konačno, na 23. skupštini akcionara od 22. avgusta 1941, postupak likvidacije je
okončan. (AJ, MTI, broj 4.112/VI–1921; AJ, MTI, broj 3.016/VI–1923; AJ, MTI, broj 253/VI–1924; AJ, MTI,
broj 994/VI–1924; Službene novine,Beograd, 12. maja 1933, broj 106, 8; Hrvatska krajina, Banjaluka, 17.
avgusta 1941, broj 52, 3)
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pjegavog tifusa 13. marta 1943. Spor je vođen radi priznavanja prava na porodičnu
rentu i pogrebninu, a okončan je 10. februara 1944. Broj sudskog registra: OR.56/43.
predmet broj 132, broj listova i stranica 15/21
132. Selim Memić, iz Novoselije, srez Banjaluke. Spor je vođen radi
utvrđivanja privremene rente i procenta umanjene radne sposobnosti (sa 60% na
40%) nastale povredama lijeve i desne noge 10. septembra 1942. Postupak je
okončan 21. aprila 1944. Broj sudskog registra: OR.58/43
predmet broj 132, broj listova i stranica 12/15.
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ВЕРИЦА ЈОСИПОВИЋ
Архив Републике Српске
Бањалука

УПРАВА УБОШКОГ ДОМА БАЊАЛУКА
(1931–1939); 1934/1938
(сумарно-аналитички инвентар)
Апстракт: Управа Убошког дома Бањалука, популарно Убошки дом, је
социјална и хумана установа из периода Врбаске бановине која је у тешком
времену била уточиште за многе бескућнике. У раду су дате информације о
ствараоцу архивског фонда, Управи Убошког дома, и о архивској грађи самог
фонда.
Кључне
ријечи:
Управа
Убошког
дома
Бањалука,
Азил
Блаженопочившег Витешког краља Александра I Ујединитеља, бан Светислав
Тиса Милосављевић, бан Богољуб Кујунџић, Управа полиције.
Због велике економске кризе која се појавила тридесетих година XX
вијека, повећао се број сиромашних и незапослених у свијету па тако и у
Краљевини Југославији. Привредна депресија пријетила је да заустави сваки
социјални, културни и економски развој. У Бањалуци, средишту Врбаске
бановине, број незапослених се из године у годину повећавао. Према подацима
Берзе рада у Бањалуци je 1934. било 5.644 незапослена, а 1935. године 8.346.1 У
свим државама власти су улагале много труда да преко хуманих установа
олакшају невољу сиротињи.
Да би се ублажиле посљедице кризе, сузбило просјачење и смањио број
бескућника у Врбаској бановини, на основу Закона о банској управи донесен је
16. децембра 1930. Правилник бановинског фонда за подизање убошког дома у
Бањалуци. Правилник је одобрен 22. јануара 1931. у Београду од стране
предсједника Министарског савјета и министра унутрашњих послова Петра
Живковића.2 Овај фонд сачињавају:
- редовне дотације предвиђене бановинским буџетом,
- државне помоћи,
- приноси општина и разни други добровољни прилози и
- камате од уложеног новца.
1
2

Врбаске новине, Бањалука 18. марта 1936, година VII, број 951.
Службени лист Врбаске бановине, Бањалука 12. фебруара 1931, година III, бр. 7.
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Фондом руководи одбор од три члана које именује бан, а о приходима и
расходима фонда посебно књиговодство води Финансијско одјељење
Краљевске банске управе.
Захваљујући иницијативи бана
Светислава Тисе Милосављевића и
великом одзиву грађана основан је
Убошки дом у Бањалуци 1. децембра
1931. године са задатком да даје
оброке и преноћиште за бескућнике и
незапослене раднике из Врбаске
бановине без обзира на вјерску
припадност.3 За преноћиште служило
је неколико добро уређених соба у
Стара зграда Убошког дома у Грђићевој улици старој општинској згради на спрат у
Улици Васиља Грђића, спрам Среског
4
суда и Среског начелства. У дому су храну припремале двије часне сестре
према прописаном јеловнику. Просторије су се рибале сваки дан, некад и по
два пута. Дезинфекцију је вршио Хигијенски завод сваких 15 дана. Шишање и
бријање штићеника обављало се седмично. Болесни су одмах упућивани у
болницу. Преко банске управе дијелила се новчана помоћ најугроженијим.5 У
дому се од 1935. године, на обострану корист, уводи обавезан рад за штићенике
(израда дјечијих играчака, нанула, плетене одјеће, столица, рад у башти).6 Од
оснивања до 1934. године у дому су градска сиротиња, пролазници и
незапослени радници налазили уточиште само за вријеме зимских мјесеци. Од
почетка зиме 1934. на захтјев грађана, који углaвном дају прилоге за Убошки
дом,7 збрињавање се врши преко цијеле године. Зими је у дому становало
просјечно 100 старица, стараца и дјеце и дневно се издавало просјечно 300
оброка, а љети око 50 и спремало се од 150 до 160 оброка дневно. Од 1931. до
средине 1936. године у дому је становало око 88.500 и издато 500.000 оброка,
па је на тај начин већи дио градске сиротиње склоњен са улице и збринут у
дому.8 Главну бригу о Убошком дому води Управа полиције Бањалука.9
Убрзо по оснивању Убошког дома увидјело се да стара општинска
зграда није рјешење за све већи број бескућника у Врбаској бановини, па је
1933. године од бана Милосављевића потекла идеја о градњи нове зграде
заједничким средствима Банске управе и Градске општине. За градњу је
3

Службени лист Врбаске бановине, Бањалука 22. новембра 1932, година IV, бр. 54.
Врбаске новине, Бањалука 5. децембра 1936, година VII, број 1155
5
Врбаске новине, Бањалука 8. фебруара 1934, година VI, број 327
6
Врбаске новине, Бањалука 1. децембра 1935, година VI, број 871
7
Јавне захвале лицима која су дала прилог за Убошки дом објављиване су у Врбаским новинама.
8
Врбаске новине, Бањалука 21. јула 1936, годинаVII, број 1043
9
Управници дома су били: Драг. Обрадовић до маја 1934. године, Душан Симић од маја 1934. до октобра
1937. године, касније Миле Кесић, АРСБЛ, 24
4
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приложио 2.000 динара. Зграда је требала бити културно-социјална задужбина
бана Милосављевића10. Одласком првог бана из Бањалуке идеја о зидању нове
зграде није напуштена.
Да би се трајно ријешило питање сиротиње у Врбаској бановини, шеф
Одсјека за социјалну скрб Банске управе др Кале, почетком 1935. године
покренуо је акцију за подизање дома за сиротињу са три одјељења: одјељење за
смјештај сиротиње, напуштене и дефектне дјеце, одјељење за старце без игдје
икога и ичега и одјељење за привремено смјештање убогих, какву је функцију
до тада вршио Убошки дом. Иницијативу др Калеа је прихватио бан Богољуб
Кујунџић и овластио га да предузме све мјере да се та иницијатива оствари.11
Изградњом новог Убошког дома, који је требао бити централна
социјална установа у Врбаској бановини, одала би се почаст краљу убијеном у
Марсеју 1934. године, па је бан Кујунџић новоградњи дао име Азил
Блаженопочившег Витешког краља Александра I. Тако је цијела акција добила
један нови, хуманији правац.
На пленарној сједници Општинског вијећа бањалучке општине 30.
октобра 1935. године, прихваћена је понуда Вакуфа, па је купљено њихово
земљиште у Которварошкој улици, површине седам дунума, за изградњу нове
зграде Убошког дома.12 Краљевска банска управа је обезбиједила већу суму
новца, а управа Убошког дома, заједно са Управом полиције, сакупљала је
добровољни прилог од грађанства без обзира на вјеру и сталеж. Новац су
прикупљали и организовањем забава у Бањалуци, Слатини, Јајцу, Теслићу,
Добоју и Бос. Новом, на којим је наступало Добровољно пјевачко друштво
Убошког дома. Прилог за изградњу су далe многе установе и предузећа, међу
којима се истицало Босанско дионичарско друштво за искоришћавање дрвета и
погон парних пилана Бањалука.13
Дана 19. јула 1936. извршено је освјештење камена темељца Дома.
Вјерски обред су извршили православни свештеник Радовановић, имам хафиз
Муфтић и јеврејски рабин Атијас. По завршетку вјерског обреда Бан је
поставио камен темељац. Овом чину присуствовали су, поред бана,
предсједник бањалучке општине Хамдија Афган, народни посланик др Тоде
Лазаревић, Али Кјамил-бег Џинић, начелници Банске управе: инг. Љубомир
Николић, Саво Надбантић и Ђуро Мартиновић, управник полиције др Петрић,
управник поште Анте Иванишевић и други грађани.14 Зграда Азила, коју чине
сутерен, приземље и спрат, стављена је под кров децембра 1936. године.15 У
записнику о примопредаји Убошког дома, састављеном 10. фебруара 1938.
10

Службени лист Врбаске бановине, Бањалука 1. фебруара 1933, година V, број 74.
Врбаске новине, Бањалука 24. марта 1935, година VI, број 663
12
Врбаске новине, Бањалука 1. новембра 1935, година VI, број 846
13
Захваљујући разумијевању предсједника Макса Ђурковића и директора Вилхелма, Босанско
дионичарско друштво поклонило је 38,58 m3 дрвне резане грађе за кровну конструкцију и постало
добротвор Азила. Врбаске новине, Бањалука 3. фебруара 1937, година VIII, број 1199
14
Врбаске новине, Бањалука 21. јула 1936, година VII, број 1043
15
Врбаске новине, Бањалука 18. децембра 1936, година VII, број 1166
11
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године, констатује се да су на згради довршени грађевински радови,
инсталације освјетљења, канализације с нужницима, водовода са
умиваоницима, кадама и тушевима, пећи са бојлером и дезинсекционим
апаратом, док у згради не постоје пећи у собама, ни штедњак у кухињи, нити је
електрична инсталација спојена са градском мрежом. Ове послове требала је
урадити Управа Убошког дома из властитих средстава, што је и учињено до
краја 1939. године. Према грађевинском пројекту, по завршетку главне зграде
требало је пројектовати споредну зграду са просторијама за дрварницу,
перионицу, шталу за двије краве и једног коња, шупу за кола, једну собу за
коњушара и вртлара и магацин за алат.16

Убошки дом у Которварошкој улици

У другој половини 1939. године у згради Азила почео је функционисати
Дом стараца и старица у оквиру бановинских буџетских средстава, па је
скренута пажња прилагачима и добротворима да нико није овлашћен да
прикупља прилоге за Убошки дом.17 Дом за старце и старице је укинут крајем
1939. године јер је било скупо издржавање штићеника (њих 11), па је за њих
пронађен јефтинији начин збрињавања.18 Почетком школске 1940/41. године
Трговачка академија, са 300 ученика и 14 наставника, привремено се преселила
у нову зграду Убошког дома.19
За вријеме Независне Државе Хрватске у згради Азила био је смјештен
Дјечији дом у ком је боравило преко 200 избјегличке дјеце, искључиво
исламске вјере. Управитељ дома је био Расим Кржић.20 Послије ослобођења, у
мјесецу априлу, у згради је формиран Дјечији дом "Касим Хаџић". Крајем 1949.
16

АРСБЛ, 9, АЈ 40
Врбаске новине, Бањалука 11. октобра 1939, година X, број 1631
18
Записник са деветог засједања Банског вијећа Врбаске бановине одржаног 19, 20. и 21. фебруара 1940.
19
Врбаске новине, Бањалука 25. децембра 1940, година XI, број 1756
20
Hrvatska rieč, Banja Luka 25. ožujak 1944, бр. 32
17
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године у зграду се из Назарета преселио Дјечији дом "Данко Митров".21 Данас
је у згради смјештен Средњошколски ђачки дом.
Архивска грађа фонда Управа
Убошког дома преузета је у Срески
архив 1954. године од Градског
народног
одбора
Бањалука
у
несређеном стању, у количини од два
фасцикла. Књиге нису преузете. Списи
су писани латиницом и ћирилицом на
српскохрватском језику, на папиру
различитих димензија и квалитета.
Документи
су
физички
доста
оштећени, а на појединим читкост није
задовољавајућа. Преписка у вези с
Потврда о пријему 600 динара од Одбора Руске Убошким домом од оснивања је вођена
преко Управе полиције Бањалука, а од
колоније у Бањалуци на име издржавања
Николе Тељаковског, 5.1.1937.
1935. године Управа Убошког дома
води властити дјеловодник.
Архивска грађа фонда је сређена системом провенијенције у току 2008.
године. Због фрагментарно сачуване грађе излучивање није вршено.
Документи за трајно чување смјештени су у двије кутије.
На основу сачуване грађе не може се много сазнати о раду Управе
Убошког дома јер је сачувана углавном финансијска документација. У погледу
врсте докумената фонд чине: рачуни за набавку хране и средстава за хигијену
штићеника, признанице, спискови штићеника који су примили награду за рад у
башти Дома, спискови појединаца који су дали прилог за Дом, захвалнице
прилагачима.
Архивска грађа фонда може да се користи као прилог изучавању
социјално-здравствених прилика у Врбаској бановини.
Грађа је доступна у складу са Законом о архивској дјелатности
("Службени гласник Републике Српске" број 119/08) и општим актима Архива
Републике Српске.
Сигнатура фонда: АРСБЛ-24.
Инвентар фонда чини сигнатура фонда, редни број кутије и број
предмета.

21

АРС БЛ, ГНО БЛ, Извјештаји ђачких домова, списи б.б.
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Попис садржаја
АРСБЛ-24-1

1934.

1935/1936.

Дјеловодни списи и списи без броја
Списи без броја:
- Списак сиромашних лица Убошког дома којима ће се
издати помоћ
- Бројно стање штићеника Убошког дома по данима од
20. до 31. децембра 1934. године
- Списак штићеника Убошког дома којима је Управа
полиције Бањалука исплатила помоћ
Списи са дјеловодним бројем:
- Списак особља Пореске управе у Бањалуци који су
дали прилог Управи Убошког дома, број 187/35
- Обрачун прихода са забаве у Теслићу, намијењен
Убошком дому у Бањалуци, број 961/35
- Наруџба надгробног споменика бившем питомцу и
популарном просјаку Грга Радану, број 1166/35
- Признаница за исплаћену плату за септембар Фериду
Катани, број 1250/35
- Рачун фирме Књижара, папирница, штампарија и
књиговезница "Zvonimir Jović i Со" Бањалука, број
1272/35
- Прилог Убошком дому од продатих карата на
приредби бирање краљице забаве у Мркоњић Граду,
број 1384/35
- Приход од концерта одржаног 16. новембра 1935.
године у хотелу "Босна", приложен Убошком дому,
број 1395/35
- Допринос фирме "Славиамотор" из Загреба за
градњу Убошког дома у Бањалуци, број 110/36
- Исплата награде намјештеницима Убошког дома за
мјесец март, број 506/36
- Изградња Азила краља Александра I Ујединитеља у
Бањалуци – предрачун припремних и земљаних
радова, број 631/36
- Прилог Управи Убошког дома скупљен у касици у
просторијама Муслиманске читаонице Бањалука,
број 1379/36
- Списак даровалаца у новцу и натури у мјесецу
новембру Убошком дому, број 1470/36
- Окружница за прилог ради довршења Азила
Блаженопочившег Краља Мученика Александра I
ујединитеља, број 1476/36
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АРСБЛ-24-2

1937/1938.

Списи са дјеловодним бројем
- Рачуни штампарије "Браћа Јакшић" Бањалука за
испоручене штампане тисканице, број 49/37
- Списак питомаца Школе за припремне жандарме и
вође патрола Врбаског жандармеријског пука
Бањалука који су дали прилог за Убошки дом, број
63/37
- Допис Државне комисије Краљевине Југославије за
руске избјеглице у вези с плаћањем издржавања
Николе Тељаковског у Дому, број 81/37
- Прилог Српске православне црквене општине
Бањалука Убошком дому за издржавање једне
штићенице, број 90/37
- Списак чиновника и службеника Хигијенског завода
у Бањалуци који су дали прилог Убошком дому,
број 105/37
- Прилог Епархије бањалучке Убошком дому, број
110/37
- Рачуни за превоз материјала и градњу Азила краља
Александра, број 662/37
- Уговор
склопљен између Меарифско-вакуфског
повјереништва Бањалука и Управе убошког дома о
закупнини три харема у близини новоградње Азила,
број 715/37
- Кумулативни извјештај издатака Управе Убошког
дома за април и јун 1937. године, број 735/35
- Списак лица која су кажњена за просјачење и
скитњу, број 795/37
- Списак штићеника којима је исплаћена напојница за
рад у Убошком дому, број 795/37
- Списак за исплату дневничара у Убошком дому, број
274/38
- Списак лица који су дала добровољни прилог за
Убошки дом за мај, јули и аугуст, број 294/38
- Исплата награда запосленим у Управи Убошког дома
за октобар 1938. године, број 571/38
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ПРИКАЗИ И ОСВРТИ
REVIEWS AND REFLECTIONS

Прикази и осврти

HADŽIJA HADŽIABDIĆ
Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo

Aleksandar Stamatović1, Četnički pokret u Crnoj Gori
1943. (Zbirka dokumenata – izbor),
ITP "Unireks" Podgorica, Podgorica 2010, str. 314
Knjiga docenta dr Aleksandara Stamatovića "Četnički pokret u Crnoj Gori
1943. (Zbirka dokumenata – izbor)" predstavlja novi istoriografski pravac i novi
pogled na četničku organizaciju u Crnoj Gori 1943. godine i njegov odnos prema
Nijemcima, Italijanima, muslimanima i partizanima.
Knjiga je podijeljena na tri međusobno povezane cjeline i to: Predgovor (str.
5–52), Dokumenti (str. 53–294) i Fotografije (str. 295–305).
U predgovoru autor govori o formiranju četničke organizacije u Crnoj Gori u
prvoj polovini decembra 1941. i njenom djelovanju u 1942. i 1943. godini. Taj
nacionalni pokret, po autoru, nacionalne trupe, bile su jedan složen konglomerat
bivših zelenaša i federalista, sa bjelaškim elementima i srpskim monarhistima.
Njihovo osnovno obilježje bila je trobojka na rukavu, crveno-plavo-bijela, tj. državna
zastava Kraljevine Crne Gore do 1918. godine, ujedno i opštesrpska zastava.
Početkom juna 1942. godine u Crnu Goru dolazi Draža Mihailović sa svojim
štabom i stacionira se u selu Gornje Lipovo kod Kolašina. Mihailović je već tada bio
načelnik štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini, kako je glasio
zvanični naziv njegovih formacija. To je doprinijelo da se četnički pokret u Crnoj
Gori u potpunosti, i vojnički i ideološki, profiliše i organizuje.
Jedno od kompleksnih pitanja, koje se može tumačiti jednostrano, je i odnos
četnika prema muslimanima. Već krajem juna1941. godine Stevan Moljević je
sastavio jedan memorandum, u kojem se mogu naći obrisi budućeg odnosa četnika
prema muslimanima. Moljević je bio banjalučki advokat koji je pobjegao iz
Banjaluke na dan proglašenja NDH, bojeći se njemačke i ustaške odmazde. Poslije
niza bježanja i lutanja obreo se u okolini Kolašina. Kasnije pristupa četničkom
pokretu. Uz Dragišu Vasića i dr Živka Topalovića postaje ideolog četničkog pokreta
i jedan od Mihailovićevih savjetnika za politička pitanja.
1

Docent dr Aleksandar Stamatović, rođen 12.2.1967. u Sarajevu, diplomirao je na Filozofskom fakultetu (Odsjek
za istoriju i geografiju) u Nikšiću. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu (Odsjek za istoriju) u Prištini
decembra 1994. i doktorirao na Filozofskom fakultetu (Odsjek za istoriju) u Beogradu januara 2000. Objavio je
više članaka, feljtona, rasprava i knjiga, među kojima i "Četnički pokret u Crnoj Gori 1943. (Zbirka dokumenata
– izbor)". Radio je u nekoliko osnovnih i srednjih škola u Podgorici. Sada je zaposlen u zvanju docenta na katedri
za istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu za predmete Metodika nastave istorije i
Opšta savremena istorija XX vijeka.
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Moljević je u memorandumu pod naslovom "Homogena Srbija" razradio
posljeratno uređenje Kraljevine Srbije. Smatrao je da treba ostvariti direktne
teritorijalne jedinice među svim Srbima likvidacijom nacionalnih manjina, u koje je
ubrajao i muslimane, a naročito čišćenje Sandžaka od njih (str. 21). Potom je trebalo
ostvariti direktni teritorijalni kontinuitet sa Slovencima po istom obrascu, vjerovatno
misleći na muslimane u Bosni, kao i Nijemce i Mađare u Vojvodini. Tu ideju je
opravdao potpuno nelojalnim držanjem tih manjina prema državi, kada su se one
gotovo stopostotno pridružile agresoru, a potom izvršile genocid nad srpskim
narodom (str. 21).
Konkretne akcije uništenja muslimanskog stanovništva od strane četničkog
pokreta uopšte u ratu izvedene su u najvećem obimu upravo od četničkih jedinica iz
Crne Gore. Početkom decembra 1942. godine otpočele su opsežne pripreme
četničkog pokreta u italijanskoj okupacionoj zoni, koje nisu obuhvatale samo
područje Crne Gore, za pohod u Bosnu, u kome bi se imala uništiti glavnina
partizanskih snaga. Tokom decembra u graničnom pojasu Crne Gore, Bosne i
Hercegovine i Srbije prikupljen je određen broj jedinica.
Pokret za Bosnu se odlagao, pa je četničko rukovodstvo odlučilo da iskoristi
te jedinice. Namjera je bila da se prije pohoda na Bosnu očisti zaleđina i anulira bilo
kakva mogućnost da lokalne snage muslimanske milicije napadnu pogranična srpska
sela kada četnička vojska ode u Bosnu. Prije angloameričkog iskrcavanja trebalo je
takođe uništiti operativnu mogućnost muslimanima da pruže podršku njemačkim i
italijanskim trupama.
Prvi napad izveden je na sela na desnoj obali Lima, u bjelopoljskom srezu.
Napad je otpočeo 5. januara 1943. godine, iz različitih pravaca, sa tri grupe koje su
brojale oko 3.000 četnika. Već drugog dana napada Italijani su pokušali da kod Pavla
Đurišića intervenišu u korist muslimana, ali bez uspjeha.
U ovoj akciji uništena su 33 muslimanska sela na desnoj obali Lima (koja su
nabrojana na str. 22). Ubijeno je oko 400 naoružanih ljudi koji su pružili otpor i oko
1.000 neboračkih osoba stanovništva. Četnici su imali 14 mrtvih i 26 ranjenih.
Drugi napad izvela su 5. februara 1943. godine četiri odreda, sa ukupno oko
4.300 četnika, pod komandom Pavla Đurišića. Već 7. februara u popodnevnim
časovima četničke snage izbile su na rijeku Drinu, čime su borbe u srezovima
Pljevljanskom, Čajničkom i Fočanskom bile završene. Četnici su u ovoj akciji
likvidirali oko 200 za oružje sposobnih muslimana i oko 800 neboračkih osoba.
Jedini ozbiljan otpor muslimani su pružili na Trebeškom brdu ( str. 23).
Za obje akcije postojali su, pored ranije naznačenih razloga, i drugi. Jedan od
razloga bio je čisto političke prirode. Muslimani iz okoline Brana, Bijelog Polja i
Rožaja su imali kontakte sa tzv. Kosovskim komitetom, u namjeri da se ti krajevi
pripoje kvislinškoj tvorevini Velikoj Albaniji. Zatim se navode i drugi razlozi
antagonizma pravoslavnog stanovništva prema muslimanima. Potom se navode i
razlozi Aprilskog rata 1941. godine i otvorene mogućnosti odmazde prema Srbima i
drugo.
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Bez obzira na sve navedeno i nenavedeno, ove akcije četnika zaslužuju
ljudsku i istorijsku osudu. Te akcije nemaju opravdanje, tim prije što je većina
muslimanskog stanovništva u krajevima u kojima su izvedene akcije nesumnjivo
pripadala srpskom etničkom i jezičkom prostoru ( napomena autora na str. 24).
Odnos četnika prema muslimanima imao je i drugačiju stranu. Kraljevina
Jugoslavija je u međuratnom periodu zvanično tretirala većinu muslimana kao Srbe
muslimanske vjeroispovijesti. Suprotno politici Kraljevine Jugoslavije, kvislinška
NDH je kao zvaničan državni stav imala tezu da su muslimani na njenom teritoriju u
velikoj većini Hrvati muslimanske vjeroispovijesti. Vodeći ideolozi NDH čak su
muslimane tretirali kao "ustaško cvijeće" (str. 24).
Po autoru Stamatoviću, državni vrh NDH je u svojoj srednjoročnoj i
dugoročnoj politici pripremao istu sudbinu muslimanima kao i Srbima. Poznata je
ustaška doktrina da je jednu trećinu Srba u NDH (prvenstveno društvenu elitu)
trebalo odmah fizički likvidirati, jednu trećinu raseliti, a posljednju trećinu (najnižeg
obrazovnog statusa, prvenstveno seljake) prevesti u rimokatoličanstvo. Kada bi se taj
projekat ostvario, prešlo bi se na muslimane (str. 24).
Jedan dio predratnih srednjih i sitnih muslimanskih političara, sljedbenika
Mehmeda Spahe, vrlo brzo se integrisao u NDH i tu nastavio da politički djeluje i
dobio državne funkcije. Nasuprot ovom procesu, u NDH se pojavljuje grupa
muslimana koja predviđa scenario posljeratne sudbine muslimana u NDH. To su
uglavnom bili jugoslovenski orijentisani muslimani.
Vrh četničkog pokreta na čelu sa Mihailovićem bio je zainteresovan da u
posljednjoj fazi rata u borbi protiv okupatora angažuje što veći broj muslimana i sebe
predstavi kao jugoslovenski a ne srpski pokret. Tom činjenicom nastojali su parirati
partizansko-komunističkom pokretu, koji je sebe predstavljao kao strogo
jugoslovenski pokret. Vrh partizansko-komunističkog pokreta je računao da će
muslimanske mase vremenom pristupiti njemu, nalazeći utočište od četničke
odmazde, i mogućnost da u partizanima izvrši osvetu nad četnicima. Nakon
kapitulacije Italije u septembru 1943. godine, broj muslimana u partizanskim
jedinicama stalno se povećavao do kraja rata.
Određen broj muslimana, okupljenih
oko Ismeta Popovca, Fehima
Musakadića i Mustafe Pašića, koji krajem 1942. godine izdaju rezoluciju u kojoj
izražavaju privrženost četničkom pokretu, već od 1942. godine Mihailovićev pokret
vrbuje za sebe (str. 26). Kasnije se ovoj grupi pridružuje i bivši narodni poslanik i
publicista Mustafa Mulalić, rodom iz Livna. Tokom bitke na Neretvi, iz nekoliko
četničkih dokumenata jasno se vidi spremnost četničkih komandanata za saradnju sa
muslimanskom milicijom, kao i da je do te saradnje u borbi sa partizanima dolazilo.
Sa druge strane, u istim tim dokumentima vidi se namjera četničkih
komandanata da se po likvidaciji partizana pristupi likvidaciji muslimana.
U Crnoj Gori tokom rata nije dolazilo do značajnije saradnje lokalne
muslimanske milicije sa četnicima iz pograničnih krajeva koji gravitiraju prema
Sandžaku.
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Odnos četnika sa italijanskim okupatorom u Crnoj Gori, i uopšte u
italijanskoj okupacionoj zoni, vrlo je kompleksno pitanje. Nakon 13-julskog ustanka
u Crnoj Gori za vojnog okupacionog guvernera postavljen je armijski general
Aleksandro Pircio Biroli, do tada okupacioni guverner Albanije. Biroli je uočio
ideološku pukotinu u ustaničkom pokretu koji je počeo da se dijeli na komuniste i
srpske monarhiste. Italijansku politiku prema njima bazirao je na što krvavijem
sukobu četnika i partizana, sa logikom da ginu što više, a da ne ginu njegovi vojnici.
Kolaboraciju crnogorskih četnika sa italijanskim okupatorom treba sagledati
sa što više aspekata. Biroliju je u Crnoj Gori odgovarao status kvo, ili mir na
određeno vrijeme. Nakon kapitulacije Italije Nijemci su preuzeli italijansku
okupacionu zonu. Do kriznih situacija u odnosu četnika i Italijana dolazilo je više
puta, ali Italijani nisu bili spremni da se konfrontiraju sa četnicima.
Tokom 1943. godine dolazi do krupnih događaja koji su uticali na četnički
pokret, kako u Crnoj Gori tako i šire. Četnički pokret te godine dobija nekoliko
teških udaraca, što će se odraziti na njegovu organizacionu i komandnu strukturu. Tu
treba nabrojati poraz četničkih formacija u prvoj fazi bitke na Neretvi, potom
zarobljavanje Pavla Đurišića i njegovih jedinica, te odlazak Draže Mihailovića iz
Crne Gore.
U međuvremenu, 12. jula 1943. godine, iskrcavaju se angloameričke snage na
Siciliju. Draža je pomislio da će doći do invazije u Italiji, sa mogućnošću iskrcavanja
na crnogorsko primorje. Zato je nastojao operativno urediti četničke jedinice u Crnoj
Gori da bi ih mogao dočekati.
Njegova predviđanja su se dijelom obistinila jer je 25. jula 1943. godine pala
Musolinijeva vlada u Italiji, nakon čega slijedi u septembru invazija angloameričkih
snaga na jug Italije. Kapitulacijom Italije, početkom septembra 1943. godine, Draža
Mihailović je radioigramskom depešom 10. septembra dao detaljne instrukcije
Lašiću, četničkom komandantu, da odmah stupi u kontakt sa italijanskim
komandantima i predloži im daljnju saradnju u borbi protiv partizana i Nijemaca.
U međuvremenu su partizanske snage prodrle u neke krajeve Crne Gore sa
namjerom da razoružaju Italijane. Dolazi do borbi između četnika i partizana.
U vrijeme kapitulacije Italije u centralnoj i južnoj Crnoj Gori nalazile su se tri
italijanske divizije: "Emilija", "Ferara“ i "Taurineze". Većina ljudstva tih divizija
pokrenula se prema Primorju, računajući da će se lakše prebaciti u Italiju.
Samo mali dio italijanskog naoružanja i opreme prešao je u ruke četnika, a
veći u ruke partizana koji su došli u Crnu Goru. Najveći dio opreme i naoružanja
italijanskih jedinica zarobili su Nijemci. Italijani kao okupatori su otišli, a ostali su
Nijemci, ali su i oni morali otići prije ili kasnije.
Nijemci su kontrolisali samo gradove i važnije putne komunikacije. Četnici
su smatrali da trebaju kontrolisati stanje u Crnoj Gori u saradnji sa Nijemcima i da ne
dozvole partizanima da ovladaju nekom većom teritorijom. Partizani su kontrolisali
jedan dio teritorije sa centrom u Kolašinu.
Sunovrat četničkog pokreta započeo je početkom 1943. godine, i to upravo u
Crnoj Gori, u Gornjem Lipovu. Prilikom neformalnog božićnog okupljanja, u
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prisustvu Bejlija, britanskog izaslanika, Mihailović je, vjerovatno pod uticajem
alkohola, otvorio svoju dušu izjavivši "da nema Nijemaca, najviše bi mrzio Engleze
jer su oni obični trgovci ljudskim mesom. Tjeraju nas da se borimo protiv okupatora,
a uopšte ih nije briga kakve će represalije biti protiv srpskog naroda".
Iako su Britanci Mihailovića poslije ove izjave i dalje podržavali, oni tokom
1943. godine počinju da se sve više interesovanje za Brozov pokret, naročito poslije
bitke na Sutjesci. Već 1944. godine Britanci će potpuno odbaciti Mihailovića i
povući svoje misije iz njegovog štaba.
Četnički i partizansko-komunistički pokret jedino su u Srbiji formirani kao
autohtoni pokreti. U svim srpskim pokrajinama, pa i u Crnoj Gori, ustaničke mase
bile su konglomerat koji se kasnije podijelio na ove dvije grupacije. Iako se u nekim
krajevima podijelio i došlo do polarizacije na partizane i četnike, u izvorima se
može naći njihova saradnja i planiranje zajedničke akcije.
U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine ona se ogleda u borbi protiv
muslimanskih ustaša i muslimanske milicije, a u Dalmaciji i Kninskoj Krajini protiv
klasičnih ustaških ili domobranskih formacija (str. 50).
Docent doktor Aleksandar Stamatović je u predgovoru knjige "Četnički
pokret u Crnoj Gori 1943. (Zbirka dokumenata – izbor)" dao stručni pogled na
četnički pokret u Crnoj Gori 1941–1944. godine, dotičući se njegove saradnje sa
Italijanima, Nijemcima, partizansko-komunističkim pokretom i muslimanima,
ponekada upotrebljavajući novu terminologiju koja se nije mogla sretati u
"socijalističkoj" istoriografiji. Stamatović ponekad upada u zamku tumačenja
navedenih činjenica, opravdavajući neke poteze četnika, naročito njihove zločine
prema ne Srbima, ali navodi zločine četnika dajući broj ubijenih muslimana pod
oružjem i neboračkog stanovništva, koji je uglavnom bio 1:4 (str. 22. i 23). Gubici
četnika u tim akcijama uglavnom su minimizirani ili uopšte nisu navedeni. Ali, bez
obzira na sve, docent dr Aleksandar Stamatović zločine četnika osuđuje.
Prilikom mnogih navoda nisu citirani istorijski izvori i literatura, pa se
postavlja dilema odakle su uzimane mnoge činjenice navedene u knjizi.
Za razliku od socijalističke istoriografije, kroz navedeni predgovor
Stamatović na neki način opravdava postojanje četničkog pokreta, njegovo
djelovanje i saradnju sa okupatorom, dok se veoma kritički odnosi prema
partizanskom pokretu, optužujući ga za stanje nastalo u Jugoslaviji tokom Drugog
svjetskog rata.
U drugom poglavlju knjige "Dokumenti", str. 53–294, autor je na veoma
stručan način izvršio izbor dokumenata četničke provenijencije, poredanih
hronološki za 1943. godinu.
Svi citirani dokumenti nalaze se u Državnom arhivu Crne Gore.
U objavljenim dokumentima se nalaze naređenja, obavještenja, izvještaji,
pozivi, instrukcije, zahtjevi, izjave, rezolucije, proglasi, apeli, spiskovi, informacije,
uputstva, rasporedi komandnog sastava, razna pisma upućena četničkim
komandantima i Draži Mihailoviću, proglasi, razni spiskovi i drugo.
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U trećem poglavlju "Fotografije", str. 295–305, nalazi se 12 pojedinačnih i 10
grupnih fotografija četnika, sa podacima ko se nalazi na fotografijama.
Knjiga docenta doktora Aleksandra Stamatovića "Četnički pokret u Crnoj
Gori 1943. (Zbirka dokumenata – izbor)", predstavlja jedan novi pravac i novi
pogled u istoriografiji prilikom predstavljanju četničkog pokreta u Crnoj Gori i
njegovog odnosa prema četničkim pokretima u bivšoj Jugoslaviji.
Navedena knjiga predstavlja značajan doprinos u proučavanju četničkog
pokreta na balkanskim prostorima u toku Drugog svjetskog rata, te je preporučujem
kulturnoj, naučnoj i široj javnosti sa prostora bivše Jugoslavije.
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Павле Паја Јовановић/Pavle Paja Jovanović 1859–1957
(прир. Момчило Моша Тодоровић), Београд: Радионица
душе и Вршац: Културни центар, 2009, 336 стр.
[и]
Мирослав Тимотијевић, Паја Јовановић/Paul Joanowitch,
Београд: Народни музеј, 2009, 2010², 236 стр.
Ријетки су људи у историји српске културе који су својим стваралачким
прегнућем оставили тако сјајан и дубок траг као што је то учинио сликар Паја
Јовановић. Његова дјела, посебно композиције са темама из историје српског
народа, макар и као обичне копије и репродукције, не красе само књиге и
зидове просвјетних, културних и других установа широм српских земаља, него
и оних у дијаспори. Човјек би се опет и изнова могао изненадити видјевши
Сеобу Срба, Крунисање Душаново или Таковски устанак у српским
парохијским домовима, удружењима и клубовима у Америци, Шведској или
Аустралији, али и у домовима Срба, који као да се у далекој туђини бар на
тренутак угрију пред лицима предака који их мрко, али топло и достојанствено
гледају са Јовановићевих слика.
Павле Јовановић рођен је 1859. године у Вршцу, у Дечанској махали,
коју су населили Срби из Метохије, од манастира Дечана, у вријеме Велике
сеобе 1690. године. Већ као четворогодишњак остао је без мајке, која је прије
смрти родила још два сина. Његов отац имао је из другог брака још петоро
дјеце, па је Паја растао у многочланој породици, коју је издржавао његов отац
радећи као фотограф. У тај посао ушао је и Паја, будући да га је отац исписао
из гимназије, у којој се није одликовао марљивошћу. Ипак, гимназијско
школовање завршио је у Бечу, гдје је отишао с очевим пристанком, у намјери
да студира сликарство. Након што је 1880. завршио бечку Академију ликовних
умјетности у класи професора Кристијана Грипенкерла, прешао је у
специјалистичку мајсторску класу за историјско сликање код професора
Леополда Карла Милера, гдје је остао све до 1883. године. Тај период био је
пресудан за његово коначно умјетничко формирање. Током студија млади
Србин истицао се својим талентом, па је већ тада почео да добија награде, које
ће постати саставни дио његовог умјетничког стваралаштва.
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Његов изузетан таленат и личне амбиције омогућиле су му да
деценијама живи у европским метрополама Лондону, Минхену, Паризу и Бечу,
а краће вријеме и у Будимпешти и Женеви. Ипак, Паја Јовановић често је и
неуморно путовао, у потрази за надахнућем, мотивима и моделима, не само у
српске земље, него и у Албанију, Грчку, Турску, на Кавказ, затим у Египат,
Мароко, Сједињене Америчке Државе итд. Пређени пут од анонимног
провинцијског младића до европски познатог академског сликара није био
лаган и подразумијевао је низ друштвених компромиса. Иако је живио у
туђини, његови успјеси помно су биљежени у отаџбини, а његова
репродукована дјела објављивана су у српској штампи, па је велику
популарност стекао још за живота. Томе је допринијела и чињеница да је током
Првог балканског рата са групом сликара и фотографа отишао на фронт.
Оженио се тек 1917. године, у педесет осмој години живота, својим
младим моделом, лијепом Бечлијком Хермином Муни Даубер, послије чега је
започео нешто мирнији живот. Послије Првог свјетског рата наставио је да
живи у Бечу, из којег је прешао у Београд уочи Другог свјетског рата. У
српској и југословенској престоници живио је једанаест година, све до 1950,
када се са супругом вратио у Беч, гдје је 1957. године умро у дубокој старости,
у деведесет осмој години. Његови посмртни остаци пренесени су у Београд и
сахрањени у Алеји великана на Новом гробљу.
Паја Јовановић био је полиглота. Бавио се послом који је волио и за који
је имао изузетан дар и крунисао га бројним признањима и наградама,
остваривши веома успјешну професионалну каријеру. Био је редовни члан
Српске академије наука. Оставио је мемоарске списе, који су расути у
фрагментима и чувају се у неколико установа. Граду Београду завјештао је
бројна дјела, а Музеј Паје Јовановића, отворен 1969. године, у којем је у
великој мјери реконструисан и тачан изглед сликаревог атељеа у Бечу,
саставни је дио Музеја града Београда.
У стваралаштву Паје Јовановића, који је био типичан представник
академског реализма, постоје три периода: 1. мајстор жанр-слика, 2. сликар
монументалних историјских композиција и 3. европски сликар портретиста.
Први период његовог стваралаштва обиљежиле су слике: Рањени Црногорац
(1882), Гуслар (1882), Издајица (1884), Кићење невесте (1886), Укротитељ
змија (1887), Повратак чете Црногораца из боја (1888), Умир крви (1889),
Први покушај (1890), Соколар (1890), Весело друштво у крчми (око 1890),
Српски ратник (послије 1890), Вршачки триптихон (1896) и Борба петлова
(1897). Други период Јовановићевог стваралаштва препознатљив је по сликама
надахнутим славном прошлошћу српског народа: Сеоба Срба (1895–1896),
Таковски устанак (1898), Милош, Марко и вила (1898), Крунисање цара
Душана (1900), Женидба цара Душана (1900), Краљевић Марко дели правду
(1904), Раде неимар предаје модел манастира Манасије (1905), Свети Сава
мири браћу (1909), Свети Сава крунише Првовенчаног (1909), Спаљивање
моштију Светог Саве, Освећено Косово (1912–1913). Паја Јовановић урадио је
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и читав низ портрета, међу којима и српске краљице Драге Обреновић (1900),
српског научника Михајла Пупина (1903), аустроугарског цара Франца Јозефа
(1916), српског и југословенског државника Николе Пашића (1922–1926),
румунског краља Фердинанда (1925), југословенског краља Александра I
Карађорђевића (1927), његове супруге краљице Марије (1927) и сина краља
Петра II (1935), затим српског научника Милутина Миланковића (1944) и
југословенског комунистичког диктатора Јосипа Броза Тита (1947).
Паја Јовановић живописао је и за православне храмове у Новом Саду,
Сремским Карловцима и Вршцу.
Поводом 150 година рођења Павла Јовановића објављене су двије
занимљиве књиге о животу и стваралаштву овог великог српског сликара. Обје
су урађене технички и штампарски луксузно, са бројним репродукцијама
Јовановићевих слика, које читаоцу дају посебан ужитак и скоро да га одводе у
сликарев атеље или пак на мјеста, у времена и догађаје које је сликар
живописао, зависно од читаочеве маштовитости. Ипак, да књиге не би биле
само ''сликовнице'', побринули су се аутори текстова, чија су стручна запажања
занимљива и бољим познаваоцима историје умјетности и ликовне културе, а не
само ''обичним'' љубитељима историје српског народа и његовог културног
насљеђа.
Прву од поменутих књига приредио је Момчило Моша Тодоровић.
Након Предговора (стр. 7–8) који је написао Станислав Живковић, слиједи
опширни текст Николе Кусовца (стр. 9–118) који је описао живот Паје
Јовановића и дао оцјену његовог стваралаштва. Он је посебно истакао да
''ниједан српски сликар, ни пре ни после њега, није у толикој мери и том
ширином утицао на ликовно образовање, културу и родољубље свог народа. На
његовим сликама с витешким и историјским мотивима васпитавале су се и
патриотизмом напајале оне генерације које су херојски гинуле на Куманову,
Церу и Кајмакчалану, а то је оно што речито потврђује да дело Паје Јовановића
у историји народа из којег је поникао има трајну вредност'' (стр. 43). Затим
слиједе текстови Дејана Медаковића (стр. 121–145), Ђорђа Кадијевића (стр.
151–160), Срете Бошњака (стр. 161–169), Вање Краут (стр. 171–174), Дејана
Ђорића (стр. 175–181), Петра Петровића (стр. 183–188) и Славице Стаменковић
(стр. 189–196). Сви текстови објављени су двојезично, на српском и енглеском
језику. Након скраћене верзије текста Николе Кусовца на њемачком језику
(стр. 197–201), слиједи драгоцјен Попис сликарских радова Павла Паје
Јовановића (стр. 314–324), из којег се види да их је укупно било 408. У књизи
је наведен и попис изложби дјела Паје Јовановића, од Беча 1882. до Вршца,
Београда и Букурешта 2009. године (стр. 325). Књига садржи Библиографију
(стр. 326–331) и Index (стр. 332–333).
У Галерији Српске академије наука и уметности у Београду током зиме
2009/2010. приређена је изложба поводом 150 година рођења Паје Јовановића.
О овом генијалном ствараоцу књигу је објавио и Народни музеј у Београду, а
њен аутор је Мирослав Тимотијевић. Након уводних ријечи министра културе
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Србије и директора Народног музеја, слиједи поглавље Ко је Паја Јовановић?
(стр. 15–33), у којем је аутор дао сликарев животопис, нагласивши да се
суштина одговора на постављено питање може свести на реченицу: ''Паја
Јовановић је познати српски уметник, академски сликар који је живео и радио
током друге половине XIX и прве половине XX века'' (стр. 15). Затим слиједе
поглавља (са католошким јединицама које је приредио Петар Петровић):
Визуелна аутобиографија сликара (стр. 35–69), Реалистичне визије: између
Балкана и Оријента (стр. 71–115), Визуелизовање националне прошлости:
између историје и мита (стр. 117–157), Религиозно сликарство као историјска
истина (стр. 159–177) и Стратегија репрезентације: тело између акта и
портрета (стр. 179–231). На крају књиге аутор је још једном подсјетио на
биографију Паје Јовановића кроз Хронологију живота и стваралаштва (стр.
232–233), а на самом крају навео је одабрану литературу о умјетнику (стр. 234–
235).
Књиге о Паји Јовановићу треба не само читати него и гледати, како би
традиција одгајања и васпитавања у родољубивом духу била настављена за
садашња, али и за будућа покољења Срба.
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Миомир Гаталовић, Дарована слобода, Партија и
култура у Србији 1952–1958, Институт за савремену
историју, Београд, 2010, стр. 350
Миомир Гаталовић је аутор дјела "Дарована слобода, Партија и култура
у Србији 1952–1958", чији је издавач Институт за савремену историју у
Београду, гдјe је књига и објављена 2010. године. Књига јe резултат
истраживања за магистарски рад и дио је пројекта "(Не)успјешна интеграција –
(не)довршена модернизација: међународни положај и унутрашњи развој
Србије и Југославије 1921–1991". Књига, поред Предговора, Увода и Закључка,
садржи три поглавља: Културни узлет социјалистичке демократије у Србији
1952–1953, Страх од ретроградних тенденција партијске културне политике
у Србији 1954–1955 и Развејавање снова о већој слободи културе у Србији
1956–1958.
У Предговору аутор објашњава шта се крије иза интересантног назива
дјела, као и однос Партије и културе у постратном периоду, а упознаје нас и са
грађом, изворима и објављеним радовима који су помогли у настајању овог
дјела.
Увод, насловљен Партија и култура у Србији 1945–1951. Између
совјетске идеологије и српске стварности, упознаје читаоца са првим
годинама постратне југословенске културе, води нас кроз процес стварања
етатистичко-бирократског друштва, нови смјер културне политике земље и
њене основне циљеве, оствариване кроз Народни фронт, агитпроп одјељења и
комисије, АФЖ. У овом дијелу књиге полако улазимо у причу о погођености
умјетности новим смјером државне политике
и ограничености
социјалистичким реализмом. Већ овдје се сусрећемо са неподобним
личностима у јавном дјеловању, чији је рад спутаван. У Уводу је описан рад
Агитпропа и Министарства просвете НР Србије. Аутор нас наводи на
повезаност Југославије и совјетског модела, као и на сукоб настао 1948. године
и раскид са Информбироом, који доводи до одређених заокрета у
југословенској политици и попуштању стега у односима са Западом, посебно
Сједињеним Америчким Државама.
У првом поглављу, Културни узлет социјалистичке демократије у
Србији 1952–1953, пратимо почетак педесетих година 20. вијека и промјене у
идеологији Комунистичке партије и државне управе, које су се одразиле и на
области културе и умјетности. Битно је истаћи раскид са совјетским насљеђем,
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рад на побољшању средстава информисања и давању ограничених слобода, као
и развијању односа са земљама ван совјетског блока. Позитивне промјене у
Југославији потврђују и бројни статистички подаци које је аутор приказао, као
и двоструко повећање броја чланова Партије. Такође, Партија је покушавала да
побољша апарат агитације и пропаганде због страха од утицаја стране културне
пропаганде. У ово вријеме марксизам престаје бити обавезан предмет на
универзитетима. У вријеме промјене курса КПЈ аутор нас уводи и у Шести
конгрес КПЈ, отворен 2. новембра 1952. године, на којем су се званично
потврдиле промјене у Партији, па је и сама КПЈ промијенила име у СКЈ (Савез
комуниста Југославије). Иако је СКЈ почетком педесетих година прокламовао
одређене слободе у култури и умјетности, умјетници ипак нису били посве
слободни у свом стваралачком раду, цензуре су биле честе. Након Стаљинове
смрти Југославија се још више отворила према Западу, а југословенски
умјетници су могли више излагати у иностранству. Дефинитивно је напуштен
социјалистички реализам као правац у умјетности. Међутим, Јосип Броз Тито и
Александар Ранковић се у то вријеме појављују као противници друштвене и
културне либерализације, из страха да би могла угрозити владавину Партије.
Осим тога, неповољна спољнополитичка ситуација је утицала на промјене које
ће услиједити од 1953. године.
У другом поглављу, Страх од ретроградних тенденција партијске
културне политике у Србији 1954–1955, аутор нас уводи у сукоб Милована
Ђиласа са Партијом, који је изазван Ђиласовим критикама југословенског
социјалистичког система. Посебан осврт је направљен на Трећи пленум ЦК
СКЈ, заказан ванредно за 16. јануар 1954. године, на којем је расправљано о
проблему са Милованом Ђиласом, али и о комунистичком односу према
култури и умјетности. Након овога, Партија је покушавала наметнути смјер
умјетницима и културним радницима, да би њихов рад био признат. На Трећем
конгресу СКС 1954. године, донесен је став Партије о културној политици у
Југославији, који је значио компромис између сусретљивости према културним
потребама народа и партијске контроле над културним животом. Југославија се
отвара према иностранству, посебно према Западу, развија се драмска
умјетност, кинематографија, почиње да се слуша џез музика, југословенски
студенти све више одлазе у иностранство на специјализацију. И сами
књижевници у Југославији су крајем 1954. године, на IX ванредном пленуму
Савеза књижевника Југославије, расправљали о правцима у књижевности
(модернизму и реализму) и подјели књижевника на реалисте и модернисте,
који су заступали идеје политичких тема у књижевности и модерне тенденције
у изражавању. Антагонизам између модерниста и реалиста касније се наставио
кроз писања часописа Савременик и Дело, као и кроз многобројне полемике
током година. Такође, крајем 1954. године водиле су се полемике и око
заједничког књижевног језика, које су завршене Новосадским договором.
Половином педесетих година 20. вијека Југославија поново развија политичкоекономске везе са Совјетским Савезом, али уз извјестан опрез, јер се све више
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окреће политици несврстаности. Тих година Југославија је била домаћин
многим културним дешавањима и умјетницима из цијелог свијета, али и
Југославија је представљала своје умјетнике кроз многобројне различите
изложбе широм свијета. Посебно се развија филмска умјетност, тематика се
шири, а доносе се и сталне годишње филмске награде. Те 1955. године јавила
се и идеја о оснивању авангардног позоришта, названог Атеље 212, која је,
ипак, пролонгирана.
На почетку трећег, посљедњег поглавља, Развејавање снова о већој
слободи културе у Србији 1956–1958, аутор нас води на Шести пленум ЦК СКЈ,
који је одржан у Београду у марту 1956. године, на којем се говорило и о стању
у културној политици, формирању Идеолошке комисије и њеном раду.
Идеолошка комисија је на својим сједницама критиковала рад издавачких кућа,
замјерајући им комерцијализацију и мањак штампања марксистичке
литературе. У складу са настанком Идеолошке комисије и њеним радом,
настављена је контрола друштва, којем је као упозорење служило поновно
хапшење Милована Ђиласа након објављивања текстова у којимаје поново
критиковао Партију. У првој половини 1956. године били су основани
републички савјети за културу. Тих година критикован је и партикуларизам у
умјетности и култури појединих република, а настављене су и расправе међу
представницима два различита правца у књижевности. Година 1956. постаје
веома значајна за даљи развој културних прилика, јер те године су се
Југословени упознали са телевизијом, на позоришној сцени Атељеа 212
коначно је одиграна оспоравана представа "Чекајући Годоа" Семјуела Бекета, а
након тога настављају се играти авангардни комади. Наредне године настојало
се смањити утицај аматеризма у култури, а настављено је контролисање
умјетничког дјеловања путем Идеолошке комисије. Те године у Југославији је
снимљен први филм у боји – био је то филм "Поп Ћира и поп Спира". У 1958.
години посебно је значајан Седми конгрес СКЈ, на којем је донесен нови
програм, од изразите важности за културу јер је критиковао свако одступање
од марксизма, иако је била прокламована слобода у умјетности и науци. Исте
године је почело и емитовање првог експерименталног програма Телевизије
Београд, а убрзо и заједничког југословенског телевизијског програма.
Аутор нас у Закључку подсјећа на главне фазе у комплексним односима
Партије и културе у Србији и Југославији: нагли културни успон и отварање
према Западу (1950–1953), културна стагнација са тенденцијама повратка на
старо (1953–1954) и фаза сталног културног напретка (1955–1958). Гушећи
иновације и креативност у култури и умјетности, Партија је стварала нови
правац, који је требао да задовољи само њен укус. Ипак, крајем педесетих
година прошлог вијека Југославија наставља да сарађује са иностранством на
пољу културе и умјетности, повећавајући интензитет културне размјене.
Контрадикторна културна политика у Југославији имала је за циљ да створи
идеолошки подобне сљедбенике, пажљиво припремајући подлогу за њихово
васпитање на темељима културне политике, коју је потпуно контролисала. Од
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промјене спољнополитичких ситуација или измјена ситуација у Југославији,
зависио је правац културне политике у земљи. Аутор је у овој књизи описао
однос Партије и културе током педесетих година 20. вијека.
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РАДОВАН ПИЛИПОВИЋ
Библиотека Српске патријаршије
Београд

Уредбе и прописи Митрополије београдске 1835–1856,
приредили Зоран Ранковић, Мирослав Лазић,
Пожаревац 2010, стр. 414, факсимили докумената, 21
цм; Библиотека Архива Епархије браничевске, књ. 1.
[и]
Уредбе и прописи Митрополије београдске 1857–1876,
приредили Зоран Ранковић и Мирослав Лазић,
Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу,
Пожаревац 2010, стр. 413, факсимили, 23 цм;
Библиотека Архива Епархије браничевске, књ. 2.
Основни задатак националне историографије да гради јасну и тачну слику
о прошлости, поготово када је реч о прошлости Српске православне цркве, није
био испуњаван због неповољних идеолошких условљавања, недовољне
фактографске освешћености, недостатка предузимљивости, а на крају и саме
ауторске храбрости. Без писаних извора и мукотрпног архивског рада
историчар је осуђен на компилаторски приступ и ограничне домете своје
нарације. Надлежне црквено-просветне институције су одавно требале да обаве
посао који су урадили господа Зоран Ранковић и Мирослав Лазић. Овако њима
припада слава успешно одрађеног пројекта и посла.
Један регионални архив, тј. издавање докумената из архива Пожаревачкобраничевске епархије, даје могућност по први пут да прожмемо црквени живот
Митрополије београдске прве половине XIX века. Реч је о ретком издавачком
подухвату који се мора испратити са дужним поштовањем и од кога ће читаоци
и стручњаци различитих провенијенција имати вишеструке користи. Наиме,
иако је реч о грађи црквено-административног порекла, историчар неће само да
одређује положај Цркве у српском друштву прве половине и средине XIX века,
него ће наћи грађу за посебне аспекте културне, социјалне и политичке
историје. Први писци српске историје модерног доба жалили су се на чемерно
стање објављених извора, наиме на недостатке књига које би обухватале fontes
rerum serbicarum, а српска наука, црквена историја и богословље, са
тенденцијом калемљења страних традиција малу пажњу посвећују изучавању
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сопствених исходишта, порекла и свега онога што је и данас уграђено у наш
црквени живот као искуство XIX и XX века.
Приступ ad fontes је тежак, али пружа право наслажденије писатељима
историје и гарантује да муза Клио награђује своје служитеље у правди и
истини. Истина је та која ослобађа. Трудољубиви подухват Зорана Ранковића и
Мирослава Лазића осветлио је институцију Цркве као живи организам,
структуру у једној епохи са својим бригама и проблемима. Јасна шема:
митрополија, конзисторија, протопопијат и парохија, документи различитих
инстанци и хијерархије духовне власти, пружају богатство односа који су били
сложени богати и непоновљиви. По први пут српски историчари имају
референтну збирку докумената за писање црквене историје "изнутра", не из
неког дипломатског контекста, или мемоарско-аутобиографског, неминовно
крњег приповедања. Људи из времена кнеза Милоша и касније имали су
проблеме и у сфери црквеног живота. Теолошка концепција историје казује да
је историја сарадња Бога и човека, али и дејство Нечастивог на људе који треба
да узму учешће у Царству Божијем које долази. Историчари Цркве, због
институцијске обвезаности и природне афилијације, често су приморани на
аутоцензуру и просипање реторске прашине. Ипак, важно је казати да историја
често нема моралну телеологију, често је разапета политичким и прагматичким
нужностима.
Савремена историјска продукција, поготово она из иностранства или
"региона", иде на гушење идентитета Српске православне цркве, па овакви
подухвати морају бити поздрављени. Чак најлибералнији мислиоци и
историчари поштују СПЦ као "институцију дугог трајања", без обзира што у
њој виде генератор српског национализма и политичке некоректности и
несарадње са Новим светским поретком. Ова и сличне књиге, рађене по
имеративима научне методологије, помажу да схватимо друштвену улогу
Цркве и њен плодотворни друштвено-функционални рад.
Појава другог тома у краћем временском распону улива наду да ће
едиција која доноси важну изворну грађу о српској црквеној прошлости
остварити свој континуитет и доспети до новијих и хронолошки свежијих
година наше, у сваком случају тешке историје.
Предочени извори расветљавају друштвени положај Цркве, бацају
светлост на односе у самом клиру, затим сведоче о економским претпоставкама
живота црквене институције и дају много других занимљивих детаља за
народну прошлост. Фактографија је произашла из Духовног суда
(Конзисторије) Митрополије београдске, односно њеног делатног домена и
њене службене надлежности. Изворна грађа у другој књизи се односи на
последње две године у управи Црквом митрополита Петра Јовановића у
Кнежевини Србији и иде до српско-турског рата 1876. Нарочито су занимљиви
они документи који сведоче практичан однос цркве према рату, скупљању
помоћи за рањенике, постојању војних свештеника, држање молебана за победу
српског оружја и сличног.
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Видимо Цркву као духовно-моралну потпору и ослонац династији
Обреновића, затим занимљив и деликатан однос према члановима владарске
куће. Кроз литургијску праксу, помињање на богослужењима, владару се даје
духовна потврда. Административна мрежа, систем епархија и парохија, јесте
устројени организам који функционише актовски, али не са бирократским
оптерећењем, нудећи решавање многих актуелних питања (уређење брачних
односа, растурање нових богословских и поучних књига, затим следе разна
питања економског карактера везана за црквену имовину и фондове). Неколико
докумената заиста дају темљну основу за проучавање економике Српске
праволавне цркве у Кнежевини. Више инстанце пазе на дисциплину
свештеника, подупиру њихов проповедничко-пастирски рад, а све на корист
"духовног и материјалног просперитета нације".
Обе књиге доносе докумената која су поређана хронолошким следом,
онако како су их писале највише црквене и политичке власти у Кнежевини
Србији, а које се тичу црквено-просветне и црквено-богослужбене сфере, тј.
духовне стране друштвеног живота. Документа су издавана, преписивана и
ширена предвуковским правописом, иако је већ 1868. године Вукова реформа
прихваћена у државној администрацији. У самој Цркви је требало нешто више
времена да се језичка реформа Вука Стефановића Караџића сталожи.
Ове збирке извора ће, без сваке сумње, бити корисни приручници
озбиљним истраживачима прошлости Српске православне цркве XIX века.
Осветљавајући битисање црквеног организма у Кнежевини Србији до
најситнијих пора, биће корисна парадигма како издавати грађу везану за
црквену историју и других српских крајева и области. Без претеривања и
незаслужених похвала, остајемо на становишту да су ово најбоље збирке
изворних докумената које је наша национална историографија понудила (А са
колико сличних се уопште можемо похвалити?). Она је почела свој живот у
нашој и страној науци и њену научну вредност и функционалност у своме раду
већ многи препознају. Сличне књиге које ће се појавити помоћи ће, у најмању
руку, да студијски текстови не буду фактографски низ изолованих и набацаних
чињеница, него контекстуализована целина која има свој логички и наративни
склад. Архивска грађа, несређена, често нестаје по парохијским буџацима, у
парохијским домовима и таванима старих свештеничких станова.
Господа Зоран Ранковић и Мирослав Лазић су издавањем, рашчитавањем
и филолошом обрадом спасили многе изворе и у овој научној форми
продужили век темељитој чињеничној мрежи. Да ли ће поселници изаћи на
своју њиву да ткају по овом постављеном разбоју, показаће скорија будућност.
"Сви се ми у науци једни пењемо на раменима других", рекао је славни Јован
Цвијић, који је својом моралном величином стимулисао свако научно прегнуће.
Историја, а поготово историја Цркве, јесте саборно дело, а не арена за
гладијаторске егзибиције и несувисле театралне вербалне туче.
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БРАНКО АНТЕЉ
Архив Републике Српске
Требиње

Трибуниа бр. 12, Требиње 2009, стр. 312
У издању Музеја Херцеговине у Требињу, једне од најзначајнијих
институција културе и умјетности у источној Херцеговини, изашао је 12. број
часописа Трибуниа са поднасловом: Прилози за историју, археологију,
етнологију, умјетност и киултуру.
Први број овог часописа изашао је још давне 1975. године са жељом да
буде годишњак. Међутим, због недостатка материјално-финансијских
средстава као и због ратних дешавања на овом подручју, та жеља издавача се
није остварила. Надати се да ће у будућности издавач покушати остварити ту
жељу и, захваљујући великом ентузијазму запослених, понудити нам редовно
годишње издање.
Овај број Трибуние највећим дијелом објављује радове са научног
савјетовања Херцеговина од праисторије до данас. Савјетовање је одржано у
Требињу 12–14. децембра 2007. године у организацији Музеја Херцеговине у
Требињу, уз несебичну помоћ Министарства просвјете и културе Републике
Српске. На ову тему било је изложено 17 радова еминентних излагача.
Обим часописа је 312 страница, a подијељен je у двије цјелине: Чланци –
расправе – студије (стр. 17–271) и Прикази – прилози – осврти (стр. 271–311).
У првој цјелини од 15 објављених радова 13 су радови са наведеног
савјетовања, и то: мр Чедомир Поповић, Велика градина у Колањевићима; др
Глигор Самарџић, Запажања о гомилама (громилама) Билећког краја; Милица
Јанковић и др Ђорђе Јанковић, Требиње од 7. до 12. столећа; мр Мирко Бабић,
Рекогносцирање средњовјековних локалитета на простору општине Гацко
1991. г.; проф. др. Марко Атлагић, Тек неке значајније племићке породице у БиХ
и њихови грбови; Радмила Ћапин и Ђорђе Ћапин, Извештај о заштитном
археолошком ископавању рушевина цркве св. Петра и Павла у Требесину,
Херцег Нови; др Радмило Пекић, Историја Херцеговине у дјелу академика
Богумила Храбака; мр Саво Пујић, Црначка светилишта у свјетлу
митолошких и мономастичких реликата; Бојан Новаковић, Топономастички
трагови феудалних односа на примјеру жупе Оногоште; др Маријан Сиврић, О
опоруци – структура и садржај с освртом на опоруке требињских
опоручитеља до 1808. године; Горан Ж. Комар, Капетан Симо Милутинов;
Милош Радић, "Херцеговачки осветник" Ђуре Јакшића и још неки превиди
Светислава Вуловића; Зоран Мијановић, Српско-православна основна школа у
Требињу. Осим ових радова објављени су и радови проф. др Богумила Храбака,
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Зајмопримци из Требиња у Дубровнику 1400–1600. године и Живојина
Андрејића, О крунисању сугубим венцем босанског краља Твртка I
Котроманића.
У другом дијелу часописа, Прикази – прилози – осврти, објављена су
четири рада и један in memoriam у помен Љубинки Којић (1930–2007),
управници Завичајног музеја Требиња (1957–1964). Радови су Божане
Ђузеловић, Специфичности и карактеристике села Увјећа; Милорада
Вукановића, Матица Српска у Дубровнику; Милорада Вукановића,
Интернација; Весељке Салатић, Скулптуре Миливоја Бокића.
Сви радови су објављени ћириличним и латиничним писмом, а закључци
и садржај на енглеском језику.
Топло препоручујемо заинтересованим за ове области да прочитају ове
радове, поготову да се кроз њих упознају са темом овог научног скупа
одржаног у Требињу, а који, по мом мишљењу, није довољно публикован.
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ГОРАН ЂУРАН
Челинац

Чедомир Попов, Источно питање и српска револуција
1804–1918, Српска књижевна задруга,
коло C, књига 665, Београд 2008, стр. 331
Књига Чедомира Попова Источно питање и српска револуција 1804–
1918 настала је као дио пројекта Грађанска Европа у оквиру програма Српске
академије наука и умјетности (САНУ). Састоји се од: Предговора, Увода, те
сљедећих поглавља: Општи поглед на Источно питање (Значење појмова),
Источно питање у 18. веку (Предисторија Источног питања), Источно
питање и националне револуције балканских народа у 19. веку (Предуслови за
почетак националних револуција; Српска национална револуција 1804–1815;
Националреволуционарни покрети Грка и Румуна двадесетих година 19. века;
Србија у Источном питању 1830–1856; Источно питање и Балкан од
Кримског рата до босанско-херцеговачког устанка), Велика источна криза
1875–1878 (Велике силе и Балкан у току источне кризе; Босанско-херцеговачки
устанак 1875. и балкански народи; Рат Србије и Црне Горе против Турске
1876–1877; Руско-турски рат 1877–1878; Крај руско-турског рата –
Санстефански мир, Берлински конгрес 1878), Источно питање и српска
револуција у епохи империјализма (Међународни односи епохе империја – 1878–
1914; Европска сцена; Колонијална политика европских сила; Источно питање
1878–1914; Српска промашена револуција), Извори и литература и Белешка о
писцу.
Источно питање први пут се помиње 1822. године за вријеме грчког
устанка, мада се крајем 16. и почетком 17. вијека сусрећемо са појмом res
orientales за проблеме Турске и њених посједа на европском дијелу. По
Попову, Источно питање би било проблем опстанка турске државе у Европи,
односно на Балканском полуострву, те је заокупљало пажњу многих
теоретичара, од Чезара Балбое до Тојнбија.
Основу Источног питања од краја 18. до почетка 19. вијека чини
настојање најнапреднијих снага међу самим Турцима да реформама и другим
прогресивним промјенама оздраве и ојачају своју државу, да јачањем турског
националног језгра вежу за себе и постепено асимилију нетурске народе. Циљ
је био претварање хетерогене Османске империје у хомогену националну
турску државу. То је у основи циљ сваког облика недемократског
национализма.
Поглавље Источно питање у 18. веку почиње кратким описом освајачке
експанзије до 1699. године. Током ратова вођених у 18. вијеку Турска се почела
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лагано укључивати у међународне структуре. Крајем 18. вијека долази до
буђења националног осјећања балканских народа, подстакнутог идејама
Велике француске револуције.
Поглавље Источно питање и националне револуције балканских народа
у 19. веку започиње разматрањима темâ потпоглавља Предуслови за почетак
националних револуција.
У потпоглављу Српска национална револуција 1804–1815 аутор наводи
као узрок Првог српског устанка кризу турског система и развој српске
националне свијести. Заправо, српска револуција постаје европски проблем.
Потпоглавље Националреволуционарни покрети Грка и Румуна
двадесетих година 19. века објашњава почетке и даљњи развој ових двају
националних покрета.
У потпоглављу Србија у Источном питању 1830–1856. даје се опис
етапа српског политичког концепта. У првим редовима, аутор даје својеврсну
периодизацију: период од 1830. до 1856, када се шири процес националне
револуције и када међународни сукоб у оквиру Источног питања кулминира
великим ратом и други период, од 1856. до 1878, када све противрјечности у
току источне кризе 1875–1878. достижу још једну од својих кулминационих
тачака. Уопште, 30-те и 40-те године 19. вијека карактеристичне су по
национално-револуционарним и социјалним процесима по европској Турској
(национални програми, пропагандни рад, утицај револуције 1848–49. године и,
на крају, посљедице Кримског рата).
Прекретницу у расулу централне турске власти представља доношење
царског Хатишерифа од Гилхане 3. новембра 1839, којим се свим турским
поданицима гарантовала лична, правна и имовинска безбједност.
Потпоглавље Источно питање и Балкан од Кримског рата до босанскохерцеговачког устанка почиње резимирањем резултата уједињавања
италијанског и њемачког народа, мада су и источна и средња Европа дрхтале
усљед националних и ослободилачких побуна.
У поглављу Велика источна криза 1875–1878 и потпоглављу Велике
силе и Балкан у току источне кризе, дат је опис улоге великих сила и Русије у
источној кризи од њеног почетка 1875. године.
Потпоглавље Босанско-херцеговачки устанак 1875. и балкански народи
почиње ауторовим закључком да су невесињска села Бишино и Креково 1875.
године означила својим комешањем почетак велике источне кризе. Ови и
потоњи догађаји усталасали су ускоро и Србију и Црну Гору.
Потпоглавље Рат Србије и Црне Горе против Турске 1876–1877 описује
стање пред улазак Србије у рат и мањак солидарности од стране Румуније и
Бугарске, те поигравање аустроугарске и руске спољне политике око
расподјеле босанско-херцеговачке територије, али и осталих подручја која су
још увијек била под турском влашћу.
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Потподглавље Руско-турски рат 1877–1878. почиње описом уласка
Румуније у рат против Турске 11. маја 1877. године, а потом приказује стање у
Србији, Грчкој и Албанији.
Потпоглавље Крај руско-турског рата – Санстефански мир приказује
какве су све калкулације имале водеће европске силе, те разочарење Енглеске,
Аустроугарске и Њемачке усљед стварања велике Бугарске Санстефанским
миром од 3. марта 1878. године.
Потпоглавље Берлински конгрес 1878. приказује какве су се све новине
десиле на овом мировном скупу. По ријечима Попова, Берлински уговор је
носио собом неке разорне историјске последице, које ће почетком 20. века
подићи нови вал великих националних покрета на Балканском полуострву.
Поглавље Источно питање и српска револуција у епохи империјализма,
са потпоглављима Међународни односи епохе империја – 1878–1914. и
Европска сцена и Колонијална политика европских сила, приказује
међународне односе послије закључења Берлинског конгреса 1878, односно
почетак стварања Weltpolitik.
Потпоглавље Источно питање 1878–1914 даје пресјек најбитнијих
догађања у годинама послије 1878. године, до избијања Првог свјетског рата,
1914. године.
Потпоглавље Српска промашена револуција објашњава прилике све до
чина уједињења Југославије 1918. године, са изреченом дилемом Попова: каква
би била даља судбина историје српског народа да се није одрекао свог
традиционалног националног програма, и заменио га југословенством, и,
заједничком, југословенском државом.
На крају књиге налазе се Извори и литература и Белешка о писцу.

477

Прикази и осврти

GORAN ĐURAN
Čelinac

Historija Osmanske države i civilizacije II,
Priredio: Ekmeleddin İnsanoğlu, Orijentalni institut,
Sarajevo 2008, str. 653
U drugom broju Glasnika Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske, u
rubrici Prikazi i osvrti, na stranama 523–524, Fikret Midžić dao je prikaz prvog toma
istoimene knjige, iz 2004. godine.
Nakon četiri godine, ponovo u izdanju istanbulskog Centra za istraživanje
islamske historije, umjetnosti i kulture i sarajevskog Orijentalnog instituta, izašla je
druga knjiga Historije. Nakon obrađivanja političke istorije, uređenja, vojne
organizacije, pravnog sistema, društva, religije, obrazovanja i nauke, priređivač je u
drugoj knjizi prikazao četiri cjeline, i to: Ekonomski život u osmanskoj državi, Jezik i
književnost, Osmanska misao i Umjetnost i arhitektura.
Prva cjelina – Ekonomski život u osmanskoj državi – sastoji se od sljedećih
poglavlja: Financije kod Osmanlija; Rudnici zlata i srebra, monetarna politika i
politika cijena; Trgovina; Saobraćaj i poštanske usluge i Privreda. Druga cjelina –
Jezik i književnost – od: Osmanski turski jezik; Djela na osmanskom prema vrstama i
složenosti jezika; Utjecaj osmanskog na druge jezike; Turska književnost u Anadoliji;
Turska književnost perioda evropeizacije i Književnost muslimanskih naroda u
Evropi u periodu Osmanskog carstva. Treća cjelina – Osmanska misao – od:
Osmanska misao (XIV–XVII stoljeće) i Ogled o intelektualnom životu u periodu
evropeizacije. Četvrta cjelina – Umjetnost i arhiktetura – od: Umjetnost i
arhiktetura; Umjetnost kaligrafije kod Osmanlija; Umjetnost ukrašavanja rukopisa
(tezhip) kod Osmanlija i Osmanska muzika. Na kraju su date Hronologije (događaja
kroz historiju osmanske države i značajnih događaja u historiji osmanske
civilizacije), Bibliografija i Indeksi (imena i geografskih pojmova i naziva). Knjiga
sadrži tri karte i 209 fotografija i ilustracija.
Ova druga knjiga bogata je podacima o kulturnom, duhovnom i
intelektualnom razvoju osmanske države kroz više vijekova njenog postojanja na
svjetskoj pozornici. Svaka od četiri cjeline sadrži kompletnu i zaokruženu priču, koja
čitaoca može podstaći na razmišljanje a istraživača na daljnja istraživanja. Kada se
dođe na posljednju stranicu drugog toma Historije, može se zamislita sva ona
kompleksnost osmanskog društva, kulture i civilizacije, koja je, na kraju krajeva,
uticala u ogromnoj mjeri na društveni razvoj života naroda na Balkanskom
poluostrvu. Sasvim je sigurno da i ovaj nastavak može pomoći da se na osnovu
najnovijih naučnih postignuća dođe do što boljeg prikaza strukture unutrašnjeg
života Osmanlija, osmanske države i naroda koji su živjeli unutar njenih granica.
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ЖЕЉКО САВАНОВИЋ
Филозофски факултет
Бања Лука

Раде Удовчић, Бараћи и Бараћани, ЈУ Културни центар
"Петар Кочић", Мркоњић Град, 2007, стр. 410
Mонографија Раде Удовчића о Бараћима и Бараћанима објављена је
2007. године у издању ЈУ Културни центар "Петар Кочић" из Мркоњић Града.
За израду монографије аутор је користио необјављену и објављену историјску
грађу, новине и разноврсну литературу, али и усмену традицију, казивања
старијих мјештана, која су код израде оваквих дјела неопходна и неизбјежна.
У првом поглављу књиге, насловљеном као Географски приказ бараћког
краја, дати су положај и границе краја, рељефне, геоморфолошке и
климатолошке карактеристике, побројане су ријеке, јаме и пећине, описан је
биљни и животињски свијет, појединачно је приказано свих тринаест бараћких
села.
Друго поглавље посвећено је прошлости краја и хронолошки се ниже од
праисторије до конца двадесетог вијека (илирски период, римско раздобље,
средњи вијек, доба турске и аустроугарске владавине, Први свјетски рат,
период између два рата, Други свјетски рат и Одбрамбено-отаџбински рат).
Поглављу су придодани записи и сјећања из Другог свjетског рата и веома
значајни спискови цивилних жртава Другог свjетског рата, погинулих и
несталих бораца, цивилних жртава отаџбинског рата.
Треће поглавље говори о становништву, његовим траговима и
кретањима од најранијих времена до миграција савременог доба. Користећи
пописе становништва Аустроугарске и Краљевине Југославије и пописе
послије Другог свјетског рата, аутор нам даје исцрпне податке о броју кућа и
становника појединих села и њихових заселака.
Култура живљења и становања обрађена је у четвртом поглављу, док
пето говори о привреди села. Сазнајемо да су се Бараћани највише бавили
екстензивном пољопривредом. Најважнију грану привређивања представљало
је сточарство, али је увелико било заступљено и ратарство, затим повртларство,
воћарство и пчеларство.
Израда одјевних предмета од вуне, конопље и лана за укућане (чарапе,
рукавице, шалови, зубуни, прегаче, кошуље и др.) био је свакодневни посао,
углавном жена. Неопходне предмете у домаћинству и пољопривреди, чија је
израда била једноставнија (држалице за алатке, косишта, водијери, преслице,
сланице, сандуци, корита за свиње и сл.) правили су одрасли мушки чланови
домаћинства, док су сложеније ствари (плоске, гусле, вучије, качице и сл.)
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израђивали самоуки сеоски мајстори. Најсложенији занати били су занимање
појединаца: градња кућа и помоћних објеката од дрвета, ковачких израђевина
(ћускије, српови, мотике, сјекире, ножеви и сл.), поткивање коња и клесање
надгробних споменика. Дио људи бавио се трговином, угоститељством и радом
у шуми. Сличним или истим пословима баве се људи и данас.
У седмом поглављу говори се о историји школства и просвјете (прва
српска школа у Герзову, ширење писмености у вријеме аустроугарске управе,
отварање школа између два рата и послије Другог свјетског рата, престанак
рада појединих школа, прва библиотка и пододбор "Просвјете").
Послије краћег поглавља о народној медицини и здравству слиједи
поглавље о црквама и вјерском животу, гдје је аутор посебно обрадио поједине
храмове и свештенике.
Десето поглавље описује народне обичаје и обреде (свадба, брак,
рођење, крштење, бабине, кумство, одлазак у војску и рат, чаројице, вучарење,
паљење лила, прскање млијеком, прослава Божића, васкршњи празници,
ђурђевдански обичаји, крсна слава и др.); мобе (косидба, перушање, копачки и
жетелачки радови); прела и сијела.
Тема сљедећег поглавља су старе и већ помало заборављене игре (игре
на прелима и сијелима, витешке и чобанске игре), а слиједе поглавља о
народним вјеровањима Бараћана (шта је добро а шта није, шта треба а шта не
треба и др.); о легендама бараћког краја; о фолклору (народна кола, музички
инструменти, народне пјесме, мушка и женска народна ношња).
У посебна поглавља стављене су народне лирске пјесме, говор Бараћана,
народне изреке, књижевници, истакнуте личности, занимљивости и рјечник
локализама и архаизама.
Текст прати већи број старијих и новијих, појединачних и групних
фотографија мјештана, села и сеоских здања (школа, храмова, споменика,
гробља, мотела, приватних кућа, млинова и др.), призора из живота (косидба,
вађење кромпира, народни збор, освећивање цркве и др.), разних предмета који
се користе у пољопривреди и домаћинству (сепет, коса, виле, варићак, витло,
чекрк, плоска, ракијско буре, букара, преслица и др.), као и нз других
занимљивих фотографија, што увелико употпуњује слику бараћког краја и
његових становника.
Књига је обогаћена мноштвом детаља који ће заинтересовати сваког
читаоца. Нарочито ће је радо прихватити људи који живе или су живјели у
бараћком крају, као и они који су поријеклом Бараћани а данас живе у
Републици Српској, Србији, широм Европе и свијета. Овим дјелом Удовчић је
дао велики допринос не само локалној, него и историји и етнографији
Републике Српске и српског народа. Ова књига, због мноштва разноврсних
података, биће од користи не само историчарима него и другим научницима
који проучавају српску културу и традицију.
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Библиографија часописа Стари српски архив,
1–8 (2002–2009)
Стари српски архив представља пројекат везан за објављивање старе
изворне грађе, којем су приступили Филозофски факултет у Београду,
Филозофски факултет у Бањалуци, Институт за историју у Бањалуци, Архив
Србије у Београду и Међуопштински историјски архив у Ваљеву. Од 2003.
године издавању часописа приступају Филозофски факултет у Српском
Сарајеву и Историјски архив у Чачку, а истовремено Архив Србије у Београду
напушта пројекат. Године 2006. у издавању часописа нису учествовали
Историјски архив у Чачку и Међуопштински историјски архив у Ваљеву, да би
се Историјски архив у Чачку вратио међу издаваче сљедеће године. Архив
Србије у Београду постао је поново издавач 2008. године, али је Институт за
историју у Бањалуци престао учествовати у издавању часописа.
Одговорни уредник првих шест књига био је Раде Михаљчић, а седме и
осме, поред Раде Михаљчића, одговорни уредник је Андрија Веселиновић.
Задатак Старог српског архива је критичка обрада и издавање сваке
повеље понаособ. Редакција часописа одлучила је да пажњу посвети углавном
исправама које су настале послије 1321. године.
Књига 3 (2004) је споменица професора Симе Ћирковића, а књига 4
(2005) професора Милоша Благојевића.
Часопис Стари српски архив подијељен је на два дијела. Први дио је
Дипломатичка грађа, а други Прилози српском дипломатару.
Стари српски архив излази једном годишње.
1)
2)
3)
4)

Алексић, Владимир
Повеља цара Стефана Душана властеличићу Иванку Пробиштитовићу,
књ. 8 (2009), стр. 69–80.
Антоновић, Милош
Оснивачка повеља Балше III Балшића манастиру Светог Николе на
Прасквици, књ. 5 (2006), стр. 207–227.
Божанић, Снежана
Повеља краља Милутина барској породици Жаретића, књ. 6 (2007), стр.
11–17.
Бојанин, Станоје
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Повеља цара Стефана Уроша којом потврђује дар великог војводе
Николе Стањевића манастиру Хиландару, књ. 1 (2002), стр. 103–115.
Бојанин, Станоје
Повеља цара Стефана Душана о даровању села Лесковљане манастиру
Хиландару, књ. 4 (2005), стр. 119–134.
Бојанин, Станоје
Повеља деспота Јована Угљеше о даровању села Акротир и катуна
Зарвинце манастиру Хиландару, књ. 7 (2008), стр. 99–112.
Бојанин, Станоје
Повеља Вука Бранковића о даровању скопског манастира Светог
Георгија манастиру Хиландару, књ. 8 (2009), стр. 119–128.
Бубало, Ђорђе
О називу и времену настанка пописа имања Хтетовског Манастира,
књ. 1 (2002), стр. 177–194.
Бубало, Ђорђе
Фалсификована повеља цара Уроша о Стонском дохотку, књ. 2 (2003),
стр. 99–142.
Бубало, Ђорђе
Библиографија радова академика Симе Ћирковића, књ. 3 (2004), стр.
XIX–LXIII
Бубало, Ђорђе
О преписима повеље краља Уроша I храму Светог Николе у Хвосну, књ.
3 (2004), стр. 169–183.
Бубало, Ђорђе
Средњовековни архив манастира Врањине (прилог реконструкцији), књ.
5 (2006), стр. 243–276.
Бубало, Ђорђе
Почетак треће Дечанске хрисовуље, књ. 6 (2007), стр. 69–82.
Бубало, Ђорђе
Два прилога о Дечанским хрисовуљама, књ. 6 (2007), стр. 221–231.
Бубало, Ђорђе
За ново, критичко издање трескавачких хрисовуља краља Душана, књ. 7
(2008), стр. 207–229.
Веселиновић, Андрија
Повеља деспота Стефана Лазаревића деспотици Евпраксији, књ. 1
(2002), стр. 131–142.
Веселиновић, Андрија
Повеља деспота Стефана Лазаревића манастиру Милешеви, књ. 2
(2003), стр. 193–203.
Веселиновић, Андрија
Професор Сима Ћирковић и рад на издавању извора, књ. 3 (2004), стр.
IX–XVIII
Веселиновић, Андрија
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20)
21)
22)
23)
24)

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

Три повеље из XV века за манастире Тисмена и Водица, књ. 8 (2009),
стр. 183–203.
Вујошевић, Жарко
Стари завет у аренгама повеља Стефана Душана, књ. 2 (2003), стр.
227–247.
Вујошевић, Жарко
Хрисовуља краља Стефана Душана манастиру Св. Петра и Павла на
Лиму, књ. 3 (2004), стр. 45–69.
Вујошевић, Жарко
Повеља краља Стефана Душана о цркви Светог Николе у Добрушти,
књ. 4 (2005), стр. 51–67.
Вујошевић, Жарко
Хрисовуља цара Стефана Душана Хиландару о селу Потолину, књ. 5
(2006), стр. 115–137.
Вујошевић, Жарко
Дипломатика у XXI веку – резултати и перспективе (Конгрес
Међународне комисије за дипломатику, Бон 2005 ), књ. 5 (2006), стр.
277–290.
Живојиновић, Драгић
Хрисовуља цара Стефана Душана келији Светог Саве Јерусалимског у
Кареји, књ. 1 (2002), стр. 69–78.
Живојиновић, Драгић
Повеља братског сабора манастира Хиландара о аделфатима за
карејску келију Светог Саве Јерусалимског, књ. 2 (2003), стр. 41–54.
Живојиновић, Драгић
Акт хиландарског братског сабора о давању келије Светог Саве
Јерусалимског у Кареји царици Јелени, књ. 3 (2004), стр. 89–105.
Живојиновић, Драгић
Акт архиепископа Никодима I за келију Светог Саве Јерусалимског у
Кареји, књ. 4 (2005), стр. 23–50.
Живојиновић, Драгић
Интерполисана хрисовуља краља Милутина за Карејску келију Светог
Саве Јерусалимског, књ. 5 (2006), стр. 11–41.
Живојиновић, Драгић
Хрисовуља цара Стефана Душана за Хиландар о Лужачкој метохији,
књ. 5 (2006), стр. 99–113.
Живојиновић, Драгић
Хрисовуља краља Стефана Душана Хрусијском пиргу о поклону села
Гаидарохора, књ. 6 (2007), стр. 83–101.
Живојиновић, Драгић
Простагма цара Стефана Душана хиландарском игуману Калинику, књ.
6 (2007), стр. 103–111.
Живојиновић, Драгић
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34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Скопска хрисовуља цара Душана за келију Светог Саве Јерусалимског у
Кареји (Хил. 31), књ. 7 (2008), стр. 59–70.
Живојиновић, Драгић
Велика прилепска хрисовуља цара Стефана Душана Карејској келији
Светог Саве (Хил. 149), књ. 7 (2008), стр. 71–90.
Живојиновић, Драгић
Фалсификовани акт хиландарског братског сабора и игумана Саве о
аделфатима за башту Андонија, књ. 8 (2009), стр. 57–67.
Зечевић, Нада
Брачни уговор Леонарда III Токо и Милице Бранковић, књ. 4 (2005), стр.
209–233.
Исаиловић, Невен
Повеља бана Твртка Котроманића Дубровчанима из 1355. године, књ. 6
(2007), стр. 123–138.
Исаиловић, Невен
Повеља бана Твртка Котроманића Дубровчанима из 1356. године, књ. 6
(2007), стр. 139–149.
Исаиловић, Невен
Акредитивно писмо краља Стефана Томаша за посланика Николу
Тесту, књ. 7 (2008), стр. 175–186.
Исаиловић, Невен
Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића
и његове браће, књ. 8 (2009), стр. 143–157.
Исаиловић, Невен
Уговор херцега Хрвоја Вукчића Хрватинића и Дубровчана о савезу
против босанског краља Стефана Остоје, књ. 8 (2009), стр. 167–181.
Јечменица, Дејан
Писмо краља Стефана Уроша III о разрешењу рачуна Дубровчанина
Паскоја Гучетића, књ. 7 (2008), стр. 27–35.
Јечменица, Дејан
Разрешница краља Стефана Уроша III Дечанског за Дубровчанина Луку
Лукаревића, књ. 7 (2008), стр. 37–49.
Јечменица, Дејан
Разрешница краља Стефана Душана за дубровачко трговачко друштво
Вукасовић- Лукаревић-Гучетић, књ. 8 (2009), стр. 37–44.
Јечменица, Дејан
Две разрешнице краља Стефана Душана за Дубровчанина Домању
Менчетића са браћом, књ. 8 (2009), стр. 45–55.
Марјановић-Душанић, Смиља
Повеља краља Милутина опатији Свете Марије Ратачке, књ. 1 (2002),
стр. 13–29.
Марјановић-Душанић, Смиља
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48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)

Хрисовуља краља Душана о даровању манастира Светог Николе
Мрачког у Орехову манастиру Хиландару, књ. 2 (2003), стр. 55–68.
Марјановић-Душанић, Смиља
Повеља краља Стефана Душана старцу Јовану, књ. 3 (2004), стр. 35–44.
Марјановић-Душанић, Смиља О питању аутентичности повеља
мрачког комплекса, књ. 3 (2004), стр. 153–168.
Марјановић-Душанић, Смиља
Повеља краља Стефана Душана поклањању цркве Светог Николе у
Врању манастиру Хиландару, књ. 4 (2005), стр. 69–85.
Марјановић-Душанић, Смиља
О неким нерешеним питањима из повеље Стефана Душана за цркву
Светог Николе у Врању, књ. 4 (2005), стр. 237–248.
Марјановић-Душанић, Смиља
Повеља краља Стефана Душана о поклону цркве Св. Ђорђа и села
Полошко манастиру Хиландару, књ. 6 (2007), стр. 55–67.
Митровић, Катарина
Повеља деспота Ђорђа Бранковића о прихватању ктиторства над
Хиландаром, књ. 5 (2006), стр. 229–239.
Митровић, Катарина
Повеља деспота Ђорђа, Јована и Ангелине Бранковић манастиру
Светог Павла, књ. 6 (2007), стр. 209–217.
Митровић, Катарина
Повеља деспотице Јелене Јакшић манастиру Хиландару, књ. 7 (2008),
стр. 195–203.
Михаљчић, Раде
Повеља краља Стефана Твртка I Котроманића кнезу и војводи Хрвоју
Вукчићу Хрватинићу, књ. 1 (2002), стр. 117–129.
Михаљчић, Раде
Хрисовуља цара Уроша мелничком митрополиту Кирилу, књ. 2 (2003),
стр. 85–97.
Михаљчић, Раде
Мљетске повеље цара Уроша, књ. 3 (2004), стр. 71–87.
Михаљчић, Раде
Хрисовуља цара Уроша манастиру Хиландару, књ. 4 (2005), стр. 151–
160
Михаљчић, Раде
Хрисовуља цара Уроша манастиру Хиландару о дару калуђера Романа,
књ. 5 (2006), стр. 139–148.
Михаљчић, Раде
Слово браће Бранковића манастиру Хиландару, књ. 6 (2007), стр. 151–
166.
Михаљчић, Раде
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63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)

Повеља краља Остоје којом потврђује раније даровнице Дубровнику,
књ. 7 (2008), стр. 163–173.
Михаљчић, Раде
Исправа о примању Хрвоја Вукчића за дубровачког властелина, књ. 8
(2009), стр. 59–165.
Мишић, Синиша
Повеља краља Стефана Уроша III Дечанског манастиру Светог Николе
Мрачког у Орехову, књ. 1 (2002), стр. 55–68.
Мишић, Синиша
Хрисовуља краља Стефана Уроша III манастиру Хиландару, књ. 2
(2003), стр. 29–40.
Мишић, Синиша
Рад Милоша Благојевића на хронолошким и другим проблемима српске
дипломатике, књ. 2 (2003), стр. 217–225.
Мишић, Синиша
Хрисовуља краља Стефана Уроша III Хиландару о спору око међа
Крушевске метохије, књ. 3 (2004), стр. 3–17.
Мишић, Синиша
Професор Милош Благојевић и његов рад на српској дипломатици, књ. 4
(2005), стр. XI–XVI
Мишић, Синиша
Хрисовуља цара Стефана Душана о поклањању цркве Светог Николе у
Псачи манастиру Хиландару, књ. 4 (2005), стр. 135–149.
Мишић, Синиша
Повеља краља Стефана Уроша III манастиру Хиландару, књ. 5 (2006),
стр. 65–81.
Мишић, Синиша
Повеља војводе Радича Санковића Дубровнику, књ. 6 (2007), стр. 183–
199.
Мишић, Синиша
Повеља Бељака и Радича Санковића Дубровнику, књ. 7 (2008), стр. 113–
127.
Мишић, Синиша
Хрисовуља краља Стефана Уроша III Призренској епископији, књ. 8
(2009), стр. 11–36.
Мргић-Радојчић, Јелена
Повеља бана Стјепана II Котроманића кнежевима Вуку и Павлу
Вукославићу, књ. 1 (2002), стр. 79–92.
Мргић-Радојчић, Јелена
Повеља бана Твртка кнезу Вукцу Хрватинићу, књ. 2 (2003), стр. 167–184
Мргић-Радојчић, Јелена
Повеља бана Стјепана II Котроманића великом кнезу Гргуру
Стјепанићу, књ. 3 (2004), стр. 19–33.
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77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)

Мргић-Радојчић, Јелена
Библиографија радова професора Милоша Благојевића,књ. 4 (2005), стр.
XVII–XXX
Мргић-Радојчић, Јелена
Повеља бана Твртка Котроманића којом потврђује баштинске поседе
кнезу Влатку Вукославићу, књ. 4 (2005), стр. 99–114.
Мргић-Радојчић, Јелена
Повеља бана Твртка Котроманића којом даје "вјеру господску" кнезу
Влатку Вукославићу, књ. 4 (2005), стр. 115–118.
Мргић, Јелена
Писмо кнеза Драгише Дињичића кнезу Вукашину и Војводи Вукмиру
Златоносовићу, књ. 6 (2007), стр. 201–207.
Мргић, Јелена
Повеља бана Стјепана II Котроманића којом кнезу Вукославу
Хрватинићу даје своју "вјеру господску", књ. 7 (2008), стр. 51–58.
Поповић, Раде
Повеља бана Твртка I Котроманића Дубровнику о ослобађању од
царина, књ. 5 (2006), стр. 149–156.
Поповић, Раде
Повеља бана Стјепана II Котроманића о решавању спорова између
Босне и Дубровника, књ. 6 (2007), стр. 35–54.
Поповић, Раде
Повеља бана Твртка Котроманића којом потврђује повластице својих
претходника Дубровчанима, књ. 7 (2008), стр. 91–98.
Порчић, Небојша
Писмо краља Владислава II дубровачком кнезу и општини, књ. 1 (2002),
стр. 31–54.
Порчић, Небојша
Акт једног српског краља о разрешењу рачуна Дубровчанина Андрије
Пештића, књ. 2 (2003), стр. 11–19.
Порчић, Небојша
Акт краља Стефана Уроша III о разрешењу рачуна Дубровчанина
Андрије Пештића, књ. 2 (2003), стр. 21–28.
Порчић, Небојша
Повеља краља Стефана Душана Дубровчанима о царини слуге
Дабижива, књ. 5 (2006), стр. 83–98.
Порчић, Небојша
Повеља краља Стефана Дечанског Дубровчанима из 1326. године, књ. 6
(2007), стр. 19–34.
Порчић, Небојша
Писма
немањићких
владара
Дубровчанима
о
подизању
светодмитарског дохотка, књ. 7 (2008), стр. 11–26.
Порчић, Небојша
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93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)

Пропусница цара Уроша за дубровачко посланство, књ. 8 (2009), стр.
87–100.
Рудић, Срђан
Повеља бана Твртка Котроманића кнезу Влатку Вукославићу, књ. 2
(2003), стр. 69–83.
Рудић, Срђан
Повеља краља Стефана Томаша синовима Иванца Јурчинића, књ. 3
(2004), стр. 141–150.
Рудић, Срђан
Повеља краља Стефана Дабише кћерци Стани, књ. 4 (2005), стр. 173–
192.
Рудић, Срђан
Повеља краља Стефана Дабише браћи Семковић, књ. 5 (2006), стр. 157–
171.
Рудић, Срђан
Повеља краља Стефана Дабише Дубровнику, књ. 6 (2007), стр. 167–182.
Рудић, Срђан
Повеља Радича и Стефана Црнојевића Дубровнику, књ. 7 (2008 ), стр.
157–161.
Рудић, Срђан
Повеља краља Стефана Томашевића којом одобрава да се у Босни
користе дубровачки новци, књ. 7 (2008), стр. 187–194.
Рудић, Срђан
Повеља Ђурђа I Балшића Дубровнику, књ. 8 (2009), стр. 101–110.
Рудић, Срђан
Повеља Ђурђа I Балшића Дубровчанима, књ. 8 (2009), стр. 111–117.
Соловјев, Александар
О потреби издавања српског дипломатара, књ. 1 (2002), стр. 145–175.
Суботин-Голубовић, Татјана
Повеља краља Стефана Душана о поклону цркве Св. Ђорђа и села
Полошко манастиру Хиландару, књ. 6 (2007), стр. 55–67.
Тријић, Владан
Повеља краља Стефана Уроша II Милутина манастиру светих апостола
на Лиму, књ. 4 (2005), стр. 3–22.
Тријић, Владан
Повеља краља Стефана Дечанског манастиру светих апостола Петра и
Павла на Лиму, књ. 5 (2006), стр. 51–64.
Ћирковић, Сима
Повеља деспота Јована Угљеше властелину Новаку Мрасоровићу, књ. 1
(2002), стр. 93–98.
Ћирковић, Сима
Повеља краља Вукашина властелину Новаку Мрасоровићу, књ. 1 (2002),
стр. 99–102.
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108) Ћирковић, Сима
Повеље кнеза Лазара и његова канцеларија, књ. 2 (2003), стр. 207–215.
109) Ћирковић, Сима
Повеља цара Душана Општини дубровачкој о исплати 200 перпера
годишње цркви Светог Николе у Барију, књ. 4 (2005), стр. 87–98.
110) Ћирковић, Сима
Повеља краља Вукашина Дубровнику којом потврђује повеље ранијих
српских владара, књ. 4 (2005), стр. 161–172.
111) Ћирковић, Сима
Повеља краља Стефана Уроша III Дечанског Дубровчанима из 1321.
године, књ. 5 (2006), стр. 43–49.
112) Ћирковић, Сима
Превод повеље цара Стефана Душана граду Скадру, књ. 6 (2007), стр.
113–121.
113) Ћирковић, Сима
Повеље и писма Стефана Лазаревића, књ. 7 (2008), стр. 231–242.
114) Ћирковић, Сима
Писмо митрополита јерусалимског Михаила Дубровчанима, књ. 8 (2009),
стр. 129–135.
115) Ћирковић, Сима
Друго писмо митрополита јерусалимског Михаила Дубровчанима, књ. 8
(2009), стр. 137–141.
116) Фостиков, Александра
Писмо дубровачког кнеза и општине великом војводи Хрвоју Вукчићу
Хрватинићу, књ. 2 (2003), стр. 185–192.
117) Фостиков, Александра
Писмо босанске краљице Јелене Грубе кнезу и општини дубровачкој и
њихов одговор, књ. 3 (2004), стр. 125–140.
118) Фостиков, Александра
Писмо дубровачког кнеза и Општине босанској краљици Јелени Груби,
књ. 4 (2005), стр. 193–200.
119) Фостиков, Александра
Акт босанске краљице Јелене Грубе о разрешењу рачуна протовестијара
Жоре Бокшића, књ. 4 (2005), стр. 201–207.
120) Фостиков, Александра
Повеља краљице Јелене Дубровчанима о укидању царина у Маслинама и
Сланом, књ. 5 (2006), стр. 173–186.
121) Фостиков, Александра
Четири писма краљице Јелене Дубровачкој општини о босанским
дохоцима, књ. 5 (2006), стр. 187–205.
122) Фостиков, Александра
Четири писма босанског краља Стефана Дабише Дубровачкој општини
о босанским дохоцима, књ. 7 (2008), стр. 129–139.
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123) Фостиков, Александра
Два документа босанског краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна
протовестијара Жоре Бокшића, књ. 7 (2008), стр. 141–155.
124) Фостиков, Александра
Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и
његове браће, књ. 8 (2009), стр. 143–157.
125) Чернова Александровна, Мария
Грамота царя Стефана Уроша Дубровчанам о торговле, књ. 8 ( 2009 ),
стр. 81–86.
126) Шпадијер, Ирена
Слово браће Бранковића манастиру Хиландару, књ. 6 (2007), стр. 151–
166.
127) Шуица, Марко
Повеља цара Уроша о замени поседа између кнеза Војислава и челника
Мусе, књ. 2 (2003), стр. 143–166.
128) Шуица, Марко
Повеља кнеза Стефана Лазаревића којом се Хиландару прилаже црква
Ваведења Богородичиног у Ибру, књ. 3 (2004), стр. 107–123.
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ИЗ ДЈЕЛАТНОСТИ УДРУЖЕЊА
ABOUT THE ASSOCIATION’S ACTIVITY

Г. ВУКША, Из рада Удружења архивских радника Републике Српске (мај 2010 – март 2011)

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

ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (мај 2010 – март 2011)
Дана 23. априла 2010. године, у оквиру свечаности поводом Дана Града,
у Малој вијећници Банских двора свечано је промовисан 2. број Гласника
Удружења архивских радника Републике Српске. Часопис су промовисали
главни и одговорни уредник Душан Поповић, чланови Редакције проф. др
Ђорђе Микић, мр Бојан Стојнић и Зоран Пејашиновић и гошћа из Београда
Нада Петровић.
Часопис је издат у 500 примјерака, од којих 100 у тврдом повезу.
Други број Гласника садржи сљедеће рубрике: Архивистика (11
прилога), Историографија (28), Објављивање архивске грађе (6), Објављивање
информативних средстава (2), Прикази и осврти (20), Библиографија (5) и Из
рада Удружења (1), а окупио је чак 47 сарадника из Босне и Херцеговине,
Србије, Шведске, Грчке, Швајцарске и САД.
Прва два броја Гласника доступни су на сајту www.uarrs-arhivisti.org .
На 12. сједници Управног одбора Удружења, одржаној 31. маја 2010.
године, разматрано је питање реализације Истраживачког пројекта "Развој
здравства у Бањалуци од XIX до XXI вијека". Констатовано је да је започело
истраживање релевантне архивске и библиотечке грађе у Бањалуци и писање
уводног дијела монографије, у којем се третира историјат здравства у
Бањалуци до 1945. године. извршене су и припреме за истраживање архивске и
библиотечке грађе у Београду, Загребу и Сарајеву.
Реализација овог пројекта била је и на дневном реду 13. сједнице,
одржане 3. септембра 2010. године, када је констатовано да је завршено
истраживање у архивским, библиотечким и другим сродним установама у
Београду, Загребу и Сарајеву.
На истој сједници је закључено да је учешће представника Удружења на
Словеначко-хрватској конференцији у оквиру пројекта Heritage live о
постдипломском студију архивистике, одржаној 9–10. септембра у Оточцу
(Словенија), од интереса за Удружење, а посебно на плану успостављања и
развијања међународне сарадње. На овом скупу Удружење је представљао
његов предсједник Душан Поповић.
Четрнаеста сједница Управног одбора одржана је 13. септембра 2010. На
њој су донесене одлуке о покретању 3. броја Гласника Удружења архивских
радника Републике Српске и о издавању књиге Штампарије, књиговезнице,
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књижаре и папирнице у Босанској Крајини 1879–1941. аутора Бојана Стојнића.
На сједници је прихваћен приједлог предсједника Удружења Душана Поповића
о заказивању сједнице Управног одбора Архивистичког удружења Босне и
Херцеговине. На дневном реду те сједнице, одржане 17. септембра 2010.
године, били су извјештај о стању припрема 2. конгреса архивиста Босне и
Херцеговине и расправа о проблемима у вези са координацијом рада између
органа АУБиХ, те, у вези с тим, остваривање политике АУБиХ и појединих
одредаба његовог статута.
Удружење је 5. новембра 2010. објавило треће допуњено издање
мултимедијалног компакт диска Бањалука које има и које нема, које садржи
2.577 фотографија и разгледница Бањалуке. Аутори ове електронске књиге су
чланови Удружења Верица Стошић и Зоран С. Мачкић.

Са промоције 2. броја Гласника

Чланови Удружења су 26–27. новембра посјетили Архив Војводине,
Историјски архив града Новог Сада и Патријаршијски двор у Сремским
Карловцима. У току посјете са Друштвом архивских радника Војводине је
потписан протокол о сарадњи.
На основу овлашћења из Закона о архивској дјелатности, децембра 2010.
године министар просвјете и културе Републике Српске донио је Правилник о
условима, роковима и начину полагања стручног архивског испита,
признавању стручних архивских звања и условима за стицање стручних
архивских звања. Правилник је објављен у Службеном гласнику Републике
Српске број 126/10. Након ступања на снагу овог правилника организовање
стручних архивских испита и признавање стручних архивских звања су
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постали надлежности Удружења. Именовани су чланови Комисије за стручне
испите и признавање стручних архивских звања.
Јануара 2011. године Удружење је учествовало на јавном конкурсу за
суфинансирање научних часописа и по том основу обезбиједило 1.500 КМ од
Министарства науке и технологије.
Марта 2011. године извршено је усклађивање општих аката Удружења
са новим прописима Републике Српске и пререгистрација дјелатности код
Републичког завода за статистику.
Истог мјесеца, у року предвиђеном уговором, Клиничком центру у
Бањалуци предата је документација прикупљена у оквиру Истраживачког
пројекта "Развој здравства у Бањалуци од XIX до XXI вијека" (18.914 копија
докумената, 101 фотографија и уводни текст под насловом "Здравство у
Бањалуци до 1945. године"). Чланови Удружења прегледали су 62 архивска
фонда и збирке (605 м1 архивске и документарне грађе, 810 фотографија и 217
досијеа), 34 објављена извора (алманаси, записници, извјештаји, информатори,
адресари, календари, статистике, споменице и сл.), три збирке законских
прописа, 35 новина и часописа и 64 научна и стручна рада (чланци, расправе,
прилози, књиге и монографије).
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