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РИЈЕЧ УРЕДНИКА
Част ми је и задовољство да вам се, поводом два мала јубилеја,
''пунољетства'' Удружења архивских радника Републике Српске и 10. броја
''Гласника'', обратим у име Удружења и његове редакције.
Пред вама је 10. број ''Гласника'', који је статутарно уређен као орган
Удружења архивских радника Републике Српске. Излазак првог броја ''Гласника'', 2009. године, a вријеме је то несумњиво показало, представљао је први значајан и неизбрисив траг наше културне мисије. Живимо у времену које баш и
није склоно књизи, што нашу природну тежњу да очувамо континуитет ''Гласника'' чини, по правилу, тешко достижном.
Удружење архивских радника Републике Српске се приликом конципирања своје издавачке политике и програма опредјељује за објављивање књига
које свједоче о значајним личностима и догађајима из прошлости Бањалуке и
Републике Српске, као и књига из области архивске струке и дјелатности. Притом не треба сметнути с ума ни чињеницу да смо потпуно отворени и за међународну сарадњу, о чему рјечито свједоче поједина наша издања.
Наша дјелатност је, увјерен сам, стваралачки чин, прије свега због тога
што подразумијева препознавање оног што има трајан и општи значај. У Босни
и Херцеговини, бременитој разним контроверзама, па и оним у области историографије сва три њена народа, овај значај расте до неслућених размјера.
Већ и летимичан поглед на издавачку дјелатност у Републици Српској у
протеклих пар година ми даје за право да закључим да је Удружење, самостално или у сарадњи са Архивом Републике Српске, постало једна од најзначајнијих издавачких кућа. Усљед несталних и неизвјесних прихода Удружења, наша
издавачка продукција је заправо поклон Бањалуци и Републици Српској. Припрема, штампање и дистрибуција наших издања падају на терет самог Удружења, односно, прецизније речено, почивају на волонтерском ангажовању наших
чланова и сарадника.
И поред свих потешкоћа, наша јасно профилисана издавачка концепција
била је довољна да око ''Гласника'' и других наших издања окупи еминентне
ауторе, рецензенте, лекторе, преводиоце и друге сараднике.
Свима њима се овим путем најљубазније захваљујем и честитам.
Душан Поповић, предсједник Удружења и
главни и одговорни уредник
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65 ГОДИНА АРХИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1953–2018
Апстракт: Овај рад представља кратку презентацију историје Архива
Републике Српске од његовог оснивања до данас. Архив града Бањалуке основан је 1953, Градски архив у Добоју 1954, а Општински архив у Фочи 1981.
године. Градски архив у Бањалуци је послије три године прерастао у Срески
архив, а 1963. у Архив Босанске Крајине. У Добоју се регионални архив оснива
1973, а у Фочи 1986. године. Избијањем грађанског рата у Босни и Херцеговини, у прољеће 1992, донијела је Влада Српске Републике БиХ Одлуку о оснивању Архива Српске Републике Босне и Херцеговине. Данас је Архив Републике
Српске, са статусом републичке управне организације у саставу Министарства
просвјете и културе, централна установа за заштиту културних добара.
Кључне ријечи: Република Српска, Босанска Крајина, Бањалука, Добој,
Фоча, архив, архивска грађа, фондови и збирке.
Обиљежавање јубилеја 65 година организоване архивске дјелатности у
Републици Српској представља посебну прилику да се у овом раду о историји
Архива Републике Српске изнесе неколико суштинских података.
На територији данашње Републике Српске касно је у односу на неке
друге центре формирана организована архивска служба. Архив града Бањалуке
основан је 20. априла 1953, Градски архив у Добоју 16. фебруара 1954, а
Општински архив у Фочи 29. септембра 1981. године.
Послије три године Архив града Бањалуке је, на основу Сагласности
Народног одбора Среза Приједор од 15. фебруара 1956, Одобрења Извршног
вијећа НР Босне и Херцеговине од 30. маја 1956. и рјешења Народног одбора
Среза Бањалука од 29. јуна 1956, прерастао у Срески архив Бањалуке. Као
такав био је заједничка стручна и научна установа за срезове Бањалука и Приједор, који су били и његови оснивачи. Осим овог архива, оспособљено је 1958. у
Мјесном уреду Нова Топола архивско спремиште, у којем је смјештена архивска грађа прикупљена са територије Среза Босанска Градишка. Временом је то
спремиште прерасло у Архивски сабирни центар Босанска Градишка.
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Послије укидања Среског народног одбора Приједор и безуспјешних
покушаја да се оснује архивска установа у Бихаћу, одлучено је да Архив у
Бањалуци прошири територијалну надлежност и на Срез Бихаћ. Одлукама среских скупштина Бихаћ од 8. јула и Бањалука од 10. јула 1963. основан је Архив
Босанске Крајине са сједиштем у Бањалуци, а права оснивача преузела је 19.
јула 1963. Скупштина Среза Бањалука. Сада се територијална надлежност
Архива протезала на 23 општине Босанске Крајине: Бањалука, Бихаћ, Босанска
Дубица, Босанска Градишка, Босанско Грахово, Босанска Крупа, Босански
Нови, Босански Петровац, Цазин, Велика Кладуша, Титов Дрвар, Јајце, Приједор, Сански Мост, Кључ, Котор Варош, Лакташи, Србац, Мркоњић Град,
Шипово, Прњавор, Скендер Вакуф и Челинац. Био је то највећи регионални
архив у тадашњој социјалистичкој Југославији.
Суочен са приливом велике количине архивске грађе и са немогућношћу да обезбиједи довољан смјештајни простор у Бањалуци, Архив је током
1963. и 1964. основао архивске сабирне центре у Приједору, Јајцу и Бихаћу као
истурене архивске јединице Архива Босанске Крајине. Њихов задатак био је да,
прије свега, заштите архивску грађу укинутих среских, општинских и мјесних
народних одбора и осталу грађу са подручја на којем су дјеловали, али и да се
убрза унапређење архивске службе и створи мрежа архивских институција на
подручју Босанске Крајине.
Послије укидања срезова Бањалука и Бихаћ, преузела је 1. јануара 1967.
права оснивача и финансирање Архива Босанске Крајине Скупштина СР Босне
и Херцеговине, а од 1. јануара 1975. то право су преузеле 23 скупштине општина Босанске Крајине. Културну димензију рада Архива дјелимично је финансирао СИЗ културе у Бањалуци.
Због ширења архивске грађе и јачања значаја даљег развоја архивске
службе, Архив Босанске Крајине смјештен је средином 1973. у тзв. "Царску
кућу", гдје се и данас налази. Ту су, у већем простору, били бољи услови за рад
и заштиту архивске грађе и за већи број запослених.
Архивски сабирни центар у Бихаћу укинут је 1981. године. Заштићена
архивска грађа општина Бихаћ, Босанско Грахово, Босанска Крупа, Босански
Петровац, Цазин и Велика Кладуша смјештена је у новоосновани Историјски
архив у Бихаћу. Двије године касније укунути су и архивски сабирни центри у
Приједору и Јајцу, због неиспуњавања потребних просторно-техничких и
кадровских услова за рад. Територијална надлежност Архива Босанске Крајине
протезала се почетком 90-их година XX вијека на 17 општинa сјеверозападне
Босне.
На основу Закона о укидању архива у Добоју и у складу са реорганизацијом архивске мреже у Босни и Херцеговини, Државни архив у Добоју је 30. јуна
1968. престао да ради као самостална институција, односно као правно лице.
Одлуком Историјског архива Тузла од 1. јула 1968. формирано је архивско
одјељење у Добоју под називом Архивски сабирни центар у Добоју, који је
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задржао своју дотадашњу територијалну надлежност и све стручне архивистичке послове. На Скупштини заједнице архива Босне и Херцеговине у Сарајеву
16. априла 1973. донесен је Закључак да се оснује Регионални архив у Добоју.
Одлуком Историјског архива Тузла и уз сагласност суоснивача, скупштина
општина Босански Брод, Босански Шамац, Дервента, Добој, Маглај, Модрича,
Оџак, Теслић и Тешањ, основан је 1. октобра 1973. Регионални архив у Добоју.
Територијална надлежност Регионалног архива у Добоју покривала је општине
наведених оснивача.
Регионални архив у Фочи основан је 1. јануара 1986. одлукама скупштина општина Фоча, Горажде, Вишеград, Чајниче, Калиновик и Рудо. Имао је
територијалну надлежност на подручју општина које су биле његови оснивачи.
Избијањем грађанског рата у Босни и Херцеговини, у прољеће 1992,
донијела је Влада Српске Републике БиХ на сједници 31. маја 1992. Одлуку о
оснивању Архива Српске Републике Босне и Херцеговине, као јавне установе у
државној својини са сједиштем у Сарајеву. Касније, 30. јула 1992, издана је
министарска Наредба о збрињавању и заштити културних вриједности и
добара. Ова два акта и преузети ранији Закон о архивској дјелатности представљали су правни основ и оквир за обављање архивске дјелатности на територији Српске Републике БиХ (касније Републике Српске). На сједници Народне скупштине Републике Српске од 14. и 15. септембра 1992. донесен је Закон
о измјенама и допунама Закона о министарствима, којим је Архив Републике
Српске добио статус републичке управне организације.
Како Одлука о оснивању Архива Српске Републике Босне и Херцеговине
није никада реализована, архивску дјелатност на територији Републике Српске
до средине 1993. обављали су, уз прећутну сагласност органа власти, Архив
Босанске Крајине у Бањалуци и регионални архиви у Добоју и Фочи (Србињу).
Законом о министарствима од 11. септембра 1993. дефинисан је Архив
Републике Српске као републичка управна организација која врши управне и
стручне послове из области архивске дјелатности. У саставу Архива Републике
Српске са сједиштем у Бањалуци обављала су архивску дјелатност и деташирана одјељења Архива у Добоју и Србињу.
Данас је Архив Републике Српске, са статусом републичке управне
организације у саставу Министарства просвјете и културе у Влади Републике
Српске, централна установа за заштиту културних добара. У његовом саставу,
поред канцеларија у Добоју и Фочи, дјелују од 2001. и оне у Зворнику и Требињу, а од 2008. и у Сокоцу.
Дјелатност Архива Републике Српске обавља се у оквиру двије организационе јединице: Сектора за заштиту архивске грађе у архиву и Сектора за
заштиту архивске грађе ван архива, правне и опште послове. У оквиру Сектора
за заштиту архивске грађе у архиву организоване су двије унутрашње организационе јединице: Одјељење за сређивање и обраду архивске грађе и Одјељење
за научноистраживачки рад. У саставу Сектора за заштиту архивске грађе ван
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архива, правне и опште послове, постоје и Одјељење за заштиту архивске грађе
ван aрхива и Одјељење за правне и опште послове. Сектори и одјељења организовани су по функционалном, а канцеларије по функционалном и територијалном принципу.
Сједиште Архива у Бањалуци има стварну и територијалну надлежност
на простору градова Бањалука, Приједор и Градишка и општина Костајница,
Источни Дрвар, Језеро, Кнежево, Котор Варош, Козарска Дубица, Крупа на
Уни, Купрес, Лакташи, Мркоњић Град, Нови Град, Оштра Лука, Петровац,
Прњавор, Рибник, Србац, Челинац и Шипово. Канцеларија Архива у Добоју
надлежна је на подручју Града Добоја и општина Брод, Вукосавље, Дервента,
Доњи Жабар, Модрича, Пелагићево, Петрово, Теслић и Шамац. Канцеларија
Архива у Зворнику има надлежност на подручју градова Бијељине и Зворника
и општина Власеница, Лопаре, Милићи, Осмаци, Сребреница, Угљевик и
Шековићи. Канцеларија Архива у Фочи надлежна је за подручје општина
Вишеград, Калиновик, Рудо, Устипрача, Фочa и Чајниче. Канцеларија Архива у
Сокоцу има надлежност на подручју Града Источно Сарајево и општина Братунац, Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, Источни Стари Град, Пале, Рогатица, Соколац, Трново и Хан Пијесак. Канцеларија Архива у Требињу надлежна је за подручје Града Требиња и општина Берковићи, Билећа, Гацко, Источни Мостар, Љубиње и Невесиње.
За 65 година постојања и рада Архив Републике Српске је успио да прикупи и заштити 858 архивских фондова и збирки, са око 5.000 м1. Од укупног
броја фондова и збирки, највише се налази у Бањалуци (527), затим Добоју
(144), Фочи (95), Требињу (62) и Зворнику (30). Велики број фондова и збирки
архивистички је сређен и обрађен, а односи се на управу и јавне службе (360),
привреду и банкарство (220), политичке партије, друштвенополитичке организације и синдикате (101), просвјетне, културне и научне установе (72), правосуђе (41), социјалне и здравствене установе (10), друштва и удружења (6), личне
и породичне фондове (4), вјерске установе и организације (2), војне јединице,
установе и организације (1) и збирке (41). За најзначајније фондове и збирке
израђени су инвентари. Архивска грађа обухвата период од XVII вијека до
данашњих дана. Најстарија грађа је на османскотурском језику, писана арапским писмом. Прве сачуване фондовске цјелине потичу из доба аустроугарске
владавине Босном и Херцеговином. Посебну вриједност за историјска истраживања представљају архивски фондови настали између два свјетска рата (1918–
1941), док највећи дио грађе припада социјалистичком периоду (1945–1991).
Архив је за кратко вријеме, и поред смјештајних тешкоћа, преузео велики број
архивских фондова и највиших државних органа, установа и организација, правосудних, просвјетних, научних и других институција Републике Српске,
насталих радом од 1992. до данас. Највреднији фондови и збирке категорисани
су у двије групе културних добара: културна добра од изузетног и културна
добра од великог значаја.
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Архив Републике Српске посједује стручну и специјализовану библиотеку затвореног типа, која је стварана од самог оснивања установе. Сваке године библиотека се допуњава новим примјерцима стручних и научних књига и
часописа, тако да данас броји преко 20.000 библиотечких јединица (књиге и
периодичне публикације).
Данас Архив Републике Српске запошљава 30 радника. Од укупног броја запослених високу стручну спрему има 22 (четворо са титулом магистра наука), вишу стручну спрему једно и средњу седам. Троје радника посједује звање
архивског савјетника, а један вишег архивисте. Статус државног службеника
има 25, а намјештеника пет запослених. Највећи број запослених налази се у
сједишту у Бањалуци (21), затим у канцеларији у Зворнику (3), а по двоје у канцеларијама у Фочи, Требињу и Добоју.
Поред обављања редовних послова на прикупљању, сређивању и заштити архивске грађе, радници Архива Републике Српске посвећују значајну
пажњу научном раду и културно-просвјетној дјелатности. Научноистраживачким радом архиви се традиционално баве, најчешће учешћем у научноистраживачким пројектима, објављивањем књига, научних и стручних радова, зборника
докумената итд. Архив Републике Српске и његови запослени објавили су или
приредили преко 200 монографија, књига и студија, стручних и научних радова
из области архивистике, историје и права и приредили на десетине изложби
архивских докумената.
За рад на заштити архивске грађе и изузетан допринос и постигнуте
врхунске резултате у области образовања, науке и културе Архив Републике
Српске је више пута награђиван и одликован: Орденом Његоша I реда (2013) и
Повељом Златни грб града Бањалуке (2013). Исто тако, за свој рад награђивани
су и појединци запослени у Архиву Републике Српске.
***
Архив Републике Српске је поводом обиљежавања 65 година постојања
и рада објавио књиге "Архив Републике Српске. Од градске до институције од
националног значаја 1953–2018" и "Мостови на кривој Дрини", зборник докумената "Школство у Босанској Крајини (Бихаћка и Врбаска област) 1918–1929"
и зборник радова "Привреда Босанске Крајине 1878–1941". Поводом обиљежавања јубилеја приређене су изложбе архивских докумената: "Мостови на кривој Дрини", "Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–
1941" и "Архивско благо Републике Српске". Свечана академија "65 година
Архива Републике Српске" одржана је у Вијећници Банског двора – Културног
центра 20. априла 2018. године. Обиљежавању јубилеја присуствовало је више
стотина гостију и званица из земље и иностранства.
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Bojan Stojnic
65 Years of the Archives of the Republic of Srpska
(1953-2018)
Summary
This paper presents a brief history presentation of the Archives of the Republic of Srpska from its founding to the present. The Archives of the City of Banja Luka was founded in 1953, the City Archives in Doboj in 1954, and the Municipal Archives in Foca in 1981. The Archives of the City of Banja Luka became the District
Archives after three years, and in 1963 the Archives of Bosanska Krajina. The Regional Archives in Doboj was established in 1973 and in Foca in 1986. With the outbreak of the civil war in Bosnia and Herzegovina in the spring of 1992, the Government of Srpska Republic of Bosnia and Herzegovina passed the Decision on the Establishment of the Archives of Srpska Republic of Bosnia and Herzegovina. Today,
the Archives, with the status of a republic administrative organization within the
Ministry of Education and Culture, is the central institution for the protection of cultural assets. It is a representative administrative, cultural and scientific institution,
which performs public archival service of general interest for the Republic of Srpska.
In addition to offices in Doboj and Foca, it consists of also those in Zvornik and
Trebinje since 2001, and in Sokolac since 2008.
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БАЊАЛУКА У ФОТО-АРХИВИ
НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ ''ТАНЈУГ''
Апстракт: У раду је приложен попис филмова Новинске агенције
''Танјуг'' који прате различита културна, друштвена, спортска и остала дешавања у Бањалуци, као и активности Бањалучана у другим местима у Југославији,
у временском распону од 1947. до 1991.
Кључне речи: Фото-архива, ''Танјуг'', филм, фотографија, Бањалука.
У току 2016. године Архив Југославије је обогатио фонд историјских
извора преузимањем фото-архиве настале радом Новинске агенције ''Танјуг''.
Фотографска грађа je као подфонд прикључена постојећем фонду Архива Југославије Новинска агенција ''Танјуг" (112).
Фото-архиву, поред негатива и дигиталних фотографија, допуњују
књиге са пописом филмова, картотека са именским, географским и институционалним индексом и 853 регистратора. Регистратори садрже контактне копије негатива, које дају основне информације на темељу којих је могуће идентификовати, описати и валоризовати негатив. Уколико за одређене контактне
копије не постоје изворни снимци, контактна копија преузима улогу оригинала,
као једини траг и извор за одређени историјски догађај. Сведочећи о најзначајнијим политичким, друштвеним и културним догађајима у Југославији и иностранству у периоду од 1941. до 1996. године (о периоду од 1996. до 2012.
сведоче дигиталне фотографије), поменуте контактне копије представљају
информативно средство фото-архиве ''Танјуга''. Немали простор заузимају
репродукције које су у Новинску агенцију ''Танјуг'' стизале из сродних агенција
широм света. Због великог броја фотографија (досадашњи увид у постојећу
документацију упућује на око милион негатива), опис је задржан на нивоу
филма, са изузетком оних филмова који прате различите догађаје и појаве, где
група фотографија чини основну јединицу описа. Уколико фотографија сведочи о неком догађају са другачијег аспекта у односу на остале фотографије у
филму, приказује одређене специфичности неког догађаја или појаве, или
представља портрете јавних личности, она постаје јединица описа. С обзиром
на поменуту величину фото-архиве, уколико није могуће идентификовати фо19
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тографије уз помоћ обавештења које садрже контактне копије, а догађаји или
појаве на самој фотографији нису од већег значаја за праћење различитих процеса, описи представљају основну упутну информацију.
Како су архиви примарни пружаоци информација у друштву, посао сваког архивисте је изналажење различитих начина представљања и упознавања
стручне и остале јавности са архивском грађом похрањеном у овим институцијама културе. С обзиром на то да је процес дигитализације и повезивања
културне баштине, како у Србији тако и у земљама региона, још увек у фази
успостављања и организовања, циљ аутора је да приближи историјски извор, у
овом случају фотографију, заинтересованим корисницима, који на основу
датих сигнатура могу добити скениране листове са контактним копијама на
основу којих ће наручити и добити жељену фотографију електронским путем.
У раду је дат попис филмова (са бројем фотографија које садрже,
описом, аутором филма и сигнатуром) који прате различита културна, друштвена, спортска и остала дешавања у Бањалуци, као и активности Бањалучана у
другим местима у Југославији, у временском распону од 1947. до 1991. Димензије фотографија су 24x36 мм (лајка) и средњи формат (6x6, 6x7, 6x9 цм). Приложени попис филмова са репрезентативним фотографијама не следи организациону структуру фото-архиве ''Танјуг'', већ је организован у осам мањих тематских целина, унутар којих су филмови разврстани хронолошки, ради лакшег
сналажења и прегледа.1
Призори и грађевине у Бањалуци
Сигнатура
филма

Укупан број
фотографија у
филму

Опис

Фотограф

АЈ, 112-1309

33

Зграда Окружног одбора,
Споменик Петру Кочићу,
Редакција листа ''Глас'',
Фрањевачки самостан ''Траписти'',
Хидроцентрала на Врбасу код
Гојко
Траписта,
Сикимић
Припадници Народног фронта
Бањалучког округа граде пругу која
повезује рудник гвожђа са Загребом,
1.10.1947.

АЈ, 112-09179

49

Призори из Бањалуке са околином,
мај 1960.

1

Живорад
Вучић

Више о фото-грађи Новинске агенције ''Танјуг'' видети у: Ј. Ковачевић, Дигитализација фотоархиве Новинске агенције ТАНЈУГ, Архивска пракса, бр. 21, књ.1 (2018), 152–160.
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ЈЕЛЕНА КОВАЧЕВИЋ, Бањалука у фото-архиви Новинске агенције ''Танјуг''

АЈ, 112-16887

11

Призори из Бањалуке (Улица
маршала Тита), мај 1966.

Антон
Ваш

АЈ, 112-19895

8

Стамбене зграде, новембар 1968.

Живорад
Вучић

АЈ, 112-20728

9

Призори из Бањалуке, јун 1969.

Владимир
Добричић

AJ, 112 -21080

50

Бањалука под снегом, 3.12.1969.

Антон
Ваш

АЈ, 112-21151

6

Призори из Бањалуке, 31.12.1969.

Репродукц
ије

AJ, 112-L-2928

41

Призори из Бањалуке, јануар 1970.

Владимир
Добричић

АЈ, 112-22519

35

Призори из Бањалуке, 23.2.1971.

Антон
Ваш

АЈ, 112-23167

12

Изградња стамбених насеља, јун
1971.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-26372

9

Грађевине, 28.7.1974.

Манојло
Медић

АЈ, 112-L-5013

18

Грађевине, мај 1975.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-27354

12

Насеље Борик, 18.5.1975.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-L-5242

36

Хотел ''Босна'', 15.4.1976.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-28310

8

Хотел ''Славија'' и небодер ''Чајавец'', Хидајет
20.4.1976.
Делић

АЈ, 112-28457

36

Стамбена насеља изграђена у
Бањалуци након земљотреса,
8.6.1976.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-L-6343

27

Робна кућа ''Боска'',
Трговачки центар у Бањалуци,
март 1979.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-31064

28

Споменик на Шехитлуцима,
Небодер ''Чајавец'',
Робна кућа ''Боска'',
јун 1979.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-L-7346

21

Купалишна сезона на базену у
Лакташима, август 1980.

Хидајет
Делић

21
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Улице Бањалуке, мај 1960;
Архив Југославије (АЈ),
112 (фото-архива)-09179-6

Улица маршала Тита, мај 1966;
АЈ, 112-16887-4

Улице Бањалуке, 1969; АЈ, 112-20728-1, 3

Друштвени и културни догађаји и организације
Сигнатура
филма

Укупан број
фотографија у
филму

АЈ, 112-5161

21

Титова штафета у Бањалуци,
25.5.1949.

Гојко
Сикимић

АЈ, 112-09149

72

Годишња скупштина Сталне
конференције градова, 12.5.1960.

Живорад
Вучић

AJ, 112-21255

12

Игранка у Дому културе, 28.1.1970.

Владимир
Добричић

Опис

22

Фотограф
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AJ, 112-21366

19

Рецитал ''Колико те волим, мој
Владимир
срушени граде'' Народног позоришта
Добричић
из Бањалуке, 7.3.1970.

АЈ, 112-L-5017

71

VIII фестивал рада омладине
Југославије у Бањалуци, 16.5.1975.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-27366

12

VIII фестивал рада омладине
Југославије у Бањалуци, 16.5.1975.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-27409

12

Изложба ''30 година ликовног
Бранислав
стваралаштва Бањалуке'', ''Колегијум
Обрадовић
артистикум'', Сарајево, 30.5.1975.

АЈ, 112-28475

11

Изложба слика аутора из Бањалуке у Хидајет
месари, јун 1976.
Делић

АЈ, 112-28456

12

Ученици из Славонске Пожеге у
Музеју Босанске Крајине, 8.7.1976.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-L-6425

49

Приредба поводом Штафете
младости, 1.5. 1979.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-L-8071

30

Обележавање 40-годишњице устанка
Хидајет
народа БиХ, Шехитлуци, септембар
Делић
1981.

АЈ, 112-L-8997

36

Штафета младости у Бањалуци,
2.4.1983.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-L-7812

/

Штафета младости у Бањалуци,
2.4.1983.

Хидајет
Делић

VIII фестивал рада омладине Југославије,
16.5.1975; AJ, 112-27366-10

Изложба слика аутора из Бањалуке
у месари, јун 1976; АЈ, 112-28475-4
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Изложба ''30. година ликовног
стваралаштва Бањалуке'', Колегијум
артистикум, Сарајево, 30.5.1975;
АЈ, 112-27409-12

Игранка у Дому културе, 28.1.1970;
АЈ, 112-21255-6

Радне акције
Сигнатура
филма

Укупан број
фотографија у
филму

Опис

Фотограф

Гојко
Сикимић

АЈ, 112-1356

34

Ђаци Државне средње техничке
школе и омладина Бањалуке на
добровољном раду на изградњи
фабрике сокова, 13.10.1947.

AJ, 112-723

5

Чланови бањалучке бригаде на раду
код Рапатнице, на изградњи пруге
Брчко–Бановићи, 1964.

Непознат
аутор

АЈ, 112-14082

28

Чланови бањалучке бригаде на
радној акцији у Подбишћу, април
1964.

Антон
Ваш

AJ, 112-21794

23

Радна акција у Бањалуци, 23.6.1970.

Владимир
Добричић

24
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Радна акција у Бањалуци, 28.1.1970; АЈ, 112-21794-2

Привреда
Сигнатура
филма

Укупан број
фотографија у
филму

АЈ, 112-09178

31

Фабрика воћних сокова ''Витаминка'', Живорад
мај 1960.
Вучић

АЈ, 112-16936

13

Фабрика целулозе, април 1966.

Антон
Ваш

АЈ, 112-21241

12

Фабрика обуће, 28.1.1970.

Владимир
Добричић

AJ, 112-21240

12

Фабрика дувана, 28.1.1970.

Владимир
Добричић

АЈ, 112-21246

14

Фабрика ''Руди Чајавец'', 30.1.1970.

Владимир
Добричић

АЈ, 112-27343

12

Фабрика ''Руди Чајавец'', мај 1975.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-L-5014

54

Фабрика ''Руди Чајавец'', мај 1975.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-28452

36

Дрвна индустрија ''Врбас'', 7.6.1976.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-L-5274

71

Дрвна индустрија ''Врбас'', 7.6.1976.

Хидајет
Делић

Опис

25

Фотограф
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АЈ, 112-28458

60

Дрвно-хемијски комбинат ''Инцел'',
8.6.1976.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-L-5275

36

Дрвно-хемијски комбинат ''Инцел'',
8.6.1976.

Хидајет
Делић

АЈ, 112-28586

12

Фабрика ''Руди Чајавец'', 16.8.1976.

Владимир
Добричић

Фабрика ''Руди Чајавец'', 16.8.1976;
АЈ,112-28586-1

Фабрика дувана, 28.1.1970;
АЈ, 112-21240-11

Фабрика воћних сокова ''Витаминка'',
мај 1960; АЈ, 112-09178-24

Фабрика обуће, 28.1.1970; АЈ, 112-21241-9

26
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Посете
Сигнатура
филма

Укупан број
фотографија у
филму

АЈ, 112-10113

2

Пријем представника ССРН
Христифор
Бањалуке код Јосипа Броза Тита
Настасић
поводом 69-ог рођендана, 23.5.1961.

АЈ, 112-L-2473

6

Јосип Броз Тито у посети
Бањалуци,11.4.1966.

АЈ, 112-16873

89

Јосип Броз Тито у посети Бањалуци,
Антон Ваш
11–12.4.1966.

АЈ, 112-L-2474

32

Јосип Броз Тито у посети
Бањалуци,12.4.1966.

Антон Ваш

АЈ, 112-21014

11

Долазак у Београд ученика Основне
школе ''Владо Витјук'' из Бањалуке,
10.11.1969.

Манојло
Медић

АЈ, 112-21022

7

Председник Општине Бањалука
Живко Бабић у разговору са
новинарима ''Танјуга'' у згради
''Танјуга", 14.11.1969.

Бранислав
Обрадовић

АЈ, 112-21507

55

Јосип Броз Тито у посети Бањалуци, Живорад
15.4.1970.
Вучић

АЈ, 112-L-6183

30

Јосип Броз Тито у посети Бањалуци
и Бугојну, новембар 1978.

Опис

Јосип Броз Тито у посети Бањалуци,
11–12.4.1966; АЈ, 112-16873-170

Фотограф

Антон Ваш

Хидајет
Делић

Јосип Броз Тито у посети Бањалуци,
11–12.4.1966; АЈ, 112-16873-219
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Јосип Броз Тито у посети Бањалуци,
11–12.4.1966; АЈ, 112-16873-173

Јованка и Јосип Броз Тито приликом
посете Бањалуци, 15.4.1970;
АЈ, 112-21507-52

Земљотрес
Сигнатура
филма

Укупан број
фотографија у
филму

АЈ, 112-L-3101

34

Смештај повређених у земљотресу у
Младен
Бањалуци у Трауматолошку
Јерко
болницу у Загребу, 1969.

АЈ, 112-L-2879

40

Последице земљотреса у Бањалуци, Владимир
27.10.1969.
Добричић

АЈ, 112-21015

9

Последице земљотреса у Бањалуци, Жика
27.10.1969.
Живановић

АЈ, 112-L-2882

22

Председник СИВ Митја Рибичич у
обиласку Бањалуке након
земљотреса 27.10.1969.

Владимир
Добричић

АЈ, 112-20976

374

Последице земљотреса у Бањалуци,
27.10.1969.
Јосип Броз Тито у обиласку
Бањалуке након земљотреса,
28.10.1969.

Бранислав
Обрадовић
Владимир
Добричић

АЈ, 112-L-2883

38

Јосип Броз Тито у обиласку
Бањалуке након земљотреса,
28.10.1969.

Владимир
Добричић

Опис

28

Фотограф
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АЈ, 112-L-2880

39

Последице земљотреса у Бањалуци, Владимир
29.10.1969.
Добричић

АЈ, 112-L-2884

36

Последице земљотреса у Бањалуци, Владимир
30.10.1969.
Добричић

АЈ, 112-L-2930

18

Последице земљотреса у Бањалуци, Владимир
јануар 1970.
Добричић

АЈ, 112-21234

87

Последице земљотреса у Бањалуци, Владимир
јануар 1970.
Добричић

АЈ, 112-21247

23

Привремени смештај ученица
Учитељске школе из Бањалуке у
Дому културе ЈРБ у пристаништу у
Босанској Градишци, 28.1.1970.

АЈ, 112-32448

10

Последице земљотреса у Бањалуци, Репро1981.
дукције

Последице земљотреса, 27.10.1969;
АЈ, 112-20976-287

Владимир
Добричић

Последице земљотреса, јануар 1970;
АЈ, 112-21234-28

Судство и органи безбедности
Сигнатура
филма

Укупан број
фотографија у
филму

АЈ, 112-L-3311

43

Суђење Наилу Икановићу,
23–24.2.1971.

Антон Ваш

АЈ, 112-L-13574

142

Заробљени припадници МУП и
ЗЕНГ, Мањача, 19.9.1991.

Владимир
Димитријевић

Опис

29

Фотограф
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АЈ, 112- L-13655

23

Оснивање хеликоптерске јединице
ЈНА Бањалучког корпуса,
Јоца Ковачић
21.10.1991.

Спорт
Сигнатура
филма

Укупан број
фотографија у
филму

AJ, 112-L-2820

34

VII етапа бициклистичке трке
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Jelena Kovacevic
Banja Luka in the Photo Archive
of the News Agency “Tanjug”
Conclusion
A photo visualizes a historical event and embedded with a document it contributes to a clearer and more comprehensive overview of a particular event. The
photo archive of the News Agency “Tanjug” follows the basic political, social, cultural, economic and other processes in the socialist Yugoslavia, and as such it is an
indispensable historical source. Given that the process of digitization and connecting
a cultural heritage, both in Serbia and in the neighboring countries, is still being established and organized, the task of an archivist is to find different ways to bring a
historical source closer to the interested users, which is the goal of this paper.
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PROCES SREĐIVANJA ARHIVSKE GRAĐE
KAO NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST:
PRIMJER FONDOVA O RATNOJ ŠTETI U KRALJEVINI SHS
Sažetak: Rad na sređivanju fonda Ratna šteta otvorio je brojna pitanja o tom
periodu naše prošlosti. U članku se opisuje istorijat ratne štete u Kraljevini SHS i afere koja je uslijedila nakon Drugog svjetskog rata. Fond Ratna šteta istaknut je kao
primjer kada arhivistička obrada dokumenata dovodi do rasvjetljavanja određenih
događaja koji su do sada bili zapostavljeni u istorijskoj nauci.
Ključne riječi: ratna šteta, Kraljevina SHS, afera, Vajmarska republika, Prvi
svjetski rat.

Uvod
Jedna od najznačajnijih aktivnosti u ukupnom procesu rada u arhivima je svakako sređivanje arhivske građe. Skoro pa da nije potrebno trošiti riječi o tome koju
ulogu sređivanje ima u arhivskoj praksi. Zbog toga je i arhivska teorija posvetila
veliku pažnju ovom procesu, opisujući ga i smještajući u ukupnu djelatnost arhiva.
Brojni teoretičari arhivske nauke svrstali su sređivanje arhivskog materijala u centralnu aktivnost rada u arhivima. Vrlo brzo prepoznato je u arhivskoj teoriji da pravilno obavljanje ove radnje zahtijeva od arhivista maksimalnu posvećenost i veliko
stručno poznavanje arhivske problematike. Takođe, arhivska nauka je utvrdila da
proces sređivanja građe iziskuje od arhivista i visok nivo naučne obrazovanosti. Ovakav nivo obrade arhivskog materijala dugo nije mogao biti ispunjen od strane arhivista. Međutim, unapređivanjem arhivske službe u posljednjih par decenija došlo je do
značajnih pomaka na ovom polju. Sve veći broj arhivskih radnika uspijeva da se adekvatno izbori sa izazovima koje pred njega stavlja struka. Tako proces sređivanja
građe dobija na složenosti, jer uspješno izvršavanje zadataka zahtijeva multidisciplinarnost i poznavanje i po nekoliko naučnih oblasti. Isto tako, zbog različite provenijencije arhivskih dokumenata, pri procesu obrade građe ne dolazi samo do veze
između arhivistike i istorijske nauke, već u to mora biti uključeno i poznavanje drugih društvenih nauka – prava, ekonomije, etnologije, političkih nauka a ponekad i do
primjene znanja prirodnih nauka. Rezultati koji se postižu u toku ovog procesa imaju
33

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

višestruk značaj. Pored očigledne koristi za arhivsku praksu, dolazi do unapređivanja
arhivske struke i produbljivanja teorijskih dostignuća arhivistike kao nauke. Ponekad, da bi sređivanje arhivskog materijala moglo biti adekvatno obavljeno i građa
stavljena u funkciju upotrebe od strane korisnika, potrebno je koristiti podatke iz više
arhivskih fondova. Ovakva preklapanja daju nov izazov arhivskoj teoriji i nauci. Jednako, ovako dobijeni rezultati i podaci koji se prikupe kroz sređivanje građe mogu
imati značajnu naučnu vrijednost i poslužiti za dalja naučna istraživanja. U ovom
članku namjera nam je da opišemo jedan uspješan primjer kako rad na sređivanju
građe može da dovede do rasvjetljavanja jednog važnog pitanja iz nacionalne istorije.
Takođe, rad na obradi ovog fonda predstavlja dobar primjer multidisciplinarnog pristupa pri sređivanju arhivskog materijala. U tu svrhu smo odabrali rad na sređivanju
fonda Ratna šteta u Kraljevini SHS, koji se čuva u depoima Državnog arhiva Crne
Gore.
Istorijat ratne štete
Kraj Prvog svjetskog rata donio je velike promjene na mapi Evrope. U vihorima rata nestaju četiri carstva, Rusko, Tursko, Njemačko i Austrougarsko, a mjesto
njih rađaju se nove države organizovane po nacionalnim principima. Takođe, po
odlukama Versajske konferencije mira nastaje Liga naroda, kao novo tijelo u međunarodnom pravu, preteča današnjih Ujedinjenih nacija, institucija čiji je cilj bio očuvanje mira u svijetu i sprečavanje ponovnog izbijanja globalnog sukoba kakav je bio
Veliki rat.
Kraljevina SHS proglašena je 1. decembra 1918. godine u Beogradu na osnovu odluka nekoliko regionalnih skupština o ujedinjenju i formiranju jedne države
južnoslovenskih naroda. Među njima bila je i Podgorička skupština, iako nelegalno
sazvana, čijom je odlukom Crna Gora izgubila svoju međunarodno priznatu nezavisnost i bezuslovno pripojena Kraljevini Srbiji i kao takva ušla u novu državu. Jedini
izuzetak je Narodna skupština u Dobroti, koja je donijela odluku da se, kao bivša
regija Austrougarske, prisajedini direktno u novoformiranu državu Srba, Hrvata i
Slovenaca. Ovako uspostavljena država bila je po svojoj prirodi multinacionalna,
multikonfesionalna tvorevina i jedina koja odstupa od principa nacionalnosti promovisanog u Versaju.
Već od samih početaka nova država Južnih Slovena nailazila je na poteškoće
u svom funkcionisanju i prevazilaženju razlika između krajeva koji su ušli u njen
sastav. Narod i teritorije koje su se našle u granicama nove kraljevine imali su do
tada potpuno različite puteve istorijskog razvitka, nasljeđe i običaje, društvenopolitičku strukturu, ekonomske i saobraćajne sisteme. Rad na prevazilaženju ovih prepreka tekao je sporo, često sputavan različitim nacionalističkim interesima koji su
mnogo puta bili suprotstavljeni jedan drugom. Pored toga, ratna razaranja ostavila su
traga na ukupan privredni i ekonomski život nove države. Pred vlastima Kraljevine
34

VUKOTA VUKOTIĆ, Proces sređivanja arhivske građe kao naučnoistraživačka djelatnost...

trojednog naroda nalazio se težak zadatak da spoje u funkcionalnu cjelinu više različitih teritorija diferentnog društvenog i ekonomskog razvitka. Najbolji primjer za to
je haos koji je vladao u saobraćajnoj mreži u novonastaloj državi. Naime, Kraljevina
SHS naslijedila je pet željezničkih sistema. U Sloveniji su pruge bile vezane za Beč
kao centar, u Hrvatskoj i Vojvodini za Peštu, Beograd je bio centar srpskog sistema
željeznica, Bosna je imala svoj, u Makedoniji važio je osmanski sistem, a pruga Virpazar–Bar u Crnoj Gori bila je odvojena od bilo kog susjednog sistema pruga. Kako
je to iskazao 1929. godine Petar T. Popović, teško da se ''bez izvesnih napora drže u
potpunoj ekonomskoj povezanosti, koju hoće država, delovi jedne balkanske kraljevine sa primitivnim narodom pretežno zemljoradničkim, proizišle iz delova triju država, od kojih je jedna bila azijska, druga evropska a treća balkanska''.1 Na teritoriji
koju je 1918. godine zaposjela Kraljevina SHS bio je izražen pravni partikularizam,
odnosno nova država je naslijedila pravne sisteme Srbije, Crne Gore, Austrougarske,
Bugarske i Rumunije, kao i šerijatsko pravo. Ovi sistemi bili su na različitom stupnju
razvijenosti i pred vlastima nove kraljevine bio je težak zadatak da ih sve prilagodi
potrebama moderne države.2
Ni na planu ekonomije situacija nije bila mnogo bolja. Sve teritorije koje su
ušle u novu državu bile su ratom razorene i u najvećem procentu devastirane privrede. Pored haosa u saobraćaju 1918. godine u Kraljevini SHS važilo je pet valutnih
sistema: srpski dinar, austrougarska kruna, crnogorski perper, bugarski lev i njemačka marka. Odmah po ujedinjenju doneta je odluka o uspostavljanju nove jedinstvene
valute – dinara, ali je usklađivanje monetarnog sistema i konverzija valuta potrajala
nekoliko godina.3 Kraljevina SHS naslijedila je tri vrste dugova. Morala je vraćati
ratne dugove Srbije i Crne Gore, dugove ostalih teritorija koje su ušle u njen sastav i
dugove na osnovu mirovnih sporazuma nakon rata kao pravni sljedbenik Austrougarske. Kada se sve to sabere, javni dug nove države Južnih Slovena iznosio je 25 milijardi dinara u 1925. godini, da bi se do 1937. godine popeo na 45 milijardi. Prema
ovim ciframa, Kraljevina SHS bila je posle Grčke najzaduženija zemlja na evropskom kontinentu.4 Zbog prevlađivanja valutnog haosa u kojem se našla, Kraljevinu je
u prvim godinama njenog postojanja pogodila inflacija, koja je trajala do januara
1923. godine, a tek u periodu od 1925. do 1931. godine dinar postaje stabilna valuta.
Ukupno teško stanje u novostvorenoj državi dodatno je komplikovalo postojanje
raznolikih agrarnih sistema. To je novim vlastima kao jednu od najprečih mjera
nametnulo uvođenje agrarne reforme i pravne unifikacije zemljišnog posjeda u državi, što je bilo od sudbonosnog značaja za dominantno poljoprivrednu zemlju kakva je
Kraljevina SHS. Prva vlada nove kraljevine, na čelu sa radikalskim prvakom Stojanom Protićem, proklamovala je ideju o agrarnoj reformi kao dijelu svog programa,
1
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3
Isto, str. 35.
4
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ali je ubrzo naišla na otpor u Hrvatskoj i Sloveniji. Vladine mjere za bolje snabdijevanje i povezivanje poljoprivrednih regiona ostale su nedjelotvorne, pa je to otvorilo
put špekulacijama i korupciji.5
Kraljevina SHS je dosta očekivanja polagala u naplatu ratne štete od zemalja
poraženih u Prvom svjetskom ratu, a najviše od Njemačke i Bugarske, kako bi
nadoknadila dio materijalne štete koju je pretrpjela u ratu i uspostavila stabilan ekonomski sistem. Zato je delegacija nove Kraljevine na Konferenciji mira u Parizu
odmah istakla pitanje ratnih reparacija, uz podjelu ratne i trgovačke mornarice
Austrougarske, ratnog troška Srbije i likvidacije finansijskih odnosa Hrvatske i Ugarske.6 Međutim, na putu ka ostvarenju svojih ciljeva delegacija je naišla na velike teškoće već na samoj konferenciji. Prvi problem je bio priznanje nove južnoslovenske
države. Za razliku od Srbije i Crne Gore, koje su i prije rata bile punopravni međunarodni subjekti, nova država, sa teritorijama otcjepljenim od Austrougarske, nije imala
priznanje sila pobjednica. Prva sila koja je priznala Kraljevinu SHS su SAD, 7.
februara 1919. godine. Za njom su slijedile Velika Britanija i Francuska, pa se Kraljevina SHS 28. juna 1919. godine, prilikom potpisivanja mirovnog sporazuma s Njemačkom, javila kao punopravna potpisnica. Međusobno priznanje Kraljevine SHS i
susjednih zemalja zavisilo je od razgraničenja i rješavanja teritorijalnih sporova. Ti
sporazumi su bili usko vezani i za pitanje reparacija. Tako Kraljevina SHS odbija da
potpiše Ugovor o miru sa Austrijom u Sen Žermenu 1. septembra 1919. godine,
pravdajući se upravo odredbama o reparacijama, i svoj potpis na taj dokument će staviti tek 5. decembra iste godine.7
Versajskim mirom države pobjednice u Prvom svjetskom ratu nametnule su
poraženim nacijama plaćanje ratnih reparacija. Tokom dvadesetih godina XX vijeka
izvršenje tog dijela mirovnog ugovora nije teklo glatko. Visina računa za ratnu štetu
kojeg su pobjednici dostavili suprotnoj strani bila je previsoka i teško ostvariva. Što
se tiče Kraljevine SHS, ona je svoju ratnu štetu procijenila na oko 666 miliona zlatnih njemačkih maraka. Ekonomska situacija u poraženim zemljama nakon rata,
posebno u Njemačkoj, nalagala je odugovlačenje sa isplatama ratne štete. Tako se
pitanje ratnih reparacija pojavilo kao ozbiljan diplomatski problem na međunarodnoj
sceni. Radi rješavanja tog problema sazvana je međunarodna konferencija 1922.
godine u Đenovi. Na njoj je Njemačka tražila da se proglasi moratorijum na plaćanje
ratnih reparacija.8 Na marginama ove konferencije, u malom mjestu Rapalu nadomak
Đenove, postignut je sporazum oko razgraničenja Kraljevine SHS i Italije, ali generalno konferencija nije dala rezultata. Jedini značajan događaj po kojem će ova konferencija ostati upamćena je izlazak na međunarodnu scenu i diplomatsko priznanje
SSSR-a od strane ostalih velikih sila. Propast pregovora u Rapalu nagnao je Francu5
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sku da djeluje unilateralno i u januaru 1923. godine okupira Rursku oblast, srce njemačke industrije, kako bi eksploatacijom tamošnje proizvodnje uglja i gvožđa nadoknadila plaćanje reparacija koje je Njemačka odbila. Ovaj potez nije donio dobra ni
jednoj strani. Njemačka je podsticala pasivan otpor radnika okupacionim vlastima,
što ju je još više gurnulo ka hiperinflaciji i bankrotu. Sa druge strane, Francuska se
našla međunarodno izolovana zbog svojih ishitrenih poteza i čitava operacija pretvorila se u fijasko. Eksploatacija uglja tokom okupacije jedva da je nadoknadila troškove administracije na toj teritoriji.9
Nove vlasti u Vajmarskoj republici, predvođene kancelarom Štrezemanom,
ipak su odlučile da sprovedu politiku ''ispunjavanja obaveza'', umjesto da se konfrotiraju sa silama pobjednicama. Prvo na redu pitanje na novom kursu njemačke politike
bilo je pitanje ratne štete. Pošto su ostale države pobjednice, sem Francuske, bile
spremne da pregovaraju o tom pitanju, kako bi od Njemačke i ostalih poraženih naroda izvukli bar dio reparacija, Štrezeman je vidio u tome šansu. Radi rješavanja spora
Vajmarska republika je predložila međunarodnu arbitražu. Zbog blamaže sa okupacijom Rura, Francuska je morala da pristane na ovu njemačku inicijativu, kojom je
utvrđena nova dinamika plaćanja ratne štete. Međunarodnim forumom koji je uspostavljen tom prilikom predsjedavao je američki bankar Čarls Dž. Doz u svojstvu
''nepristrasnog arbitra''. Forum je počeo sa radom u novembru 1923. U aprilu 1924.
godine odbor kojim je predsjedavao Doz donio je preporuke, koje su prihvaćene, a
koje su propisivale niže rate ratnih reparacija, koje će se isplaćivati u periodu od pet
godina.10 Pogrešno vođena politika sila pobjednica u Prvom svjetskom ratu, naročito
Francuske, dovela je do paradoksalne situacije. Kako je Francuska insistirala na plaćanju ratne štete da bi održavala ekonomski slabu Vajmarsku republiku, to joj je sputalo ruke kada je Njemačka to iskoristila za svoje privredno jačanje. Naime, nakon
prihvatanja Dozovog plana reprogramiranja reparacija, vlasti Vajmara su isplatile
oko jedne milijarde ratne štete u roku od pet godina. Za to vrijeme Njemačka je od
SAD uzela oko dvije milijarde kredita, čime je pokrila gubitke i dobila osnovu za stabilizovanje svoje privrede.11 Time je njemačka diplomatija izvojevala pobjedu nad
silama pobjednicama Prvog svjetskog rata.
Versajskim ugovorom 1918. godine dodijeljeno je pravo građanima Francuske, Belgije, Srbije i Crne Gore na naplatu ratne štete na račun Njemačke. Pravo na
naknadu štete imala su sva pravna i fizička lica, a ratna šteta je procijenjena na 5,5
milijardi zlatnih franaka. Na osnovu ovoga ugovora, 1920. godine Kraljevina SHS
donijela je Uredbu o naknadi štete prouzrokovane ratom 1914–1920. godine. Po ovoj
uredbi pravo na naknadu štete imali su samo raniji građani Kraljevine Srbije i Crne
Gore, a podanici država Njemačke, Austrije, Mađarske, Turske i Bugarske nisu imali
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pravo na naknadu. Štetu utvrđuju, procjenjuju i dosuđuju sudovi za ratnu štetu, koje
obrazuje Ministarstvo pravde. Sudovi za ratnu štetu imaju dva stepena, i to:
 Prvostepeni sudovi za ratnu štetu i
 Viši sud za ratnu štetu.
Prvostepeni sud za ratnu štetu sačinjavaju predsjednik i dvojica sudija, a Viši
sud predsjednik i šest sudija.
U članu 3 ove uredbe kaže se da pravo na naknadu daju sve štete prouzrokovane na imovini:
a) neprijateljskim operacijama na suvu, vodi ili iz vazduha; kao i svim radnjama i postupcima neprijateljskih vlasti i njihovih organa, bilo na teritoriji Srbije ili
van nje;
b) mjerama preduzetim ili radnjama izvršenim za odbranu ili oslobođenje
teritorije srpske, bilo od strane srpske ili savezničke vojske;
c) zločinima i prestupima izvršenim protivu svojine od strane lica, koja su se
koristila dezorganizacijom javne vlasti, usled ratnih događaja;
d) evakuacijom vojske ili stanovništva, ili pri povratku njihovom u Srbiju.
Ratom prouzrokovane štete opisane su u članu 4, a obuhvataju:
1. sve rekvizicije pokretnih stvari u naturi izvršene od strane neprijateljskih
kao i srpskih ili savezničkih vlasti, ako nijesu plaćene, i ratne kontribucije
u novcu ili naturi:
2. štete na nepokretnostima:
a) djelimično ili potpuno rušenje ili oštećenje građevina i zgrada uopšte:
b) oštećenje zemljišta;
c) oštećenje ili uništenje nepokretnosti: šuma, voćnjaka, dudara, livada,
zabrana, vinograda, bašta, blagorodnih drveta, upropašćenih plodova 1914, 1915. i
1918. godine prilikom neprijateljskog nastupanja i odstupanja, ograda itd.;
d) odnošenje, kvar, djelimično ili potpuno uništenje instalacija uopšte, mašinerija, aparata, sprava, alata, pribora i sličnih predmeta koji pripadaju kakvom
trgovačkom, industrijskom, rudarskom, zanatskom, šumarskom ili poljoprivrednom
preduzeću, a koji se smatraju kao nepokretnosti po namjeni;
3. oduzimanje, uništenje ili propast djelimično ili u cjelini svih pokretnih
dobara i predmeta, kao što su: knjige (biblioteke), gotov novac, nakit i
dragocjenosti, sabrane žetve i svi poljoprivredni proizvodi, stoka, i sve
domaće životinje, sirovine, poluprerađevine, roba, drvena i gvozdena
građa, sprave, alati, prevozna sredstva na suvom i u vodi sa priborom,
pribor uopšte, namještaj, pokućanstvo, obuće, rublje i odjeća, pića, itd.
Naknada šteta, koje proističu iz gubitka života, tjelesnih povreda, onesposobljenja i bolesti, biće predmet naročitog zakona.
Oštećeni, njegov zastupnik ili staralac, izložiće u prijavnom listiću za naknadu štete sve štete u imovini. Prijave se podnose opštinskom sudu, i to:
1. za nepokretnosti u mjestu, gdje je šteta učinjena;
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2. za pokretnosti i sve ostale štete u mjestu, gdje je šteta učinjena ili gdje
oštećeni stalno stanuje, a po izboru oštećenog;
3. no preduzimači za građenje željezničkih i suvozemnih puteva, mostova,
propusta, odbranbenih nasipa, kanala za drenažu i tome podobnog, ako
se dotični radovi nalaze u nadležnosti više opština, prijavu za naknadu
štete, u koliko su oni – preduzimači – oštećeni, učiniće kod opštine gdje je
sjedište onog lica (fizičkog ili pravnog), za čiji su račun ovi radovi vršeni.
Ovo važi i za pravna tijela, za čiji je račun ovo rađeno, pa je izrada preduzimaču isplaćena.
To važi i za sve objekte, koji su bili u upotrebi, pa uništeni ili oštećeni.
Jedna i ista šteta može biti prijavljena samo na jednom mjestu. Jednom podnijeta prijava, može se samo pred nadležnim prvostepenim sudom za ratnu štetu
dopuniti ili izmijeniti.
Kraljevina SHS je 1922. donijela Zakon o isplati ratne štete dosuđene po
Uredbi o naknadi štete od 30. juna 1920. godine. Ovim zakonom dosuđeno je da se
naknada ratne štete građanima, ustanovama i samoupravnim tijelima predratne Kraljevine Srbije i Crne Gore, isplaćuje u iznosu od dva i po procenta državnom rentom,
koja se ovim zakonom ustanovljava. Dva i po procenta državne rente, kojom se isplaćuje ratna šteta, sastoji se iz državnih obveznica u nominalnoj vrijednosti od 1000
dinara. Obveznice ove dva i po procenta državne rente amortizuju se za 50 godina,
računajući od 1. januara 1924. godine, po amortizacionom planu koji će za svaku
narednu godinu utvrđivati Uprava državnih dugova. Sva dobra koje država dobije od
država osuđenih na naknadu ratne štete a nijesu za državne potrebe namijenjena,
upućivaće se Upravi za ratnu štetu, koja će ih raspoređivati na sve okruge predratne
Kraljevine Srbije i Crne Gore, vodeći računa o naselju, potrebama i oštećenosti tih
okruga, i prodavati za obveznice i bonove. Prvenstvo na sva dobra koja se budu ma
kojim putem po ovom Zakonu nabavila od država dužnih da plate ratnu štetu imaju
porodice poginulih u ratu, kojima je dosuđena invalidnina, zatim invalidi, potom lica
čije su kuće popaljene i lica čija šteta ne prelazi 5.000 dinara i, najzad, u posljednjem
redu, ostali oštećeni građani i ustanove. Ministarstvo pravde i Ministarstvo finansija
dužni su podnositi Narodnoj skupštini svake godine u januaru mjesecu izvještaj o
radu na isplati ratne štete za minulu godinu, kao i stanje fonda za ratnu štetu. Ministarstvu pravde stavlja se u dužnost da obrazuje sudove za ocjenu ratne štete onih lica
koja nijesu bili podanici predratne Kraljevine Srbije i Crne Gore, a koja žive ili su
živjela duž vojišta prema Srbiji i Crnoj Gori, a šteta im je učinjena u toku 1914. i
1915. godine. Uređenje i postupak ovih sudova propisat će se pravilnikom koji će
izdati Ministarstvo pravde, držeći se načela sadržanih u Uredbi o naknadi štete od 30.
juna 1920. godine.
Prijavljivanje ratne štete vršilo se preko prijavne liste, koju su za seoske
opštine popunjavali opštinski sudovi, a prijavne liste za opštine varoške i varošice
popunjavaju sami podnosioci. Prijavnih lista ima pet, i to:
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prijavna lista br. I, u koju se upisuje šteta zemljoradnika i poljoprivrednih
imanja;
- prijavna lista br. II, u koju se upisuje šteta industrijskih, trgovačkih i
zanatskih preduzeća i radnji, kao i banaka i akcionarskih društava;
- prijavna lista br. III, u koju se upisuje sva privatna šteta, kao i šteta onih
lica koja ne ulaze ni u jednu raniju kategoriju, kao što su činovnici, penzioneri, advokati, ljekari, rentijeri, radnici itd.;
- prijavna lista br. IV, u koju se upisuju svi oni koji su bili internirani, proganjani, hapšeni itd. i oni koji su usljed toga iznemogli i onesposobljeni
za rad;
- prijavna lista br. V, u koju se upisuju stradali prema kategorijama.
Poslije Drugog svjetskog rata vlasti FNRJ preuzele su na sebe obavezu isplate
ratne štete i prije 1941. godine.
Postupak sa isplatom ratne štete i naknade u praksi se nije odvijao na opisani
način upravo zbog postupka države prilikom donošenja Zakona o isplati ratne štete
dosuđene po Uredbi o naknadi štete. Okružni sudovi su radili na sastavljanju obrazaca za prijavu ratne štete od strane pojedinaca. Danas znamo da je samo u Okrugu
Cetinjskom za period od 1918. do 1924. godine građanima dosuđeno 6.166 slučajeva
ratne štete.
Suštinski je Kraljevina SHS donošenjem ovog akta narušila odredbe Versajskog ugovora o miru, kojim je definisano da Njemačka ima obavezu isplate ratne štete neposredno privatnim, pravnim i fizičkim licima sa teritorije Kraljevine Srbije i
Crne Gore kojima je šteta pričinjena. Ovim aktom država je preuzela na sebe obavezu da isplati ratnu štetu putem obveznica sa 2,5% rente, a da se ona pojavi kao potražilac od Njemačke – Vajmarske republike. Kasnije je Kraljevina SHS pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu izgubila spor koji je vodila protiv Njemačke u ovom
slučaju, upravo zbog nemanja aktivne legitimacije. Rezultat donošenja ovog zakona
na unutrašnjem planu je rezultirao velikom aferom koja je potresla Kraljevinu SHS i
rezultirala ostavkom Milana Stojadinovića, ministra finansija, koji je bio glavni akter
afere i svih špekulacija. Naime, radi se o tome da je država emitovala obveznice ratne štete nominalne vrijednosti 1.000 dinara, koje je dodijelila onima kojima je dosuđena ratna šteta u odgovarajućem iznosu. Obveznice su hartije od vrijednosti, čija je
stvarna vrijednost na tržištu bila vrlo niska, upravo zbog činjenice da je na ovaj način
sa Vajmarske republike skinuta obaveza isplate ratne štete privatnim, pravnim i fizičkim licima. Realna vrijednost ovih obveznica na tržištu bila je 80 dinara, a onih
zemljoradničkih čak i niža – 30 dinara, tako da je ratna šteta potpuno obezvrijeđena
za imaoce obveznica. U takvoj situaciji, na prijedlog ministra finansija Milana Stojadinovića, priprema se plan da država otkupi obveznice ratne štete po cijeni od 500
dinara za svaku. Ovo je pravdano time da se donekle realno obeštete imaoci obveznica za pretrpljenu ratnu štetu. U stvarnosti je bilo potpuno drugačije, jer je kreator plana Milan Stojadinović upoznao određene ministre i banke, koji su na tržištu otkupili
-
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obveznice po tržišnoj cijeni (30–80 dinara), a kada je zakon usvojen, prodali državi
po cijeni od 500 dinara. Suštinski, na ovaj način nekoliko banaka i ministara ostvarilo je dobit od preko 400 miliona dinara putem ove špekulacije. Poslije Drugog svjetskog rata ova afera je bila istraživana od tadašnje UDB-e. Sve detalje afere njima je
1952. godine otkrio Đorđe Bodi, jedan od učesnika afere. Međutim, iako je afera
imala značajnu ulogu u društvenom životu Kraljevine Jugoslavije, istorijska nauka
nije prepoznala njen značaj, pa je cijeli događaj ostao zaboravljen.
Rad na fondu ''Ratna šteta''
Više od pola vijeka nakon posljednjeg pomena ove afere počeo je rad na sređivanju dokumentacije koja je ostala o tom pitanju. Arhivistička obrada ove građe
ispostavila se kao delikatan posao, koji iziskuje veliku posvećenost i stručnu osposobljenost arhivista. Takođe, ponovo je izveo čitav slučaj na svjetlost dana i otvorio ga
za dalja naučna istraživanja.
Fond ''Ratna šteta'' nastao je namjenski, kao tematska cjelina izdvojena iz građe sudova zbog njenog specifičnog sadržaja. Tematsku strukturu sadržaja fonda čine:
građa Prvostepenog suda Sreza cetinjskog, Prvostepenog suda Sreza čevskog, Prvostepenog suda Sreza riječkog i Prvostepenog suda varoši Cetinje; žalbe, tužbe, presude, apelacije pred pomenutim prvostepenim sudovima. Osim u građi ovog fonda,
dokumenti o ratnoj šteti sačuvani su i u fondovima Okružnog načelstva Cetinje i Srpsko-arbanaske banke. Ovaj arhivski materijal prošao je specifičan put do depoa
Državnog arhiva Crne Gore. Tako ponekad može da se desi da je istorijat samog fonda interesantniji nega sama građa koja se nalazi u njemu.
Za vrijeme Zetske banovine, tokom trajanja afere, brigu o građi vodio je stvaralac, pod uslovima koji su propisanim zakonom i uređenom načinu kancelarijskog
poslovanja. Za vrijeme Drugog svjetskog rata građa ovih sudova, zajedno sa građom
Kraljevske banske uprave, bila je smještena u zgradi Zetske banovine i o njoj se formalno nije niko starao.
Za razliku od građe Kraljevske banske uprave, kojoj je veliki dio građe uništen i predat preduzeću za preradu starog papira novembra 1946. godine, građa sudova je dobro sačuvana, o čemu govori njena cjelovitost i jezgrovitost.
Izgradnjom vlasti u socijalističkoj Jugoslaviji donose se i prvi propisi kojima
se uređuje pitanje zaštite kulturnih dobara, u koja spadaju i arhivalije. Među prvima
je Odluka o zaštiti, čuvanju kulturnih spomenika i starina, koju je donio Nacionalni
komitet oslobođenja Jugoslavije, a potpisao Josip Broz Tito. Ona predstavlja prvi
korak u fizičkom obezbjeđenju arhivalija i zgrada u kojima su smještene. Sljedeći
korak predstavlja Naredba o privremenom osiguranju arhiva, koju je donijela Vlada
FNRJ, a reguliše potpunije zaštitu arhivske građe i arhiva. Na taj način građa fonda
''Ratna šteta'' dospijeva u posjed Državnog arhiva Crne Gore. Nakon izdvajanja
dokumenata kao posebne cjeline, što je samo po sebi specifičan arhivistički proces,
pokrenut je proces njegovog arhivističkog sređivanja. U smislu pravilnog vrednova41
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nja ove građe i sagledavanja njenog značaja za nauku, odmah je postalo jasno da se
moraju upotrijebiti znanja iz više oblasti. Arhivski materijal zastupljen u fondu
mogao je poslužiti za naučna istraživanja u nekoliko naučnih disciplina, a imao je
vrijednost i u imovinske i javnopravne svrhe.
Istorijski značaj ove građe ogledao se u tome što je predstavljao jezgrovitu
dokumentarnu osnovu za sagledavanje jednog društvenog procesa u periodu između
dva svjetska rata. Očuvanost građe kao dokumentarne cjeline domaće provenijencije
daje osnovu za interdisciplinarni istraživački pristup crnogorskoj prošlosti. Na temelju ovih dokumenata moguće je rekonstruisati rad sudova u tadašnjoj Zetskoj oblasti,
a kasnije i Zetskoj banovini, kao i lokalnih organa vlasti. Takođe, zbog velikog broja
imena, građa ovog fonda može da posluži za etnografska, statistička, demografska
istraživanja, pomen velikog broja lokaliteta i u geografskim studijama. Građa koja
pripada bankama ilustruje dalja berzanska mešetarenja sa obveznicama ratne štete, pa
može da posluži za proučavanje tadašnjeg tržišta i ukupnog finansijskog prometa.
Zato građa predstavlja značajnu polazišnu tačku u istaživanjima ovog perioda u pravu, ekonomiji, politikologiji, statistici, demografiji, sociologiji, geografiji. Mada su u
našoj nauci još uvijek rijetki pokušaji multidisciplinarnog pristupa proučavanju crnogorske prošlosti, fond ''Ratna šteta'' predstavlja zaista izvanredan primjer takve
mogućnosti. Upravo u procesu arhivske obrade ovog materijala pokazala se potreba
za interdisciplinarnim pristupom. Bez primjene znanja iz više naučnih oblasti ne bi
bilo moguće sagledavanje specifičnog značaja ove građe, jer primjenom čistih arhivističkih metoda građa bi ostala razdijeljena u nekoliko fondova. U tom slučaju, građa
bi bila znatno razrijeđena, a time i teže dostupna korisnicima. Isto tako, izostalo bi i
pravilno vrednovanje ovih dokumenata, a izrada informativnih sredstava o fondu bila
bi nemoguća.

Vukota Vukotic
A Process of the Archival Records Classification as a Scientific and
Research Activity: Example of the Funds on War Damage in the
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
Conclusion
Work on the classification of the “War Damage” fund reached some limits in
the archive systems, but it also opened some new fields. In order to properly respond
to the modern challenges that are placed in front of the archival service, it turned out
to be necessary to improve the educational capabilities of archivists. Thus, new perspectives in the treatment of the archival records were opened up. The “War Damage” fund is its best example. Classification of the archival records and its separation
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into a special unit raised many issues significant for several sciences. With further
research, in order to adequately evaluate the records, it was found that the documents
that witnessed this event were scattered in other funds. At the end of the classification process there were some interesting scientific results and an important event in
our history, which until now has been unjustly neglected in our historiography, is
solved. The archives and archivists, with their knowledge and effort, contributed to
rescuing this material from oblivion and presented it to the scientific community.
Analysis of this material led to the conclusion that it can serve as a source for many
scientific disciplines, not just history. In this sense, this article is a modest contribution to the effort that holdings of the “War Damage” fund are presented in its full
scope, in order to be used in the right way by scientists and other users.
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НАУЧНА И КУЛТУРНА ДЈЕЛАТНОСТ АРХИВА, С
ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Апстракт: У раду је обрађена улога и значај научне и културне дјелатности архива. Дат је преглед активности у оквиру научне и културне дјелатности архивских установа уопште. Посебан осврт дат је на обављање научне и
културне дјелатности у Архиву Републике Српске.
Кључне ријечи: научна и културна дјелатност, архивска грађа, архивска
установа, архивистика, културна баштина, Архив Републике Српске.
Значај научне и културне дјелатности архивске установе
"Послије сређивања и инвентарисања грађе, пред архивистима се отвара
једно ново питање и веома значајно поље рада. Документ, до тада обично средство администрације, сада постаје основа за научну реконструкцију прошлости
и споменик културе. Завршавајући једну егзистенцију, он улази у другу, доживљавајући неку врсту препорода у сфери интереса науке, културе, политике,
привреде и других облика друштвеног живота".1
Научна и културна дјелатност архива је уназад неколико деценија прихваћена као неопходна дјелатност и припада комплексу основне дјелатности
архивске установе. Основни разлози томе су, с једне стране, то што је архивски
документ по свом облику, тексту и осталим саставним дијеловима извор
информација и свједочанство историјских процеса, па према томе не треба служити искључиво само као правни инструмент за друштвене и приватне потребе
грађана,2 већ је погодно средство за различите облике научне и културне
дјeлатности. Архивско благо добија интерпретацију у историографији, публицистици, књижевности и осталом научноистраживачком и културно-просвјетном раду, а обављањем ове дјелатности удовољава се и важној друштвеној улози архива – ширењу научне мисли.
Други значајан разлог је потреба за непрекидним ширењем сазнања о
неопходности предузимања конкретних активности у свеобухватном друштве1

Miloš Milošević, Naučnoobavještajna sredstva i naučna djelatnost arhiva, у: Priručnik iz arhivistike, Zagreb 1977, 197.
2
Bernard Stulli, Kulturno-prosvjetna djelatnost arhiva, у: Priručnik iz arhivistike, Zagreb 1977, 259.
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ном задатку чувања, заштите и његовања архивске грађе као истакнутог дијела
културне баштине. Брига за културну баштину одређена је националним законима3 и међународноправном заштитом,4 а начин њихова остварења је управо
на континуираном указивању значаја заштите архивске грађе и прихватање
бриге о архивима као друштвене дужности, али и одговорности сваког појединца у друштву.
Научна дјелатност архива
На III скупштини југословенских архивиста у Охриду 1958. јасно је
дефинисан четвороструки карактер архивских задатака, као стручни, научни,
управни и културно-просвјетни задаци, с јасно истакнутом научном улогом.
Три су главна вида обављања научне дјелатности у архивском раду, а то су
израда научноинформативних средстава, објављивање докумената и лични
научни рад архивиста.5
Посматрајући научну дјелатности архива кроз израду научно-информативних средстава, тј. на изради водича, регести и индекса као посљедњу фазу у
обради архивске грађе, са задатком да се олакша рад истраживача, јасно је да
ова активност ставља пред архивске раднике низ изазова и захтјева, који се
огледају у детаљном познавању садржаја грађе, као и проналажење најбољег
начина да та сазнања буду исказана кроз научноинформативнa средства. Значај
израде научноинформативних средстава произлази из неопходности израде
ефикасног система обавјештавања, који ће истраживачу омогућити да се што
брже и потпуније обавијести о темама која га занимају и гдје се оне могу наћи.
Без такве оријентације рад у архивима је отежан, а понекад и немогућ.
Овдје није ријеч о евиденцијама у вези с основним пописивањем грађе и
припремама за израду разних инвентара, већ о информацијама директно упућеним разним научним интересима истраживача и наукама попут економије,
социологије, права, књижевности, медицине, етнологије, географије и сл. Ово
је посебно значајно због тога што обиље модерне документације, и поред излучивања, често својим великим количинама закопава тражене и драгоцјене
информације. Архивски радници, који својим дуготрајним радом сређују изво3

B. Stulli, Kulturno-prosvjetna djelatnost arhiva, 260.
Опширно: Конвенција за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба, 11; Правилник за извршење Конвенције за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба, 37;
Декларација о заштити културних добара у случају оружаног сукоба, 59; Конвенција о заштити светске културне и природне баштине, 65; Конвенција о мерама за забрану и спречавање
недозвољеног увоза, извоза и преноса својине културних добара, 31; Закон о културним добрима, 97; Закон о Спомен-подручју Доња Градина, 138; Одлука о утврђивању културног добра од
изузетног значаја, 142; Закон о архивској дјелатности, 155. Zoran S. Mačkić, Zaštita kulturnih
dobara, Zbirka propisa Republike Srpske sa komentarima i objašnjenjima, Banjаluka 2003.
5
Miloš Milošević, Naučnoobavještajna sredstva i naučna djelatnost arhiva, 201.
4
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ре и имају прилике упознати сложени свијет грађе, у потпуности су позвани да
на свјетлост дана што успјешније изнесу упутства гдје се сви ти подаци налазе.6
Оријентација према интересима науке није једини разлог што се ова дјелатност архивиста зове научно-информативном, већ ова тврдња лежи и у чињеници да и сам рад мора имати научноистраживачке карактеристике. "Неопходан је посебан научни интерес за одређени круг проблематике грађе на којој се
ради: праћење литературе, развијени осјећај за научну категоризацију питања
која се срећу и сналажење у њиховој савременој интепретацији. Бројне су фазе
у овом стваралачком и научном поступку: прикупљање и избор докумената,
уочавање суштине садржаја, оцјена вјеродостојности, класификација чињеница
и њихова интепретација. Добрим радом на научноинформативним средствима
архивист преузима на себе неке фазе научног процеса, без обзира ко ће на крају
довести до готове студије".7 Овдје се ради о веома сложеној повезаности струке
и науке.
С друге стране, објављивање грађе такође улази у оквир научних задатака архива. Објављивање извора, поред чврсте архивистичке компоненте,
добрим дијелом залази у научноистраживачко подручје. Код објављивања,
архивистичке су компоненте јасне, јер се удовољава основном архивистичком
захтјеву о заштити документа. Ако се објављења драгоцјена грађа налази у
великом броју библиотека, тада су отклоњене опасности за науку у случају
насилног уништења оригинала. Такође, објављивањем извора задовољава се
још један важан задатак архивских установа, а то је да се што више олакша рад
истраживача јер је збирка докумената лако доступна и употребљива. Омогућава се и уштеда у времену и новцу, јер истраживач не мора путовати на лице
мјеста, што је посебно важно код грађе из иностраних архива. И најзад, објављивањем грађе удовољава се и друштвено важној улози архива у ширењу
научне мисли међу ширим слојевима становништва. У овом случају то могу
бити популарне едиције, али и оне строго научне могу заинтересовати и шире
кругове.8 Архивски закони већине земаља обавезују и овлашћују архиве да
објављују важну изворну грађу. Сарадњом заинтересованих установа и архива
олакшава се рад на објављивању извора, тј. докумената из грађе самог архива, а
може се и повезати са грађом ширег подручја, по могућности, у ширу тематску
синтезу, а врло често архиви и самосталним снагама изводе послове око објављивања докумената. У каталозима уз изложбе разног карактера често се објављују важнији документи, али и у архивистичким часописима, годишњацима и
слично, гдје су објављени углавном теоретски радови, чланци и расправе, има и
објављене различите грађе.
6

M. Milošević, нав. рад, 197.
Исто, 200.
8
Исто, 240.
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И најзад, поред објављивања архивске грађе, архиви издају бројне студије, монографије или књиге историјског, педагошког или другог карактера,
везане за изворе одређеног архива. Објављивање публикација насталих истраживањем архивске грађе представља велики изазов за сваког архивског радника који се опредијели да пође овим путем.
Током година рада и стицањем спознаја на основу архивских цјелина,
докумената и збирки, сублимацијом и анализом података и исцрпним радом
истраживања, настају научни и стручни радови архивских радника.
Посматрање научноистраживачкиог рада у архивима значајно је и кроз
посматрање свих осталих дјелатности архива,9 јер постоји низ значајних питања која траже научноистраживачки приступ у њиховом рјешавању, научноистраживачки прилаз у даљем правцу развоја архивистике као науке, као и
овај приступ кад су у питању посебни и заједнички интереси архива и архивске
службе на регионалном нивоу. Важно је сагледати и до ког степена је архивистичка теорија примијенила одговарајући метод научноистраживачког рада у
рјешавању својих проблема.10
Објекат рада архивистике као науке је архивска грађа. Предмет и задатак архивистике, у ужем смислу, јесте проучавање теорије и праксе везане за
рад архива на заштити, преузимању, обради односно сређивању и изради научноинформативних средстава, кориштењу, научном и културном популарисању,
информисању, комплетирању, публиковању и техничкој заштити архивске грађе. У ширем смислу, предмет и задатак архивистике обухвата и проучавање
историје развоја архива, тј. архивске службе, архивског законодавства и архивске технике.11
Како би архиви били у стању одговорити задацима које су друштво и
наука поставили пред њих, архивистика и архиви се морају бавити свим оним
проблемима који су директно и индиректно везани за објекат архивистичког
проучавања, са циљем да архивску дјелатност учине што ефикаснијом и савременијом и да је максимално ставе у функцију науке и друштва.12 Предмет и
задатак архивистике као интердисциплинарне науке упућује на повезаност и
коришћење достигнућа доста широког круга друштвених и помоћних историјских наука. Од друштвених наука ту, прије свега, спадају историја, економија,
право, информатика и друге. Од помоћних историјских наука ту су палеографија, сфрагистика, хералдика, хронологија, дипломатика, археографија, генеалогија, метрологија и друге.13 Њихове истраживачке резултате архивистика
9

Богдан Лекић, Научноистраживачки рад у архивима, у: Архивски преглед 1–4/1992–1993, Београд 1997, 111.
10
Б. Лекић, Научноистраживачки рад у архивима, 111.
11
Исто, 113.
12
Исто, 113.
13
Верица Стошић, Архивистика и архивска дјелатност, у: Заштита архивске грађе у регистратурама, Бањалука 2000, 9; О помоћним историјским наукама опширније у: Jakov Stipišić,
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користи у оној мјери у којој јој они помажу у ефикаснијем рјешавању теоретских и практичних питања архивске дјелатности.14 Архивистика у својим
истраживањима, дакле, користи своје научне методе, али и методе других наука.
На почетку развоја је предмет и задатак архивистике био доста сужен,
али са порастом друштвених потреба и напретком науке, развојем разних друштвених институција које стварају грађу за разне области друштвеног живота,
настанак бројних облика и врста докумената развојем информационо-комуникационих технологија, предмет и задатак архивистике је знатно проширен, па
је континуирани научноистраживачки рад неопходан као темељ теоретским и
практичним сазнањима. Тако су у досадашњим бројним архивистичким приручницима обрађена многа питања од значаја за рад и развој архива и архивистике, али постоје и питања на која још увијек није одговорено.
Према Богдану Лекићу, у раду Научноистраживачки рад у архивима,
ради се о оним питањима која траже заједничко организовање архива и истраживања. Како он истиче, највећи дио послова и задатака везаних за сређивање
грађе фондова базиран је на сталним истраживањима, а односи се на припрему
прелиминарних историјских биљешки и на утврђивање унутрашње структуре и
поретка грађе за сваки фонд посебно. Он такође истиче потребу бављења архивиста научноистраживачким радом, како би се задаци и послови архива обављали што квалитетније. Указује на интердисциплинарни карактер архивистичке науке, која тражи од архивиста да се баве свим оним наукама које непосредно и посредно утичу на квалитет архивистичке мисли и праксе. Најзначајнија питања и проблеме који траже научноистраживачки приступ у њиховом
рјешавању, било да се ради о преиспитивању постојећих рјешења или изналажењу нових, односе се на цјелокупну архивистичку дјелатност, а то су питања
везана за класификацију грађе, основна средства евиденције аката, валоризацију грађе, вредновање стваралаца грађе, сређивање архивске грађе, израду научно-информационих средстава, питање информационог система, истраживање и
снимање архивске грађе у домаћим и страним архивима ради комплетирања
архивских историјских извора, питање издавачке дјелатности, културно-просвјетне дјелатности, техничке заштите архивске грађе, архивског законодавства, архивске технике, историје архивске службе, као и организације научноистраживачког рада на регионалном нивоу, рјешавајући питања од заједничког интереса.15

Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi (latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija,
rječnik kratica), Zagreb 1985.
14
Б. Лекић, нав. рад, 114.
15
Исто
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Дакле, не само код израде научноинформативних средстава, објављивања докумената и личног научног рада, него и у другим фазама архивског рада
појављује се потреба научних и истраживачких анализа.
Културна дјелатност архива
Комплексу основне дјелатности архивске установе припада и културна
дјелатност, тј. културно-просвјетна функција архива у обогаћивању текућег
друштвеног живота. Архивски документ, као извор информација и свједочанство о историјским процесима, незаобилазно је средство за научне потребе, за
различите облике културно-просвјетне дјелатности и правни инструмент за
остваривање приватних и друштвених потреба грађана.16 Полазна основа за то
је, с једне стране, промоција архивског блага и заштита културне баштине, а с
друге интерпретација архивског блага у историографији, публицистици и осталом културно-просвјетном раду.
Облици рада архивске установе у вршењу ове функције су разноврсни, а
у циљу обавјештавања јавности о архивској проблематици могу се користити
текст, слика, сталне рубрике или повремене вијести у средствима јавног информисања. Трајно и систематично објашњавање шта је све архивска грађа и указивање на сложеност чувања и заштите архивске грађе, основни је мотив ове
активности. Јавности је потребно приказати и важност учествовања сваког
појединца у овој заштити. И самим средствима јавног информисања употреба
архивске грађе на овај начин такође је сврсисходна, јер архивска грађа својим
садржајем обогаћује њихову дјелатност, доприноси потпунијем информисању
јавности и свестранијој аргументованости текстова.17
Објављивањем стручних и научних публикација архиви такође остварују и своју културну дјелатност, јер и једне и друге представљају средство за
контакт архива с јавношћу. Такође је задаћа савремених архива и ширење круга
корисника архивске грађе, па је тежња да архивске публикације буду уређене
тако да помогну у овом задатку кроз пажљиво одабран садржај, често везан за
обиљежавање јубилеја или неке значајне теме из завичајне или опште историје,
занимљивих збирки докумената, репродукција и сл. Све ово, с ове тачке гледања, има за циљ указати на то шта све спада у архивску грађу, као и зашто и
како се мора чувати.18
Сарадња архива с кинематографијом у свијету има своју традицију и
таква сарадња огледа се у историјским и документарним филмовима, који су
снажно средство културно-просвјетне активности и остају популаран извор
историјских информација. За ову сарадњу битан предуслов је одговарајући сте16

B. Stulli, нав. рад, 259.
Исто, 261.
18
Исто, 262.
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пен стручне обраде архивских фондова и збирки, јер што је прегледнија цјелина архивске грађе, то су веће и могућности филмске презентације.19
Изложбена дјелатност архива такође има своју дугу традицију и сматра
се погодним обликом рада архива. Ова активност увијек ће имати непролазан
значај за публику јер, без обзира на велике могућности средстава јавног информисања, вриједност непосредног визуелног ефекта и доживљаја публици може
пружити само изложба. И овдје је крајњи циљ да што већи број грађана доживи
вриједност архивског блага. Архивска изложба постиже већи успјех што су
испуњенији услови избора одговарајуће теме, кориштење одговарајућих експоната, избор правог мјеста, простора и времена за одржавање изложбе, израда
каталога изложбе са текстуалним и илустративним објашњењима експоната,
добре припреме у смислу промоције самог догађаја и сл. Добар успјех имају и
изложбе које размјењују архиви међусобно, као и са сродним установама, а
често чине и значајан годишњи културни догађај.20
Предавања представљају најстарију форму културно-просвјетне дјелатности, па су и у архивским установама незаобилазан облик рада. То могу бити
предавања у архиву, с архивистичком или историјском темом, везана уз посјету
ученика и студената установи, или предавања у школи или на факултету, уз
показивање оригинала архивске грађе или репродукција, филмских снимака и
слично.21 Сарадња са образовним институцијама представља значајан облик
културно-просвјетног дјеловања архивске установе, прије свега јер наставне
институције морају знати шта им архивска установа може пружити, као нпр.
проналажењем и избором архивске грађе за обраду појединих наставних јединица, израдом одговарајућих репродукција одабране грађе, предавањима намијењеним ђацима и студентима и др.22
Научна и културна дјелатност Архива Републике Српске
На територији Републике Српске организовану архивску дјелатност обавља Архив Републике Српске као републичка управна организација са сједиштем у Бањалуци и издвојеним јединицама у Добоју, Зворнику, Сокоцу, Фочи
и Требињу.
Формирање организоване архивске службе на овом простору започиње
оснивањем Архива града Бањалуке 1953. године. Градски архив у Добоју основан је 1954. године, а Општински архив у Фочи 1981. године. Градски архив у
Бањалуци је 1956. прерастао у Срески архив, а 1963. у Архив Босанске Крајине.
У Добоју се регионални архив оснива 1973, а у Фочи 1986. године. У прољеће
19
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1992. оснива се Архив Српске Републике БиХ. Данашњи Архив Републике
Српске представља репрезентативну управну, културну и научну институцију,
која обавља јавну архивску дјелатност од општег интереса за Републику Српску. У својим депоима чува писана документа о прошлости Бањалуке, Босанске
Крајине, Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине и Републике Српске.
Дјелатност Архива Републике Српске одређена је Законом о архивској
дјелатности23 и односи се на прикупљање, евидентирање, захватање, сређивање, стручну обраду, истраживање, чување и заштиту јавне документарне и
архивске грађе, као и објављивање и давање на коришћење јавне архивске грађе и надзор над документарном и архивском грађом. Архивска дјелатност је
дјелатност од општег интереса за Републику Српску и обавезно се организује и
обавља на цијелој територији Републике Српске.24
У Архиву се, поред обављања послова на прикупљању, сређивању и
заштити архивске грађе, посвећује велика пажња и научној и културној дјелатности, па су тако запослени у Архиву ангажовани на разним научноистраживачким пројектима, објављивању књига, научних и стручних радова, зборника
докумената, организовању изложби, предавања и сарадњи са сродним институцијама и медијима.25 Своју научну и културну дјелатност Архив обавља самостално, али и у сарадњи са сродним институцијама у Републици Српској. Значајна је и научна и културна сарадња Архива Републике Српске са архивима из
цијеле Босне и Херцеговине, читавог региона, као и међународна сарадња.
Честе су међусобне посјете, размјена научних и стручних искустава и литературе, подршка и помоћ при реализацији научних и културних пројеката, учествовање на конференцијама, промоцијама и предавањима.
Научна дјелатност Архива Републике Српске
Архив Републике Српске има дугу традицију бављења научноистраживачким радом. У Архиву је 1. септембра 1963. основана посебна организациона
јединица – Одсјек за изучавање историје радничког покрета у Босанској Крајини – језгро будућег научног рада у Архиву, али и каснијег Института за историју у Бањалуци.26
Архив је 1964. објавио своју прву научну књигу – Документи о радничком покрету у Босанској Крајини 1919–1941 (регеста). Документе за ову књигу су одабрали и обрадили Ибро Ибришагић и Душан Врањешевић, радници
Архива. Двије године касније Архив је у облику мапе објавио оригинални
23
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рукопис Петра Кочића Мргуда, а гравуре за књигу је израдио академски сликар
Мерсад Бербер.27 Радници Архива су од 1964. до данас објавили или приредили
преко 200 монографија, књига и студија, стручних и научних радова из области
архивистике, историје и права. Своју издавачку дјелатност Архив обавља веома
често и у сарадњи са струковним Удружењем архивских радника Републике
Српске.
Међу објављеним насловима посебно се истичу: Документи о радничком покрету у Босанској Крајини 1919–1941 (регеста), Мргуда (приповијетка
Петра Кочића), Архив Босанске Kрајине Бањалука 1953–1983, Заштита културних добара – Збирка прописа Републике Српске са коментарима и објашњењима, Сусрети са краљем 1929–1933 (мемоари Светислава Тисе Милосављевића), Заштита архивске грађе у регистратурама, Штампа и штампарије
у Бањалуци (до 1941), Хроника Јеврејске општине Бања Лука, Бањалука које
има и нема (фотографије и разгледнице), Народна скупштина Републике Српске 1991–2011, Бањалучки шаховски клуб – Споменица 1926–1940, Мемоари на
холокауст Јевреја Босанске Крајине, Љекарска комора Врбаске бановине 1929–
1941, Архив Републике Српске 1953–2013, Сарајевски атентат као јужнословенска буржоаска револуција, Данашњица и Млада Босна. Улога и значај Владимира Гаћиновића, Сјећање на Шпанију: Шпански грађански рат у југословенској историографији и мемоаристици, Завод за физикалну медицину и рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" Бањалука: Сто година прве ортопедије у
Бањалуци (1915–2015), Стогодишњица судских процеса у Босни и Херцеговини
и Велеиздајничког процеса у Бањалуци 1915–1916, Канцеларијско и архивско
пословање – Приручник за неупућене или подсјетник за упућене, Штампа у
Босанској Крајини 1906–1941, Бањалука кроз историју и легенду. С пожутјелих страница прошлости, Свједочења о затирању – Прилози за историју страдања Срба Епархије бањалучке 1941. године, Усташки стожер за Босанску
Крајину: Студија Милана Вукмановића и избор из грађе, Бањалучки љекари у
Краљевини Југославији, Самарџићи у Великом рату и Војсци Краљевине
СХС/Југославије 1914–1941, Актуелност политике у стогодишњици Босанског
сабора 1910–1914. године, Хигијенски завод у Бањалуци 1929–1945, Пуцањ у
ропство, Школство у Босанској Крајини (Бихаћка и Врбаска област) 1918–
1929, Привреда Босанске Крајине 1878–1941, Архив Републике Српске 1953–
2018 и др. 28
Изложбена дјелатност Архива Републике Српске
Архив Републике Српске посвећује велику пажњу приређивању изложби архивских докумената. Своју прву изложбу архивских докумената Парти27
28
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занска гимназија у Бањалуци, израђену у сопственој фото-лабораторији, Архив
у Бањалуци је поставио 1961, поводом прославе 15-годишњице ове школске
установе.29 Архив је од тада до данас, самостално или у сарадњи са другима,
приредио десетине изложби архивских докумената.
Међу бројним изложбама истичу се: Архивски документ – свједок истине о борби радничке класе у Босанској Крајини између два свјетска рата, Документи о развитку радничког покрета и народне револуције 1919–1945, Архивалија – свједок времена, Бањалука и бан Светислав Т. Милосављевић, 100 година
бањалучке штампе 1906–2006, Земљотрес у Бањалуци 26–27. октобра 1969,
Народна скупштина Републике Српске 1991–2011, Жељезнице у Краљевини
Југославији (1918–1941), поводом 140 година од изградње прве жељезничке
пруге на територији Републике Српске (1872–2012), Архивско благо Републике
Српске, поводом обиљежавања 60 година организоване архивске дјелатности у
Републици Српској (1953–2013), Мотике, не заборавимо (Покољ Срба у селима
Дракулић, Мотике и Шарговац 7. фебруара 1942), Млада Босна и Сарајевски
атентат, поводом 100 година од почетка Првог свјетског рата (1914–2014),
Бањалука, окупација и ослобођење 1941–1945, поводом 70 година од ослобођења Бањалуке у Другом свјетском рату (1945–2015), Завод за физикалну медицину и рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" Бањалука, Светислав Тиса Милосављевић: бан и министар, Успостављање изгубљене везе: АФЖ у Босанској
Крајини, Маркетинг и оглашавање у штампи до 1941. године. 110 година
штампе у Бањалуци и Босанској Крајини (1906–1941), Епархија бањалучка у
Другом свјетском рату (1941–1945). Мучеништво Српске православне цркве у
Босанској Крајини, 25 година Народне скупштине Републике Српске (1991–
2016), 70 година Електрокрајине Бањалука 1947–2017, Бањалучки љекари у
Краљевини Југославији, Хигијенски завод у Бањалуци 1929–1945, Бан Светислав Тиса Милосављевић и Бански двор у Бањалуци, поводом 85 година постојања и рада ЈУ Бански двор – Културни центар Бањалука,30 а поводом обиљежавања јубилеја 65 година рада Архива постављене су изложбе Мостови на кривој Дрини, Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–1941
и Архивско благо Републике Српске.
Изложбе Архива су приређиване и у иностранству. Изложбе Архива
отварали су предсједници, министри, академици, амбасадори, генерални конзули, градоначелници и многе друге значајне личности из политичког и културног живота. Архив је широм Републике Српске био домаћин бројним изложбама архивских докумената које су приредили архиви из региона. Међу њима се
посебно истичу изложбе Архива Југославије: Тито–Стаљин, Кнез Павле Карађорђевић, краљевски намјесник 1934–1941, Југословенско-француски односи
1918–1941, Иво Андрић у дипломатији, Јован Дучић у дипломатији, Личности
29
30
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и потписи (аутографи познатих личности на документима Архива Југославије), Архива главног града Будимпеште: Неоренесансна архитектура Будимпеште, Историјског архива у Ужицу: Спомен трг у Ужицу – 50 година, Историјског архива "Тимочка крајина" у Зајечару: Од Сарајева до Версаја, Историјског
архива у Пожаревцу: Србија и Браничево у Великом рату 1914–1918, Архива
Српске православне цркве: Београдска митрополија и српски духовни простор
(1804–1918), Варнава, патријарх српски (1930–1937): пастир, градитељ, ревнитељ и исповједник, Архива Републике Словеније и Архива Србије: Даворин
Јенко (1835–1914) и друге.
Просвјетна дјелатност Архива Републике Српске
Веома значајна активност Архива Републике Српске је обука стручних
кадрова у регистратурама. У недостатку институција које би образовале кадрове за архивску службу, Архив је одржао на десетине семинара и предавања из
области канцеларијског, архивског и електронског пословања, намијењених
запосленим у регистратурама.31 Ове обуке Архив најчешће спроводи у сарадњи
са Удружењем архивских радника Републике Српске.
Архив сарађује и са школама и факултетима и тим поводом се за ученике и студенте организују посјете Архиву и одржавају предавања на тему архивистике, архивске грађе и рада Архива. У претходним деценијама бројне су
посјете уприличене, а само неки од оних који су посјетили Архив су: студенти
Студијског програма историје Филозофског факултета у Бањалуци, студенти
Студијског програма новинарства и комуникологије Факултета политичких
наука, Филолошког факултета у Бањалуци, студенти руског и српског језика и
књижевности Филолошког факултета у Бањалуци, ученици Основне школе
"Мирослав Антић'' из Бистрице, ученици Економске школе из Бањалуке, Медицинске школе из Добоја, Гимназије у Бањалуци и други.
Медијско представљање Архива Републике Српске
Архив Републике Српске сарађује са дневним листом "Глас Српске" у
континуитету дуже од пет година. У наведеном периоду радници Архива су на
страницама ''Гласа Српске'' објавили више од 255 текстова, углавном из историје Бањалуке.32 На овај начин Архив има незамјенљиву улогу у потпунијем
информисању најшире јавности, јер омогућује аргументоване и документоване
текстове, што читалачкој публици даје јединствено сазнање о сопственој локалној и завичајној историји.

31
32

Исто, 49.
[ http://www.arhivrs.org/Doc.aspx?cat=2&subcat=17&id=268&lang=cir&tekst=330 (07.05.2018) ]
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Информатизација и кориштење интернета и мрежних друштвених медија незаобилазно је и у архивској дјелатности. У Архиву Републике Српске,
путем припадајуће web странице www.arhivrs.org и Facebook налога, врши се
промоција и упознавање јавности са установом, дају информације о организацији Архива, архивском законодавству, услугама и пословима које врши
Архив, најаве и обавјештавање о значајним активностима, као што су изложбе,
публикације, предавања и сл. Архив Републике Српске успјешно спроводи и
успостављање стручног корисничког сервиса "Архипедија", који дугорочно
има за циљ доступност архивске грађе електронским путем, тј. преглед фондова и збирки, као и податке о њиховом садржају. Електронски медији пружају
велике могућности, како за све остале тако и за архивску праксу, јер "поред
тога што представљају медиј одговарајућег изражавања, омогућавају и облик
двосмјерне интеракције",33 што може олакшати обављање културно-просвјетне
активности. Врло су разносврсни облици употребе архивске грађе у средствима
јавног информисања, а технолошки напредак непрекидно ствара нове могућности.

Vesna Djaic-Skondric
Scientific and Cultural Activities of an Archives,
with Special Emphasis on the Archives of the Republic of Srpska
Conclusion
Reviewing the activities of scientific and cultural work of the Archives of the
Republic of Srpska it can be concluded that the scientific and cultural activities hold
a prominent position in the overall activities of the Archives.
The scientific and cultural work results of the Archives have been long recognized, both by professional and scientific national and international public. The
stated achievements of diligent archival employees, in the form of numerous publications, scientific papers, exhibitions and other scientific and cultural projects, testify
to the Archives commitment to the expansion of scientific and cultural thoughts and
responsible approach as well as setting high goals in performing these activities.
By performing these activities the Archives fulfills its social mission which is
to indicate the obligation and importance of preservation, protection and use of archival records as cultural treasures of this society. Continuous raise of public awareness about the concept of archival records, as well as the fact that it is only by respecting archival treasure and by respecting the institution that preserves it, it is pos33

Tatjana Hajtnik, Miroslav Novak, Arhivsko gradivo na mrežnim društvenim medijima (Internet), у:
Arhivska praksa, Tuzla 2014, god. 17, br. 17, 209.
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sible to ensure the long-term use of this heritage values and to enable citizens to
permanently enrich their cultural life as well as their social behavior and needs.
For the protection of archival records and outstanding contribution and
achieved excellent results in the field of education, science and culture, the Archives
of the Republic of Srpska and its employees have been repeatedly rewarded and honored.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЈА И СОФТВЕРИ ЗА
СТАНДАРДИЗОВАНУ АРХИВСКУ ОБРАДУ, СА
ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ATOM (ACCESS TO MEMORY)
Апстракт: Овај рад се осврће на тренутно стање информатизације у
aрхивима у Босни и Херцеговини, а посебно се бави проблемом проналажења
одговарајуће софтверске платформе која би испуњавала све услове који су
потребни aрхивима у обављању свакодневниих архивистичких послова, првенствено сређивања и обраде архивске грађе. Као једно од рјешења за ове проблеме представљен је бесплатaн (open source) софтвер за стандардизовану архивску обраду АтоМ (Access to Memory; срп. "Приступ меморији"), који је уједно
и најадекватнији за наше потребе, а који даје константна, стабилна и унифицирана рјешења у изради структурисаног система метаподатака за конвенционалну и дигиталну архивску грађу.
Кључне ријечи: АтоМ, софтвер, архивски стандарди, архив, информатизација.
Архиви су као најважнији информациони центри неопходни друштву и
грађанима. Поред њихових основних функција – заштите, обраде и давања на
кориштење грађе – данас се указује потреба и за информационим унапређењем
у виду различитих софтвера за архивску обраду. Међутим, због брзог застаријевања информационих технологија, претраживање и преглед након кратког
времена и архивирање такве грађе на дужи временски период постају упитни,
тако да треба трагати за дугорочнијим рјешењима.
Навешћемо неколико софтвера, од којих су неки бесплатни, као што су:
AтоM, Archon, CollectiveAccess, Archivists Toolkit. Ту је и подужи списак
комерцијалних софтвера: Scope, Adlib Archive, Calm for archives, Cuadra Star,
Eloquent Archives, MINISIS Management for Archives, Past Perfect.
Опис AtoM софтвера
Један од софтвера који спада у категорију бесплатних (open source) је
AtoM (Access to Memory), а служи за опис, обраду и управљање архивском гра59
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ђом. Базиран је на међународним архивским стандардима као што су ISAD(G),
ISDF, ISAAR (CPF) и ISDIAH, које је донијело Међународно архивско вијеће,
као и неки други какви су нпр. Dublin Core, MODS, RAD, DACS.
Дигитални записи састоје се од секвенце енкодираних нумеричких вриједности, а не разумљивог текста. Чувају се на физичким носачима који брзо
застаријевају у односу на класичне медије. Уколико је носач оштећен, вјероватно су и подаци изгубљени, док папирни документ може бити оштећен, али и
даље читљив и употребљив. Стога ће у будућности архивисти посебну пажњу
морати посветити стварању и управљању дигиталним архивима, што би се
кориштењем архивског информацијског система и дигиталног архива јединственог формата, какав је (open source) софтвер АтоМ, дјелимично ријешило.
У овом раду је презентована АтоМ платформа, као основа архивског
информационог система. Исти је развио и користи Национални архив Аустралије за обраду и рад на властитој дигиталној архиви. Ради се о установи1 чији
су иновативни напори и резултати на заштити дигиталне архивске грађе признати на међународном нивоу.2 Национални архив Аустралије је софтверске
платформе које је развио и које и даље користи учинио доступним свима, чиме
је омогућено и кориштење истих и унапређење дигиталних архива и код нас, уз
минимално или никакво улагање средстава.
Све интеракције корисника са софтвером обављају се преко интернет
претраживача. Корисници приступају HTML страници на веб-серверу једноставним притиском на тастер или везу и покрећу PHP скрипту којa шаље
команде бази података и враћа излаз као HTML страницу назад на претраживач
корисника.
Сви елементи корисничког интерфејса и садржај базе података могу се
превести на више језика. АтоМ долази са неколико инсталисаних превода. У
завршној фази је и превод на српски језик, који се обавља на бази добровољних
преводилаца из круга корисника АтоМ-а.
Све што је потребно за кориштење овог софтвера након његовог инсталисања је приступ интернету и веб-пpетраживачу (било који веб претраживач,
мада је употреба модерног веб-претраживача пожељна). АтоМ користи и програмски језик Javascript да постигне одређене ефекте приликом приказивања
садржаја. Препоручује се, дакле, да корисници имају модерне веб-претраживаче који подржавају Javascript (као што је Firefox, Chrome, Оpera или Safari).
У својој суштини АтоМ је оригинално дизајниран да пружи архивистима user-friendly приступ систему, да би се олакшало усвајање међународних
стандарда архивске обраде. Сходно томе, АтоМ користи низ образаца за уређи-

1

Tinjić A., Open Source Software za arhive – iskustva Arhiva Tuzlanskog kantona, Arhivska praksa,
br. 15, Tuzla 2012, 311–322.
2
http://www.arhivvojvodine.org.rs/index.php/pocetna-21618/propisi-i-standardi-55474
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вање података који су засновани на International Council on Archives (ICA),
међународним описним стандардима, укључујући:
o Општи међународни стандард за опис архивске грађе (ISAD).
Општи међународни стандард за опис архивске грађе примјењује се у
многим земљама, без обзира на разлике у националним законодавствима. Сам
стандард настао је као посљедица развоја архивске теорије и праксе, а у својим
елементима препознатљив је и у нашој теорији и пракси (као нпр. при изради
водича и других информативних средстава). Значај превода стандарда на српски језик видимо у усаглашавању националних прописа и правила, нарочито
код израде електронских информативних средстава која би омогућила лакшу
размјену података на међународном нивоу.
o Међународни стандард архивског нормативног записа за правна,
физичка лица и породице ISAAR-CPF и ISAD(G), примјењују се у
многим земљама, без обзира на разлике у националним законодавствима. За разлику од ISAD(G)-а, који је у својим елементима препознатљив и у нашој теорији и пракси, ISAAR(CPF) је ближи библиотечким стандардима. Ови стандарди су настали као посљедица развоја архивске теорије и праксе у свијету, те значај превода на српски
језик видимо у усаглашавању националих прописа и правила и осавремењивању архивистике.
o Међународни стандард за описивање институција које чувају архивску грађу (ISDIAH) настао је као посљедица развоја архивске теорије
и праксе, а у својим елементима препознатљив је и у нашој теорији и
пракси (као дио прегледа фондова и збирки и водича кроз архивске
фондове архива). Значај превода стандарда на српски језик видимо у
усаглашавању националних прописа и правила, нарочито код израде
електронских информативних средстава која би омогућила лакшу
размјену података на међународном нивоу.
o Међународни стандард за описивање функција, као и међународни
ISO стандард (ISDF), утврђује врсте информација које се могу укључити у описе функција и даје смjернице како се такви описи могу
уврстити у архивски информациони систем. Садржај елемената
информације укључених у опис биће одређен прописима и/или правилима којих се архивска установа придржава.
o У међувремену је ICA (Међународно архивско вијеће) – EGAD (Експертска група за архивистичку обраду) објавила нови стандард за
опис – RIC (Records in Context).
АтоМ је првобитно дизајниран по правилима ICA међународним описним стандардима (ISAD, ISAAR, ISDIAH и ISDF), што би требало да буде
довољно флексибилно за прилагођавање и другим описним стандардима, укључујући и оне намијењене библиотекама, музејима и умјетничким галеријама.
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Што се тиче техничког дијела инсталисања софтвера на сервер, у правилу, овај поступак требало би да обављају за то стручно оспособљена лица, иако
процес инсталације није нарочито компликован.3 АтоМ даје могућност инсталисања на Linux, Windows и Mac OS x системима, с тим да је компатибилан
првенствено на Linux платформи. Није захтјеван програм у погледу хардверских компоненти, а што се тиче софтверских додатака, потребно је инсталисати:4
1. Webserver Apache ili Nginx,
2. Elasticsearch 1.3.0 ili novija verzija,
3. Oracle Java 7 или новија верзија (која је неопходна за Elasticsearch),
4. MySQL 5.1 или новија верзија,
5. PHP 5.5, 5.6, 7.0 или новија верзија,
6. Memcached и
7. Gearman job server.
Предност кориштења АтоМ софтвера
Веб базиран
Након приступа АтоМ софтверу, са било ког мјеста гдје постоји интернетска веза, све функције се одвијају путем wеб-претраживача, с минималним
претпоставкама у погледу захтјевима крајњег корисника за приступ. Избјегнут
је поступак синхронизације више инсталација, тј, довољна је једна инсталација
и приступ је могућ са било ког мјеста.
Бесплатан (open source)
Све АтоМ верзије су објављене под GNU лиценцом (A-GPL 3.0) и дају
слободу да се, по жељи, проучава, мијења и дистрибуира, водећи се тиме да би
сви требали имати приступ алатима који су им потребни за очување материјала
културне баштине. АтоМ кôд ће увијек бити доступан и бесплатан.
Темељен на стандардима
АтоМ је првобитно изграђен уз подршку Међународног архивског вијећа, с циљем подстицања што ширег усвајања разних међународних и националних стандарда.
Разни формати чувања (увоз/извоз)
Да би се сачувала поузданост електронског записа, мора се трајно чувати његова структура или, другим ријечима, компјутерски систем мора бити у
стању да приликом приказа ову структуру реконструише. Да би електронски
запис остао разумљив, морају се чувати и метаподаци (подаци о подацима) о
његовом контексту и структури за све вријеме његовог животног циклуса.

3
4

http://www.arhivvojvodine.org.rs/index.php/pocetna-21618/propisi-i-standardi-55474
https://www.accesstomemory.org/en/
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Под електронским документом подразумијева се документ који је
креиран, прослијеђен или ускладиштен уз помоћ компјутера, а у формату који
подразумијева употребу компјутера приликом његове обраде или коришћења.
На тај начин он се јасно разликује од документа који је обрађен али није и
ускладиштен у електронском формату. Реална је претпоставка да ће се компјутерска техника у будућности све више користити и у сврху заштите документације. Значајан вид заштите представља израда њених заштитних копија, као
замјене за оригинални документ, и радних копија за свакодневну употребу.
Питање (о)чувања електронских записа није једнозначно. У свакодневном говору сâмо помињање овог појма готово обавезно асоцира на проблем
односно питање трајности медијума на којем је запис забиљежен, док се питање трајности самог записа занемарује. Подаци у АтоМ-у никада неће бити
закључани – уз подршку размјене метаподатака и стандарда за једноставан увоз
и извоз преко АтоМ-овог корисничког менија.
Тренутно АтоМ подржава увоз/извоз сљедећих формата: EAD, EACHFP-a, CSV i SKOS. Што се тиче трајности самог документа односно његовог
формата, тренутно је најбоља опција чување документа у XML формату. Да би
се фајл сачувао у овом формату, довољно је да се у веб-претраживачу кликне
на опцију ''save page as XML format''.
XML је скраћеница за Extensible Markup Language, односно прошириви
(мета) језик за означавање (енгл. markup) текстуалних докумената. Идеја је
била да се створи језик који ће и људи и рачунарски програми моћи једноставно да читају. XML дефинише општу синтаксу за означавање података помоћу
одговарајућих етикета (енгл. tags) које имају познато или лако разумљиво значење. Формат који обезбјеђује XML за рачунарске елементе може се прилагодити најразличитијим областима, као што су електронска размјена података,
чување података, одвајање података од презентације, векторска графика, системи звучне поште, израда нових специјализованих језика за означавање. XML
омогућава стварање дуготрајних формата података, независних од платформе.
Често се документи писани на једној не могу читати на другим платформама,
нити у различитим програмима на истој платформи, чак ни у ранијој верзији
једног програма на истој платформи. У XML документима текстуални су не
само подаци већ и етикете смјештене у самој XML датотеци. То значи да их
може читати свака алатка за читање текстуалних датотека. Тако се подаци могу
преносити са једног система на други, тј. XML даје преносиве податке.
XML-ова основна сврха је да олакша дијељење података кроз различите
информационе системе, посебно кроз оне системе који су повезани са интернетом. XML је једноставно читљив и човjеку и рачунару.
Пошто је XML документ обично текстуална датотека, читљива је на свакој платформи која може читати текстуалне податке. Тако постаје неосјетљив
на технолошке промјене – без обзира на напредак технологије, текстуалне
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податке ће још дуго сваки рачунар моћи да прочита. Етикете XML подржава
Уникод и омогућава приказ текста на свим познатим језицима.
Такође, овај формат је самодокументујући: етикете описују садржај који
се налази унутар њих.
Исправност насталог XML документа врло је једноставно контролисати,
јер има строга синтаксичка правила. Рачунарски програми за обраду докумената могу једноставно да обрађују XML садржај.
XML је међународно прихваћен стандард. Прихватили су га многи произвођачи програма и користе га у својим производима. Компатибилан је са
SGML-ом, који се користи од 1986. године, а SGML може обрађивати велики
број рачунарских програма. XML може да представља најуопштенију структуру рачунарске науке: снимке, листе и стабла, а његова хијерархијска структура
је прикладна за већину (али не и за све) типове докумената. Може се рећи да је
за XML најважније то што представља језик за метаозначавање, што подразумијева да нема фиксан скуп ознака и елемената. У имену XML-а слово X потиче од ријечи Extensible (проширив). То значи да се језик може прилагођавати и
проширивати како би задовољио различите потребе корисника.
Основа стратегије дигиталног архивирања националних архива разних
држава је конверзија из затворених формата (формата који нису бесплатни, већ
су лиценцирани, у власништву и намијењени за одређени софтвер) у отворене,
који имају дужи потенцијални животни вијек. Национални архив Аустралије,
као једна од водећих свјетских институција на плану архивирања дигиталне
грађе, такође користи приступ базиран на XML формату.
Постоје и програми за конверзију разних формата у XML, али тренутно
нема потребе за њима. XML је варијанта Standаrd Generalized Markup Language,
међународног стандарда за структурисање дигиталних докумената, који је ISO
ратификовао 1986. године. XML није толико формат података или ''језик'' колико сет универзалних правила за опис података и докумената.
То чини на начин да формира елементе (еlements) који идентификују
одређене одјељке података у дигиталном документу, који су међусобно одвојени таговима. Сваки елемент уз себе има и одређене атрибуте, који пружају
додатни контекст подацима које обухвата. XML је развио и одржава га World
Wide Wеb Consortium (заједница која ради на развоју отворених стандарда и
Wоrld Wide Wеb-a), који је развио и HTML веб-стандард (HyperТеxт Маrkup
Language, формат за енкодирање wеб страница). W3C је развио XML с циљем
да буде приступачан на свим платформама (све Windows платформе, МаcОS,
Linux и Unix варијанте) и системима и са низом софтверских алата.
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Вишејезични
Сви елементи корисничког интерфејса и садржај база података могу се
превести на више језика. Наши преводи су базирани на добровољном преводу
из АтоМ корисничке уније.
АтоМ је активан, динамичан, open-source пројекат, са широком корисничком базом. Стално ради са заједницом корисника за побољшање примјене.
Више спремишта података
Направљен је како за потребе једне институције тако и за више спремишта података, јер прихвата описе већег броја институција. Довољно је флексибилан да се прилагоди властитим потребама.

Примјери изгледа интерфејса АтоМ софтвера код уношења података

Подршка
Што се тиче техничке подршке, ту је форум
https://groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups#!forum/ica-atom-users ,
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који служи и за размјену искустава корисника програма.
У АтоМ софтверу одређују се корисничке улоге. Како, у правилу, само
једна особа ради у апликацији, она држи сва права преко улоге администратора. Остале улоге су: сарадник, уредник и преводилац. Улога администратора
садржи права свих осталих улога, те се она, по потреби, додјељују и другим
лицима. Вањски корисници су изједначени у праву приступа. Приступ је допуштен скоро свим описима, изузев оним које је ограничио администратор. Разлог томе је што поједини описи садрже документе са личним подацима. Апликација има могућност праћења промета и посјећености корисника, те администратор има могућност надзора над свим корисницима.
Информатизацијa, кадрови и изазови у архивској служби приликом
примјене софтверских рјешења
Како бисмо стекли представу о нивоу информатизације архивске службе
у Босни и Херцеговини, кратко ћу анализирати неколико аспеката који се могу
везати за исту, те презентовати стање кадрова и кориштења различитих софтвера за потребе рада архива.
Попуњено мјесто информатичара има Архив Босне и Херцеговине, док
Архив Тузланског кантона и Служба за архив Брчко Дистрикта имају запослене са рефератом ''архивисте информатичара'' (Тузла) и ''архивског техничара –
информатичара'' (Брчко). Још четири архива имају едуковане архивисте, односно оспособљене да се баве информатичким пословима, зависно од потребе
архива, док четири архива немају ни такву опцију (Травник, Мостар, Широки
Бријег и Горажде).
Јасно је да архиви у Босни и Херцеговини немају довољан број стручњака да се баве питањем информатизације. Од 11 архива, њих пет позицију
информатичара има предвиђену правилником о систематизацији, док остали
немају чак ни то.
Да би се спровела информатизација службе, биће неопходно ангажовање
нових, информатички образованих стручњака, који ће бити носиоци и активни
учесници процеса информатизације у архивској служби и архивима у Босни и
Херцеговини. Дакле, не само да је служби неопходно кадровско јачање, већ оно
мора бити усмјерено на испуњавање приоритета струке.
Рад архива је данас немогуће замислити без софтверских рјешења. У
архивима у Босни и Херцеговини недостаје одговарајући информациони систем, а софтверска рјешења се користе као готови производи, типа текст процесора, апликација за обраду фотографија и слично. За потребе рада са дигиталном грађом у архивима се користи низ апликација, зависно од потребе и намјене. Тако се, на примјер, за OCR (оптичко препознавање текста) користе два
софтверска рјешења: једно компаније ABBY, под називом FineReader (верзије 9
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до 11) и друго, Read Iris Pro. Кориштење ових софтверских пакета итекако има
смисла, будући да је често потребно дигитализовану грађу учинити подобном
за обраду или претрагу.
За потребе припреме изложби, графичке обраде и обраде фотографија
највише је у употреби пакет алата компаније Adobe (различите верзије програма Photoshop, InDesign, Illustrator). Наведена рјешења користе се у четири
босанскохерцеговачка архива.
Додатно, посебну пажњу треба посветити софтверу отвореног кôда
(open source), који је често понајбоље и бесплатно рјешење. Примјери кориштења овог типа софтвера су заступљени прије свега у Архиву Републике Српске,
као што су Inkscape, који се користи за потребе изложби, и AtoM, за опис
архивске грађе. Софтвер отвореног кôда требало би да послужи као основа
информатизације архивске службе, којој недостаје финансијска и генерална
подршка и разумијевање оснивача, што је чест случај у босанскохерцеговачким
архивима.

Примјери изгледа интерфејса АтоМ софтвера у Архиву Републике Српске
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Остали софтвери су такође у употреби у појединим архивима. Тако, на
примјер, Служба за архив Брчко Дистрикта за рад са дигиталном архивом користи апликацију ASW Libris.

Sasa Djukic
Informatization and Software for the Standardized Archival Processing,
with Special Emphasis on AtoM (Access to Memory)
Conclusion
There is an active and passive resistance to changes which informatization
brings, and it is necessary to present validly its value. It is necessary to reach consensus on important issues and to encourage archivists to exchange ideas and learn from
each other. Whereas informatization in the archives is needed to improve work processes and services, some archivists will suddenly find themselves to be further educated in this area, in order to know how to take advantage of the all possibilities of
new technologies, since the majority of professional employees in the archives in
Bosnia and Herzegovina entered into archival systems with degrees of historians or
other social sciences, not in IT sector.
Therefore, it is necessary to engage more employees with information skills
in order to improve the work of archival institutions and to effectuate the complete
computerization of the archives, which includes selection of compact hardware and
software solutions.
Considering that neither archives in Bosnia and Herzegovina have a sufficient
number of qualified employees or the resources to create their own software solutions necessary for the profession, most of the institutions choose partial solutions or
the ready-made solutions.
Due to all aforementioned I believe the best solution is AtoM. With minimal
investment in infrastructure and human resources, it may serve as a basis for the construction of archival information system even on the level of Bosnia and Herzegovina, whereby the archival institutions would be involved in its construction by
entering the archival material at their disposal. Access could be open even to registry
offices, museums and other holders of archival records. The main financial obstacle,
the cost of software, does no longer exist. Certainly, level of many commercial software solutions may not be reached, but AtoM remains free of charge, while its new
versions are still in development; eventually they will eliminate the drawbacks, and it
would be a great pity not to take advantage of this free software.
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МАНАСТИР ТАВНА У ПЕРИОДУ XVI–XVII ВИЈЕКА.
РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА И
РАДОВА О МАНАСТИРУ
Апстракт: Тематика рада обухвата временски период од првог помена
манастира Тавна до краја XVII вијека. Анализирани су досадашњи радови о
манастиру, прецизније, представљени и библиографским описима допуњени
њихови историјски извори. Указано је на превиде који су настали приликом
објављивања извора и њихове анализе. Представљени су помени манастира и
села Тавна из српских рукописних поменика манастира Крушедол (XVI вијек)
и манастира Рача на Дрини (XVII вијек). На основу досадашњих проучавања
обима средњовјековних манастирских библиотека анализиран је могући обим
средњовјековне библиотеке манастира Тавна. Са посебним освртом на писарски запис, представљена је и анализирана рукописна књига Минеј за мјесец
фебруар, коју је 1629. године у манастиру Тавна преписао писар белац Стојан.
Писарска дјелатност белца Стојана сагледана је у ширем контексту дјелатности
гостујућих писара. Предложене су смјернице за детаљније палеографске и
археографске анализе дјелатности српских писара са истим именом – Стојан,
крајем XVI и током XVII вијека, које би имале за циљ идентификацију евентуалних нових рукописа белца Стојана.
Кључне ријечи: Манастир Тавна, белац Стојан, игуман Саватије, рукописи, минеј, Поменик манастира Рача, Поменик манастира Крушедол, српско
рукописно насљеђе
Увод
Манастир Свете Тројице у Тавни, као и већина манастира у Босни и
Херцеговини, нема свеобухватну монографију која би на основу доступних,
прије свега до сада необјављених, као и на темељу објављених историјских
података употпунила слику о настанку, животу и његовом трајању кроз вијекове. О манастиру Тавна, али и многим другим светињама, објављено је више
података у босанскохерцеговачкој периодици и неким другим појединачним
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радовима крајем XIX и током XX вијека, тј. у вријеме које је било оскудно
литературом и објављеним историјским изворима. Примјећујемо да управо ови
радови садрже забиљежена драгоцјена народна предања и историјскe податке,
дакле, чињенице које су од суштинског значаја за проучавање историјата манастира Тавне. Циљ нашег рада је указивање на досадашње радове, детаљнија
анализа и допуна њихових достигнућа, као и објављивање нових историјских
података који, поред доприноса историјату манастира, отварају нова питања и
постављају нове циљеве у погледу његове спознаје. Временски период од
почетка XVIII вијека до данас садржи много више података који свједоче о
активном животу, страдањима и обновама Тавне и својим обимом захтијевају
да буду представљени у оквиру посебног рада.
Досадашњи радови о историјату манастира Тавна
Најстарији рад о манастиру Тавна, са описом његовог географског положаја, први пут биљежећи народна предања и тада познате историјске податке,
написао је 1898. године и објавио у Источнику пострижник и сабрат манастира
Тавна јерођакон Василије М. Ђуковић.1
О манастиру Тавна писао је 1905. године у часопису Голуб и јеромонах
Петар С. Иванчевић,2 старјешина манастира Моштанице, који је кратко вријеме
током 1904. године био сабрат манастира Тавна. Објавивши тада фотографију
манастирског комплекса, Иванчевић уз опис географског положаја манастира
прилаже и једну народну гусларску пјесму о страдању Тавне и тавњанских
монаха. У своме раду аутор углавном понавља исте податке о народном предању о овој светињи као и јерођакон Василије.3
Протојереј Петар Н. Јовановић објавио је 1927. године у Службеном
гласнику СПЦ резултате археолошких истраживања изведених на основу навода о постојању манастирске скривнице у храму манастира Тавна, које је те
године у мјесецу мају у Тавни обавио Александар В. Соловјев, професор Универзитета у Београду.4 Поред детаљног описа истраживања, која нису дала
позитивне резултате, приказујући стање у којем се манастир тада налазио, као
и гробове знаменитих личности који су се налазили око манастирског храма,
прота Јовановић се осврнуо и на историјат манастира Тавна који је написао

1

Василије М. Ђуковић, Манастир Св. Тројице ''Тавна'' у прошлости и садашњости, Источник,
година XII, бр. 7, 101–107; бр. 8, 124–127, Сарајево 1898.
2
Петар С. Иванчевић, Манастир Св. Тројице Тавна цртице из историје српске цркве, Голуб,
година XXVII, бр. 7, Сомбор 1905, 104–107.
3
Уп: Исто.
4
Петар Н. Јовановић, Из прошлости манастира Тавне и верзија о скривници у њему, Гласник,
службени лист Српске православне патријаршије, година XVIII, бр. 15, Сремски Карловци
1927, 231–234.
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јерођакон Василије Ђуковић, допуњавајући га новим подацима и исправљајући
поједине погрешне наводе.5
Свеобухватан и темељан рад о манастиру Тавна, на основу до тада објављених радова, манастирског љетописа и нових историјских података, 1950.
године објавили су др Миленко С. Филиповић и Ђоко Мазалић.6
Мр Мирко Бабић је 1995. године објавио рад под насловом О ископавањима у манастиру Тавна код Бијељине (прва археолошка запажања) (Sic!).7
Поред неколико значајних пропуста начињених у уводу рада,8 аутор објављује
драгоцјене податке до којих је дошао приликом археолошких истраживања, а
која је обавио у току грађевинских радова, односно прекопавања пода у цркви
манастира Тавна.
Од народног предања до историјских података
Народно предање овај манастир везује за Немањиће, односно за крај
XIII и почетак XIV вијека, а његово прво страдање за период када је Босна потпала под турску власт.9 Предање о Немањићима као ктиторима Тавне помиње
5

Уп: Исто.
Мил. С. Филиповић – Ђ. Мазалић, Манастир Тамна, Споменик САН XCIX, Београд 1950,
115–129.
7
Аутор своја истраживања назива првим археолошким истраживањима, наглашавајући чињеницу да буквално никада није обављено ниједно археолошко истраживање у Манастиру Тавна
(Sic!). Ова тврдња је контрадикторна с обзиром на то да је аутор као кориштену литературу у
фусноти бр. 2 навео рад проте Петра Н. Јовановића, који описује археолошка ископавања у
олтару манастирске цркве, која је водио Александар В. Соловјев, професор Универзитета у
Београду, а која су имала за циљ да испитају постојање манастирске скривнице. Том приликом
је у олтару, на три стране око Часне трпезе, како наводи прота Јовановић, извађена земља у
дубину до 80 цм, а затим су жељезном шипком вршена бушења такође до 80 цм дубине. Јовановић наводи и свједочанство о аматерским истраживањима, које је чуо од очевидаца, који су
тврдили да је 1875. године Часна трпеза у олтару манастирске цркве помјерена, а простор
испод ње прекопан. И поред свих ових чињеница, Бабић у наставку свога рада тврди да су
1990/91. године, без стручног надзора, вршени земљани радови због којих су уништени слојеви
који су могли одгонетнути и тајну о постојању скривнице и тајног пролаза из олтара о чему
говори и једна легенда и једна научна расправа (Sic!). Уп: Мр Мирко Бабић, О ископавањима у
манастиру Тавна код Бијељине (прва археолошка запажања), Српска вила, часопис за књижевност, умјетност и науку, година I, бр. 1, Бијељина 1995, 152–159. Уп: Петар Н. Јовановић, нав.
дјело, 231.
8
Поред тврдње да су његова истраживања буквално прва археолошка истраживања у Тавни, мр
Мирко Бабић, наводећи рад Адема Ханџића Постанак и развитак Бијељине у XVI вијеку, тврди
да се најстарији помен Тавне налази у турском попису Зворничког санџака из 1533. када се
биљежи као црква, а по попису из 1548. г. као манастир. Уп: Мр Мирко Бабић, нав. дјело, стр.
153. Међутим, у наведеном раду А. Ханџић ни у ком контексту не помиње манастир Тавну. Уп:
Adem Handžić, Postanak i razvitak Bijeljine u XVI vijeku prilog istoriji naselja i islamizacije u sjeveroistočnoj Bosni, Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut u Sarajevu, godina XII–XIII,
Sarajevo 1962–63, 45–74.
9
Уп: Василије М. Ђуковић, нав. дјело, 103–104.
6
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се и на записима у два љетописа – Пећком и Троношком, из друге половине
XVIII вијека.10 Друго предање казује да је манастир на старим темељима обновљен у вријеме чувеног хајдука старине Новака и његовог брата Радивоја из
друге половине XVI вијека.11
На основу археолошких истраживања мр Мирка Бабића утврђено је да
постоје три фазе градње, односно доградње цркве манастира Тавна. За прву
фазу претпоставља се да је из друге половине XIV вијека, али ову претпоставку
није било могуће поуздано потврдити. Друга фаза је из XVI вијека, док је трећа
с краја XIX вијека. Ова посљедња фаза се односи на доградњу звоника на манастирској цркви, која је тада добила свој данашњи изглед. ''Није се могло поуздано археолошки закључити да ли је I фаза Манастира са посебном техником
израде темеља и зидана искључиво правилним квадерима, непобитно из прве
половине XIV в. али сматрамо да након овог археолошког открића нема разлога да се не вјерује старим љетописима који настанак Манастира Тавне приписују синовима краља Драгутина – Владиславу и Урошицу (...) Археолошки је
констатовано да је у II фази Манастира дограђен само велики нартекс, али тако
зналачки, са употребом идентичних камених квадера који су апсолутно опонашали изглед средњовјековне фазе. И раније су истраживачи непобитно доказали да ова грађевина потиче из друге половине XVI в. на основу бројних аналогија''.12
Најранији поуздан помен манастира Тавна налазимо у турским историјским изворима, гдје се Тавна, према наводима Адема Ханџића, помиње први
пут у попису 1587. године.13 Објављујући податке из турских пописа, које му је
уступио Адем Ханџић, Здравко Кајмаковић наводи да се ''у турским тефтерима
већ 1533. године, у селу Средњем Локању, спомиње црква под именом Грабова. Иста црква забиљежена је и 1548. године, а 1548–1586. године помиње се
црква под именом Тавна и то овом приликом већ као манастир''.14 Кајмаковић
износи и своју недоумицу да ли је црква Грабова идентична касније поменутој
Тавни, или се име Грабова може везати за темеље храма чији остаци се налазе у
близини села Крчина, удаљеном 3–4 километра од Тавне.15 За ове остатке цркве
у селу Крчина, Филиповић и Мазалић наводе да их ''свет зове Црквиште''.16
Међутим, Филиповић и Мазалић свједоче о постојању још једног црквишта, на
10

Уп: Мил. С. Филиповић – Ђ. Мазалић, нав. дјело, 117.
Уп: Василије М. Ђуковић, нав. дјело, 104.
12
Мр Мирко Бабић, нав. дјело, 159.
13
Adem Handžić, Tuzla i njena okolina u XVI vijeku, Svjetlost, izdavačko preduzeće, Sarajevo 1975,
111.
14
Zdravko Kajmaković, Oko problema datacije pravoslavnih manastira u sjeveroistočnoj Bosni sa
posebnim osvrtom na Papraću, Naše starine, godišnjak Zavoda za zaštitu spomenika kulturе Bosne i
Hercegovine, XIII, Sarajevo 1972, 155–156.
15
Исто, 156.
16
Мил. С. Филиповић – Ђ. Мазалић, нав. дјело, 116.
11
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вису Гребен, 4–5 километара удаљеном од Тавне према Теочаку. Уз кратак
опис обима остатака и помен записа са рукописног минеја који би се могао
довести у везу са овом црквом, наводе да се на овом црквишту налазе видљиви
остаци православне цркве и још једног објекта поред ње.17 Навођење јерођакона Василија да у ондашњој Епархији зворничко-тузлнској ''колико се могло
разабрати и дознати, нема никаквих рушевина од појединих цркава, а нарочито
од манастира'',18 указује на то да он није имао сазнања о рушевинама храмова,
које помињу и описују Кајмаковић, Филиповић и Мазалић, а који су се налазили у близини манастира Тавна.
Информације о првом помињању манастира Тавна које, на основу саопштења А. Ханџића, Здравко Кајмаковић објављује 1972. године, опречне су
подацима које, 1975. године, објављује Адем Ханџић. Кајмаковић тврди да се
Тавна као манастир помиње у периоду 1548–1586. године, а Ханџић наводи да
се манастир Тавна у турским пописима први пут помиње 1587. године. ''Манастир Тамна подигнут је у селу Бањици послије 1548. а прије 1587. године, када
се први пут спомиње. Не може се тачније утврдити његов настанак. Обично је
то сеоце пописивано у оквиру села Крчине као његов заселак, у којем 1548.
године није било још никаквих елемената који би указивали на скоро подизање
манастира (нема спомена о попу или цркви), осим што је постојала црква (Грабова, примј. Д. Г.) у оближњем селу Средњем Локању. Али 1587/8. године приликом пописа џизије уз село Тамна Бања или Крчина евидентиран је и манастир у близини споменутог села у посједу калуђера, који је (манастир) за земље
које је посједовао, посебно за тзв. баштину Округлу, плаћао на име џизије
годишњи износ од 350 акчи. То је до сада најранија поуздана вијест о том манастиру''.19
Поређењем ових података долазимо до закључка да се први помен манастира Тавна не може везати за период прије обнове Пећке патријаршије, односно прије 1557. године, што се могло закључити на основу тврдњи које је изнио
Здравко Кајмаковић. Дакле, прецизно датовање првог помена манастира Тавна
у турским пописима указује на то да овај помен ипак припада периоду велике
обнове и изградње цркава и манастира након обнове Пећке патријаршије. Прецизно датовање првог помена манастира не укида могућност његовог постојања прије 1557. године. То је могуће закључити, између осталог, и на основу
чињенице да се у неким турским пописима не помињу манастири за које се
поуздано зна да су постојали у вријеме настанка пописа.20
Три помена манастира Тавне у XVII вијеку, која се налазе у српским
рукописним богослужбеним књигама, а која помињу Филиповић и Мазалић,
17

Исто
Василије М. Ђуковић, нав. дјело, 101.
19
Adem Handžić, Tuzla i njena okolina u XVI vijeku, 111.
20
Олга Зиројевић, Манастири у светлу турских пописа, Саопштења, година XX–XXI, Београд
1988–89, 234.
18

75

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

преузимајући податке углавном из Стојановићевих Старих српских записа и
натписа, непрецизно су идентификована и површно анализирана. Управо ови
историјски извори могу дати смјернице за детаљнији научноистраживачки рад
на пољу анализе живота у манастиру Тавна, као и Зворничкој21 епархији. Вјероватно је на основу записа са рукописних књига изнесена и претпоставка Јелене Мргић да је ''стара сребреничка митрополија највјероватније обновљена као
зворничка митрополија са седиштем у манастиру Тамни (Тавни)...''22
За први помен манастира у домаћим изворима, у којем се помиње смрт
зворничког владике Гаврила, интерпретирајући запис објављен у Старим српским записима и натписима Љ. Стојановића, Филиповић и Мазалић, без детаљнијих података о рукопису, наводе: ''У једном запису на рукописном Четвероеванђељу у Цетињском манастиру забележено је да је 31. јануара 7135 (тј. 1627)
умро владика Гаврило у манастиру Тројици на реци Тамни''.23 Запис се налази
21

Ђоко Мазалић у своме раду Звоник (Зворник) стари град на Дрини, на основу историјских
докумената тврди да се град Зворник првобитно звао Звоник (Suonich), да се име Зворник први
пут појављује 1519. године, а да се старо име Звоник употребљавало у неким документима и
током XVII вијека. Уп: Ђоко Мазалић, Звоник (Зворник) стари град на Дрини, Прилог босанској архитектури средњег века и турског времена, Гласник Земаљског музеја Босне и Херцеговине, св. X, Сарајево 1955, 76. На потврду ових података наилазимо и у Сопоћанском поменику (Гильф. 59) из прве четвртине XVII вијека, који се налази у Руској националној библиотеци. Међу именима архијереја наведено је неколико зворничких, односно звоничких архијереја.
На листу 5а: Георгије Зворник и Теодосије Звоник; на листу 5б наведен је архијереј Лука Звоник. На листу 6б: Венијамин Зворнички и Исаија Звонички. Податке из Сопоћанског поменика
први пут објављује А. Гиљфердинг. Међутим, он није уочио разлику у писању именица Зворник и Звоник. Поред тога изоставио је да наведе имена архијереја са листа 6б. Уп. А. Хаџић,
Босна, Летопис Матице српске, година XXXIII, књига 99, Будим 1859, 157–158; Александар
Гиљфердинг, Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији, Издавачко предузеће ''Веселин Маслеша'', Сарајево 1972, 120–121. Сопоћански поменик на основу увида de visu описује и
Љуба Стојановић. Он такође наводи имена епископа зворничких, а при том наводи и имена
архијереја са листа 6б, али ни он не уочава разлику у навођењу имена епископске катедре Звоник – Зворник односно, звонички – зворнички. Уп. Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи,
акти, биографије, летописи, типици, поменици, записи и др, Споменик СКА III, Београд 1890,
стр. 177. Помени имена епископа са одредницом Звоник и звонички указују на могућност да су
она у овај поменик, датован у прву четвртину XVII вијека, преписана из неког старијег поменика. На основу древне праксе да се епархија назива по мјесту у којем се налази сједиште епископа, могло би се закључити да је Зворничка епархија по имену града носила назив Звоничка,
односно да је то њен пређашњи назив. Овај податак до сада није забиљежен или анализиран у
историографији Зворничке епархије. Подаци које је објавио Ђоко Мазалић у поређењу са подацима из Сопоћанског поменика покрећу нова питања о времену оснивања Зворничке – Звоничке епархије, а о чијим почецима ни до данас немамо поузданих историјских поатака. Сопоћански поменик (Гильф. 59)
[http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Serbian_Manuscripts/show.php?i=793C36A6-BF9C-4537-AAB07246165D8650&l=1&lang=2 (19.11.2018) ]
22
Јелена Мргић, Северна Босна 13-16. век, Историјски институт, посебна издања, књига 55,
Београд 2008, 194, 373.
23
Уп: Мил. С. Филиповић – Ђ. Мазалић, нав. дјело, 118.

76

ДАНИЛО (ГАВРАНОВИЋ), Манастир Тавна у периоду XVI–XVII вијека. Ревалоризација...

на листу 198а у четворојеванђељу из 1558. године, које је преписано у манастиру Крушево (=Добрун), а данас се налази у збирци рукописа Цетињског манастира и заведено је под сигнатуром Цетиње 9.24
ССЗН Љ. Стојановића, запис бр. 6675
Четверојеванђеље (Цетиње 9)
въ лѣто
прѣстави се владика въ лѣто рлѕ прѣстави се владика
Гаврїло, месеца їан арїа

днь

мана- гаврило мца ꙗноуриа ла днь ꙋ

стир Троицьи на реци Тамни.“ 25

монасть рꙋ троици на реци там ни.

Поређењем записа примјетно је да се владика Гаврило упокојио у манастиру Тројици на ријеци Тамни (=Тавни) 31. јануара 7136. (=1628.) године, а не
како је код Стојановића наведено, 11. јануара 1627. Ова грешка појављује се у
свим досадашњим радовима о манастиру Тавна. Изостављајући навођење листа
на којем се запис о упокојењу владике Гаврила налази, без грешака га објављује Д. Вуксан.26 На његов текст, поред ССЗН, упућују Филиповић и Мазалић,27
који дјелимично понављају грешку начињену код Љ. Стојановића. На погрешно наведену годину код Стојановића, не помињући грешку у датуму упокојења владике и не наводећи запис, упућују и Љ. Васиљев и П. Момировић.28
Покушавајући да утврди кретање овог рукописног четворојеванђеља, између
осталог на основу записа у којем се помиње манастир Тавна и смрт владике а
не, како је погрешно наведено, игумана Гаврила, др Милена Мартиновић у својој докторској дисертацији наводи: ''У рукопису постоји запис о смрти Гаврила,
игумана манастира Тавна (Тамна), 1629 године (sic!) те се на основу тога може
закључити да се рукопис у то вријеме налазио у овом манастиру''.29 Да је ауторка у уводу описа рукописа направила превид, показује чињеница да у даљем
24

По благослову Његовог Високопреосвештенства Митрополита црногорско-приморског
Господина Амфилохија, а благодарећи предусретљивости јеромонаха Рафаила (Чепрњића),
господина Јована Маркуша и госпође др Милене Мартиновић, имао сам прилику да у Цетињском манастиру прегледам рукописе: Четверојеванђеље (Цетиње 9), Поменик манастира Пива
(Цетиње 80) и Поменик из Хоче (Цетиње 81). Овом приликом именованима благодарим на благослову и несебичној помоћи.
25
Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. 4, САНУ, Народна библиотека Србије,
Матица српска, Београд 1986, 128, 6675 (даље ССЗН)
26
Д. Вуксан, Рукописи Цетињског манастира, Зборник за историју Јужне Србије и суседних
области, I, Скопље 1936, 196.
27
Мил. С. Филиповић – Ђ. Мазалић, нав. дјело, 130, фуснота бр. 14
28
Уп: Петар Момировић, Љупка Васиљев, Ћириличке рукописне књиге цетињског манастира
XIV–XVIII вијек, Цетиње 1991, 68.
29
Милена Мартиновић, Рукописне књиге манастира Рођења Пресвете Богородице на Цетињу,
Докторска дисертација одбрањена 30.09.2016. на Филозофском факултету Универзитета у Београду, 91.
[ http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7922 (19.11.2018) ]
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тексту тачно објављује све записе, а тако и запис о години упокојења владике
Гаврила у манастиру Тавна.30 Важно је напоменути да се на основу записа
наведених на овом рукописном четворојеванђељу ипак не може тврдити да је
оно некада припадало манастиру Тавна.
Сљедећи помен манастира Тавна из 1629. године је веома садржајан и
важан. Он се налази у рукописном минеју преписаном у Тавни. Овај минеј је
управо због чињенице да се ради о књизи писаној у Тавни детаљније анализиран у даљем тексту, са покушајем сагледавања обима средњовјековне библиотеке манастира Тавне. Трећи помен манастира Тавна у српским рукописним
књигама везан је за 1697. годину. Филиповић и Мазалић преузимају информацију од Љ. Стојановића и, не цитирајући запис, констатују да се још један
помен манастира Тавна налази у књизи будимског митрополита Јевтимија на
којој се он потписао у Тавни.31 Помен ове књиге налази се у тексту архимандрита Илариона Руварца: О Кучајинским манастирима по записима.32 Наводећи запис из октоиха писаног у манастиру Орешковици,33 Руварац доноси и
неколико записа за које наводи да се налазе у једној књижици која је такође
преписана у Орешковици. Посљедњи наведени запис свједочи да се ради о
књизи која је била власништво будимског митрополита Јевтимија:
''Сиа книга мнѣ смереннаго митрополита бꙋдимскаго Еѵѳимїа, вь лѣто от рождаства
Христова 1697. писах: ꙋ Тавни34а ва то лѣто раꙁбише Немци тꙋрскаго цара Мꙋстафꙋ на реци
Тиси на Сенти, Херцег Сафои.''35
Усљед недостатности информација које доноси Руварац, нисмо били у
могућности да закључимо у којој рукописној књизи се налази наведени запис.
На основу овог записа у историографији се увријежило мишљење да је будимски митрополит Јевтимије 1697. године са аустријском војском посјетио манастир Тавну.36 Поузданост претпоставке о посјети будимског митрополита мана30

Исто, 91–92.
Уп: Мил. С. Филиповић – Ђ. Мазалић, нав. дјело, 119.
32
И. Руварац, О Кучајинским манастирима по записима, Старинар Српског археолошког друштва, година VI, бр. 2, Београд 1889, 33–44.
33
Књига се данас налази у Музеју СПЦ у Београду, заведена као Октоих петогласник МСПЦ
51 Раваница–Врдник. Уп: Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI–XVII
века), Београд, 1982, 75, 1001.
34
Запис је објавио и Љ. Стојановић, међутим по његовом навођењу након ријечи Тавна стављена је тачка, а други дио овог записа наведен је као нови, засебан запис. Уп. ССЗН, књ. 1, 471,
2035 и 2036.
35
И. Руварац, нав. дјело, 34.
36
На основу мишљења – саопштења Радослава Грујића, ову тврдњу изнио је Миленко Филиповић у своме раду о прошлости Зворничке епархије. Уп. Мил. С. Филиповић, Почеци и прошлост Зворничке епархије, Богословље, година VIII (XXIII), свеска 1 и 2, Београд 1964, 85. У
кратком животопису митрополита будимског Јевтимија Павловића исту тврдњу понавља и епи31
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стиру Тавна у јеку ратних дешавања 1697. године сматрамо упитном. Наше
претпоставке при анализирању записа иду у сасвим другом правцу. Наиме,
један дио града Будима, који се налази уз обалу ријеке Дунав, био је познат као
српски дио града и носио је назив који би могао у новом свјетлу показати запис
митрополита Јевтимија. ''Да се овај део Будима развио у српско насеље за време Турака на то указује и име њихова насеља Табане или Табана''.37 Ако именицу женског рода – Табана сагледамо у дативу једнине, долазимо до закључка да
се будимски митрополит Јевтимије могао потписати на својој књизи у Табани а
не у Тавни. Другим ријечима, постоји могућност да је дошло до грешке у читању и/или објављивању наведеног записа. С обзиром на немогућност идентификовања и анализе рукописа у којем се налази запис, питање провјере његовог
садржаја остаје и даље отворено.
Помен манастира Тавна у Рачанском и
села Тавна у Крушедолском поменику
Два нова податка о помену манастира и села Тавна, који до сада нису
били помињани у историографији, налазе се у поменицима манастира Раче и
Крушедола. Поменик манастира Раче, на страни 8б, поред имена јеромонаха
многих манастира доноси и имена ломничког јеромонаха Јована и тавњанског
јеромонаха Јоакима.
Помени г(оспод)и д(оу)ше рабь сво
38

Вријеме настанка овог помена није могуће тачно одредити, али на основу података о датовању цјелокупног Рачанског поменика можемо претпоставити да се ради о помену из прве половине XVII вијека.39
На страници 151б у Крушедолском поменику изнад уписаних имена
лаика налази се наведено име села
.40 За приближно датовање овог помена могла би послужити година ҃

(7197=1689), која је уписана на сљедећем

скоп Сава Вуковић. Уп. Сава Епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог
века, Евро, Београд, Унирекс, Подгорица, Каленић, Крагујевац 1996, 227.
37
Душан Ј. Поповић, Срби у Будиму од 1690 до 1740, Београд 1952, 12.
38
Поменик манастира Раче, приредио Томислав Јовановић, Фондација Рачанска баштина,
Бајина Башта 2005, 8б
39
Уп: Исто, I
40
Поменик манастира Крушедола, приредили за штампу Миле Томић и Мирча Војкулеску,
Српска академија наука и уметности, Народна библиотека Србије, Матица српска, фототипска
издања, књ. 17, Београд 1996, 151б.
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листу 152а.41 Судећи по наведеној години, можемо закључити да је овај помен
села
настао око 1689. године.
Средњовјековна библиотека манастира Тавне
– покушај реконструкције обима књижног фонда
Суштина постојања сваког општежитељног манастира огледа се у његовом свакодневном богослужбеном животу и поретку без којега је општежиће
незамисливо. Другим ријечима, постојање манастира незамисливо је без богослужбених књига, односно без манастирске библиотеке. Потребне богослужбене књиге за дневни, седмични и годишњи круг богослужења дају основне
смјернице у сагледавању минималног обима књижног фонда једне манастирске
или парохијске библиотеке. Полазећи од ове претпоставке, историографи и
археографи су вршили истраживања о постојању и обиму библиотека древних
руских манастира. На основу тих резултата, који су ову методу показали дјелотворном, вршена су идентична истраживања о постојању и обиму манастирских библиотека и укупног рукописног фонда на Косову и Метохији и шире.42
Сљедствено томе, предложено је да овај метод буде полазна тачка и парадигма
за истраживање сваке древне манастирске или парохијске библиотеке, као и
постојања свеукупног средњовјековног књижног фонда на простору једне епархије. На основу претпоставке да је за одржавање типиком прописаног богослужбеног поретка у једном манастиру потребно минимално 26 књига43 (минеји,
октоиси, триоди, часослов, псалтир, служабник...), долазимо до закључка о
сигурном постојању манастирске библиотеке у Тавни, односно о могућем најминималнијем броју књига које је манастир посједовао. Из радова о овом манастиру видимо да нико од аутора, чак ни Филиповић и Мазалић, који наводе
појединачне књиге али не и библиотеку у цјелини, уопште не помињу манастирску библиотеку. Узевши у обзир да су ови радови написани крајем XIX и
током XX вијека, као и чињеницу да су манастир, па самим тим и библиотеку,
Турци посљедњи пут запалили 1878. године, можемо наслутити да се већ тада у
манастирској библиотеци нису налазиле друге, старије и вредније књиге.
Нажалост, ни о овим богослужбеним књигама, које данас спадају у категорију
старе и ријетке књиге, никакав помен нису оставили ни јерођакон Василије ни
прота Јовановић. Тек професори Мазалић и Филиповић помињу да у Тавни
1941. године ипак постоји неколико штампаних богослужбених књига, углав41

Уп: исто, 152а.
Д. Богдановић, Рукописно наслеђе Косова, Студије из српске средњовековне књижевности,
избор и предговор Татјана Суботин-Голубовић, Београд, 1997, 189–191; Т. Суботин-Голубовић,
Српско рукописно наслеђе од 1557. године до средине XVII века, САНУ посебна издања, Књига
DCXL, Oдељење језика и књижевности, књига 51, Београд 1999, 49–50.
43
Уп: Д. Богдановић, Рукописно наслеђе Косова, 191.
42
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ном руских издања из XVIII и XIX вијека, на којима је сачувано неколико записа о животу у овом манастиру. Међутим, из њиховога рада није могуће закључити колико је манастир Тавна тада имао укупно књига, јер ни они нису направили цјеловит попис књижног фонда манастирске библиотеке. Књиге које су
поменули Мазалић и Филиповић уништене су током Другог свјетског рата.
Рукописни минеј манастира Тавне из 1629. године
– Запис белца Стојана
Један од најстаријих помена манастира Тавна, прецизно и поуздано
датован у трећој деценији XVII вијека, тачније 1629. године, налази се у рукописном минеју манастира Беочина, који је похрањен у Музеју СПЦ у Београду.
Ово је уједно и једини поуздан и сачуван помен рукописне књиге и преписивачке дјелатности у Тавни. У књизи је сачуван запис писара Стојана, који свједочи да је књига преписана наведене године у манастиру Тавна за вријеме игумана Саватија. Дакле, ради се о књизи која је била власништво манастира Тавна и као таква једна је од књига манастирске библиотеке. Ова књига се касније
обрела у манастиру Беочину, о чему свједочи један млађи запис из 1772. године, који се налази одмах испод записа писара Стојана и који свједочи да је књига власништво манастира Беочина. Осим ове књиге из манастира Тавна, у
библиотеци манастира Беочина налазило се и неколико рукописних књига које
су припадале манастиру Рача на Дрини. Професор др Љиљана Шево, у сажетом
историјату манастира Тавна, помиње да се у манастиру Беочину налазио један
рукописни минеј ''са записом из 1679. године у којем се каже да је књига преписана у мајевичком манастиру''.44 Помен наведеног минеја и записа нисмо
могли да пронађемо у попису рукописних и штампаних књига манастира Беочина из 1828. године, у којем су наведени и записи који се налазе на књигама.
Запис са поменом мајевичког манастира и писарске дјелатности у њему 1679.
године не налазимо ни у Старим српским записима и натписима Љ. Стојановића, а не наводе га као запис који би се могао довести у везу са Тавном ни
поменути историографи у својим радовима о манастиру Тавна. Не наводећи
помен минеја који је у Тавни преписао белац Стојан 1629. године, Љ. Шево у
погледу рукописних књига и инвентара манастира Тавна закључује: ''Нажалост,
у великим вјековним страдањима друге књиге настале у Тавни и драгоцјености
набављене за овај манастир нестали су, разнесени или уништени''.45
Постојање рачанских рукописа у беочинској манастирској библиотеци, а
међу њима и једног тавњаског, упућује на могућ закључак да је дио братства
манастира Тавна, највјероватније, заједно са рачанским монасима у вријеме
44

Љиљана Шево, Православне цркве и манастири у Босни и Херцеговини до 1878. године, Град
Бања Лука, Глас Српски, Бања Лука 2002, 110–111.
45
Исто, 111.
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страдања прешао на безбједнију територију и настанио се у Беочину. Беочинска библиотека посједовала је и неколико рукописа, који се данас налазе у
Музеју СПЦ у Београду, а који немају на себи никаквих записа и података гдје
су написани или коме су припадали, што их потенцијално може довести у везу
са књигама које су биле дио библиотеке манастира Тавна, као што је то случај
са поменутим минејем.
Прве податке о овом рукописном Минеју за мјесец фебруар, са објављеним записом у којем уочавамо неколико грешака, међу којима је и изостављено
име игумана Саватија, налазимо у Летопису Матице српске из 1828. године.46
Запис са наведеним именом игумана, као и неким ситнијим грешкама, везује за
манастир Тавна и објављује Љуба Стојановић.47 Без навођења записа и имена
писара, овај Минеј као књигу из ''Тамле-Беочина'', која се налази међу рукописима Музеја СПЦ у Београду под редним бројем 157, помиње Владимир
Мошин.48 Димитрије Богдановић, без навођења текста записа и помена манастира Тавна, а наводећи име писара, доноси кратак каталошки опис овог рукописа: ''Минеј за фебруар, срп., 1629. Папир, I + 148 листова, 302х205 мм. Има и
Службу светом Симеону (Теодосијеву). Запис писара Стојана. МСПЦ 157 (Беочин)''.49 Филигранолошки опис књиге, а самим тим и потврду поузданости
године коју је писар навео као ону у којој настаје рукопис, урадио је Радоман
Станковић. Водени знаци у овом минеју су ''два полумесеца са контрамарком
RA, идентична контрамарка уз три полумесеца (налази се у рукопису) МСПЦГ
бр. 59 (чији је) I део из 1633. године''.50
Запис доноси битан детаљ, на који је потребно обратити посебну пажњу,
а без којега би било немогуће идентификовати мјесто на којем је ова књига
преписана. Само захваљујући податку којим писар читаоцу саопштава да је
књига писана на ријеци Тамли (=Тамни, Тавни), данас можемо бити сигурни да
се запис односи управо на манастир Тавна. Без овога податка могло би се претпоставити да је књига преписана у било којем од манастира посвећених Светој
Тројици.

46

Георгије Магарашевић, Манастир Беочин у Фрушкој гори, Летопис Матице српске, година
IV, бр. 15, Будим 1828, 10.
47
ССЗН, књ. 1, 316, 1200.
48
V. Mošin, Izvještaj o naučnom putovanju u Srijemsku Mitrovicu, Beograd, Peć, Dečane, Cavtat,
Dubrovnik 1953. godine, Inventar ćirilskih rukopisa Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu,
Ljetopis JAZU za godinu 1953, knj. 60, Zagreb 1955, 223.
49
Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI–XVII века), 52, 565.
50
Радоман Станковић, Рукописне књиге Музеја Српске православне цркве у Београду, водени
знаци и датирање, Београд 2003, 51.
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Текст записа
Сїа кни

ме
на

ꙋменꙋ

и оуписае аꙁь многогрѣшны

минеи испи
се исподь
плани

це

при митропо
нь г[оспод]а радї испра
ше

Превод на српски језик
Ова књига писа се на реци Тамли
[= Тамни, Тавни] у храму Свете и
живоначелне Тројице при игуману Саватију. И уписах је ја многогрешни белац Стојан. Награде
ради је не бих писао, али отац
игуман жељу имаше велику овај
минеј исписати, те не могох
љубави ради [одбити] оца игумана. И овај извод донесе испод
планине Цера из манастира Петковице при митрополиту Константину. Извод потанак беше, а
ја невешт, а хартија лоша, али
Господа ради исправљајте, клети
немојте ако што буде погрешено.
Година 7137. (1629)

въ лѣтѡ ҃
Интерпретирајући текст записа, Филиповић и Мазалић помињу га као
други од два најстарија помена Тавне: ''Године 1629. писан је у Тамни један
Минеј, сада (тј. пре 1941) у манастиру Беочину. Писао га је ''бѣлаць'' (световни
свештеник) Стојан...''51 Тврдња коју у загради наводе Филиповић и Мазалић, да
се ријеч белац односи на ''световног свештеника'', односно да је белац Стојан
парохијски свештеник, погрешна је. Претпоставку да је белац Стојан свештеник изнијела је, вјероватно на основу тврдње Филиповића и Мазалића, и Татјана Суботин Голубовић,52 која је иначе у својој докторској дисертацији прва
обратила пажњу на манастир Тавну као потенцијални преписивачки центар.53
Она, у истом раду, у попису писара чија имена уноси у индекс писара на крају
рада, ипак поменутог писара наводи само као Стојан, без одређења белац или
свештеник.54
Потврду да се ријеч белац не односи на свештеника него на лаика – припадника лаоса, тј. народа Божијег, а не клира, налазимо у старим српским
поменицима, као и другим богослужбеним књигама. Овдје наводимо неколико
примјера из поменика.
51

Мил. С. Филиповић – Ђ. Мазалић, нав. дјело, 19.
Уп: Т. Суботин-Голубовић, нав. дјело, 176, 111.
53
Исто
54
Уп: Исто, 287.
52
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У поменику манастира Пива (Цетиње 80), датованом у посљедњу четвртину XVI вијека,55 имена су уписивана по сљедећем редосљеду: на листу 1а56
имена игумана, на листу 2а стоји напомена: овде се уписују јеромонаси, од
листа 18а уписивана су имена монаха. На листу 26а записано је: овде се уписују
монахиње, на листу 27а: овде се уписују презвитери, дакле парохијски или, како
их Филиповић и Мазалић називају, свјетовни свештеници, на листу 35а: овде се
уписују белци, очигледно лаици јер су претходно уписани свештеници, а на
листу 59а: овде се уписују жене. У Крушедолском поменику, након редосљеда
који је сличан оном у Пивском, на мјесту одакле почињу да се уписују белци
стоји напомена: овде се уписују белци, односно мирски људи и ктитори.57
Поменик из Хоче (Цетиње 81), XVI вијек,58 још јасније свједочи да се одређење
белац односи на лаике, јер се након простора за белце, тачније од листа 92а,
налази простор у који се уписују жене белци.
У складу са наведеним подацима потпуно је јасно да је белац Стојан био
лаик, а не свештеник. Да је којим случајем ипак био свештеник, претпостављамо да би се потписао као презвитер или поп, а не белац. Неуобичајено је и
ријетко да су се писари који нису били свештеници уопште потписивали као
белци. Ако је судити по Инвентару ћирилских рукописа у Југославији, онда је
само писар Стојан међу идентификованим писарима инвентираних рукописа
потписан као белац, док су други лаици обично уз своје име дописивали атрибутив дијак или граматик.59
Сматрамо да је у вези са овим писарем битно напоменути како се у светогорском манастиру Ивирону налази један српски рукописни служабник
писан 1616. године, дакле тринаест година прије минеја из Тавне, на којем се
налази потписан писар Стојан граматик.60 Поређењем дуктуса минеја писаног у
манастиру Тавна и ивиронског служабника, могло би се утврдити да ли су
белац Стојан и Стојан граматик исте личности. Поред општепознате чињенице
да су се писари врло често потписивали на различите начине, први показатељ
потребе поређења јесте да су године писања оба рукописа блиске, тј. разлика је
тринаест година. Други показатељ је то што се у рукопису којим је исписан
минеј из Тавне, и поред хришћанске скромности и кенозиса у којем многорешни белац Стојан вели да радије не би писао, јер сматра да је невјешт, открива
уредност и вјешта рука искусног писара који је претходно исписао неколико
55

На почетку описа рукописа наведено је ''полуустав XVII вијек'', а у даљем тексту поменик је
на основу водених знакова датован ''у крај XVI вијека''. Уп: Петар Момировић, Љупка Васиљев, нав. дјело, 263.
56
Поменик је оштећен, у њему недостају листови на којима су уписивани владари и епископи.
57
Поменик манастира Крушедола, 64.
58
Уп: Петар Момировић, Љупка Васиљев, нав. дјело, 267.
59
Уп: Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI–XVII века), 282–285.
60
Ђорђе Трифуновић, Словенски рукописи у манастиру Ивирону, Библиотекар, година ХХ, бр.
5, Београд 1968, 428.
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књига. Посебну пажњу својом уредношћу привлачи запис који је белац Стојан
оставио о времену, мјесту и околностима под којима је преписао књигу. За разлику од већине писарских записа који су у рукописима писани брзописом, овај
је писан веома уредним полууставом у дванаест прилично једнаких редова.
Испод сваког реда и данас су уочљиве помоћне линије које је писар дискретно
урезивао у хартију да би могао што уредније написати текст. Међу словенским
рукописним књигама манастира Ивирона налази се још један рукопис, чије је
преписивање завршено 1589. године, и на њему се такође налази помен о писару Стојану Граматику.61 Наиме, ради се о књизи српске редакције идентификоване као Псалтир и Слово Максима Исповедника, у којој стоји запис о три
писара који су књигу писали у Софији. Међу њима, други по реду, наведен је и
граматик Стојан ''иже житије сконча тогда''.62 Овај дио записа јасно свједочи
да се поменути граматик Стојан, који је један од писара овог рукописа, упокојио не завршивши ову књигу, дакле прије 1589. године. Наведени податак указује на чињеницу да се ради о два писара са истим именом који се помињу у
ивиронским рукописима, односно да се Граматик Стојан, чије је име наведено
у Псалтиру и Слову Максима Исповедника, не може довести у везу са писарем
ивиронског служабника из 1616. године, нити са тавњанским минејем из 1629.
године.
(Не)постојање скрипторијума у манастиру Тавна
Писарска дјелатност белца Стојана
Наводи белца Стојана о његовој писарској дјелатности у манастиру Свете Тројице свједоче да је у манастиру преписана једна књига. Међутим, из
записа се може закључити да ово преписивање књиге није везано за писара
који је монах у Тавни, односно да није писар скрипторијума који је евентуално
постојао у овом манастиру. Белац Стојан би, по свему судећи, могао бити пријатељ и/или гост тавњанског игумана Саватија. На тај закључак нас упућује
неколико чињеница, и то: да он није монах или свештеник, дакле, није могуће
да је неко ко је члан манастирског братства. Затим, да није вољан да преписује
књигу чак ни за награду; те да га отац игуман моли да књигу ипак препише.
Све ове чињенице указују на то да се ради о преписивачкој дјелатности гостујућег писара.
Гостујући или путујући писари су запажена појава у историји настанка и
развоја средњовјековног српског рукописног насљеђа. Примјер путујућег писара имамо у личности дијака Симона, чија је писарска дјелатност забиљежена у
другој половини XVI вијека на простору југозападне Србије и крајњем истоку

61
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Исто
Исто
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Црне Горе.63 Поред уобичајене писарске склоности ка самоунижавању и истицању невјештости, у писарским записима дијака Симона и запису белца Стојана има детаља који указују на сличне особине оба писара. Наиме, дијак Симон
је у својим записима, осим у једном,64 остављао податке о томе са каквог је
извода преписивао књигу, какав је био квалитет предлошка, па се тако жалио
да је писао са ''извода стара''65 или је књига била ''староизводна и љуто крива''.66
Сличне податке нам у свом запису оставља и белац Стојан, када каже да извод
са којега је писао потанак беше а хартија лоша. Друга сличност је та што
белац Стојан описује укратко околности у којима пристаје да пише, односно да
се договорио са игуманом да пише и да га није могао одбити ради љубави и
поштовања. У својим записима дијак Симон описује на који начин је уговарао
цијене писања књиге, као и то да му неки од наручилаца нису платили његов
рад.67
На простору Босне и Херцеговине, поред писарске дјелатности белца
Стојана, такође постоји примјер преписивачке дјелатности гостујућег писара
дијака Дмитра, из друге половине XVI вијека, који је преписао један Патерик у
Сарајеву 1564. године, у дому благочастивог Михаила кујунџије.68
Ко су били, гдје су се учили писарској дјелатности, одакле су долазили и
гдје су настављали свој рад ови путујући писари, а међу њима и белац Стојан, и
даље остаје велика непознаница. Што се тиче писарске дјелатности дијака
Симона, на основу његових записа могуће је утврдити многе чињенице, док
белац Стојан и његова писарска дјелатност за сада остају углавном непознати и
поменути једино у контексту манастира Тавна. Међутим, његов рукопис свједочи да се ради о вјештом и искусном писару, што даје потенцијал да ће будућа
истраживања дати резултате у погледу његове писарске дјелатности. Можда ће
управо поређење минеја из манастира Тавна који је писао белац Стојан и служабника из манастира Ивирона, који је дјело писара Стојана Граматика, дати
позитивне резултате и допринос у проучавању писарске активности путујућег
писара белца Стојана. Ако се резултати ових истраживања не подударе и покажу да се ради о два различита писара, биће јасно да су се писарским подвигом
српске редакције крајем XVI и у првој половини XVII вијека бавила три писара
– лаика, који су носили име Стојан. То ће свакако бити значајно за даљи научноистраживачки рад о настанку и развоју србуљских рукописних књига.
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Закључак
Изузимајући Пећки и Троношки љетопис, народно предање које везује
манастир Тавну за вријеме владавине краља Драгутина нема своју потврду у
вјеродостојним историјским изворима. Указавши на могућност оправданости
народног предања да се један дио манастирске цркве може датовати у XIV
вијек, археолошка истраживања која су обављена 1995. године ипак нису дала
поуздан одговор на питање о времену њеног настанка. Предање о обнови и/или
изградњи манастира у XVI вијеку добило је на вјеродостојности у резултатима
археолошких истраживања, типолошким анализама поређења тавњанске цркве
са другим прецизније датованим манастирским црквама, а прије свега првим
поменом манастира у турском попису из 1587. године. Историјски извори из
XVII вијека, записи на ћирилским рукописним књигама, свједоче о живом
манастирском општежићу, али и о принудном кретању монаха из Тавне за вријеме страдања. У досадашњим радовима о Тавни неки од ових података били су
наведени погрешно, а неки без прецизног навођења историјског извора са којег
су преузети. Идентификацијом рукописних књига исправљене су грешке
направљене при објављивању записа који садрже податке о манастиру Тавна.
Историјат манастира употпуњен је подацима из Рачанског и поменом села Тавна из Крушедолског поменика. На основу досадашњих археографских истраживања руских и српских средњовјековних манастирских библиотека утврђен
је минимални средњовјековни књижни фонд библиотеке манастира Тавна. Анализом писарског записа на Минеју (МСПЦ 157 Беочин) из Тавне, утврђено је
да је белац Стојан, који је на молбу игумана Саватија преписао овај минеј,
гостујући писар – лаик, а не свештеник. Ова чињеница наводи на закључак о
непостојању организоване писарске дјелатности у овом манастиру крајем треће
и почетком четврте деценије XVII вијека. Писарска дјелатност белца Стојана за
сада није позната а смјернице за њено проучавање наведене су на основу идентификовања и анализе записа на рукописним књигама светогорског манастира
Ивирона у којима се помиње име писара дијака Стојана.
Надамо се да ће подаци до којих смо дошли и анализе изнијете у овом
раду употпунити досадашња сазнања о историјату манастира Тавна, али и
некога подстаћи на даља истраживања овог значајног културног и духовног
центра српског народа.
Protosyngellos Danilo (Gavranovic)
Diocese of Zvornik and Tuzla
Bijeljina
Reevaluation of Historical Sources and Studies
on the Tavna Monastery (16th-17th Century)
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Abstract: This study covers the period from the earliest mention of the Tavna
monastery until the end of the seventeenth century. We analyzed the previous researches on the monastery and have more precisely presented and supplemented their
historical sources with bibliographic descriptions. The errors that occurred when
publishing the sources and their analyses have been pointed out. We have also presented the mentions of the monastery and the village of Tavna in the Serbian manuscripts, as follows, memorial of Krusedol monastery (16th century) and Raca monastery (17th century). Based on the previous studies on medieval monastic libraries’
volumes, the possible volume of the medieval library of the Tavna monastery was
analyzed. With particular reference to the written record, the manuscript of the Serbian liturgical calendar book (Menaion) for the month of February, which was copied
by belac Stojan in 1629 in the Tavna monastery, was presented and interpreted. The
scribal activity of belac Stojan is seen in the wider context of the activities of visiting
scribes. Guidelines for more detailed paleographic and archeographic researches of
the Serbian scribes with name Stojan, in the end of XVI and during XVII century,
were proposed for the purpose of identifying new possible manuscripts of belac Stojan.
Keywords: Tavna monastery, belac Stojan, abbot Savatije, manuscripts,
Menaion, memories of Raca monastery, memories of Krusedol monastery, Serbian
manuscript heritage.
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ИСТОРИЈА И АРХИТЕКТУРА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ
ЦРКВЕ У БРОДЦУ КОД БИЈЕЉИНЕ (1882–1884)
Апстракт: У овом се раду говори о историји и архитектури српске православне цркве Св. архангела Михаила у Бродцу код Бијељине, која је саграђена 1884. године. Посебно занимљиво својство овог храма су два звоника на
главном прочељу. Квалитетна структура и техника градње, величина и пространост, указују на вјерску заједницу добро организовану за њену изградњу.
Спољашњост ове неокласичне масивне грађевине представља класичну савршеност својим чистим, елегантним линијама и редукованом архитектонском
декорацијом. Својим духовним, историјским, умјетничким, архитектонским и
друштвеним значајем, црква представља јединствено и репрезентативно умјетничко остварење. Налази се на Привременој листи националних споменика
Босне и Херцеговине.
Кључне ријечи: српска православна црква, Бродац, два звоника, историја, архитектура, аустроугарски период.
Увод
Српска православна црква Св. архангела Михаила у селу Бродац код
Бијељине представља вриједно архитектонско остварење, неочекивано монументално за тако мало насеље, а изнад свега посве неуобичајено у типологији
српскоправославних храмова. Све су то били разлози опредјељења за истраживање њене историје и архитектонско-стилске анализе, који су предмет овога
рада.
Како разматрању сваке архитектонске појаве треба претходити познавање општег друштвеног и историјског оквира, којим су дубоко условљене архитектонске концепције и умјетничке експресије, историја градње цркве у Бродцу
и њена архитектонско-стилска анализа дају се у широј перспективи ових сложених узрочно-посљедичних односа.
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1. Историја градње цркве
Много прије него што је 1884. године изграђена садашња црква Св.
архангела Михаила, село Бродац је имало своју цркву. С обзиром на то да је
стари љетопис ове цркве уништен у Другом свјетском рату, ''Летопис српске
православне парохије бродачке у Броцу'', који се води од 1. јануара 1955. године.1 преноси основне податке о црквама грађеним у турско доба из љетописа
основне школе у Броцу, аутора Душана Баранина (1903–1878), који је учитељ у
овој школи био 1927–1934. године.2 Како су реалистичка проза, а нарочито
историјски романи и романсиране биографије књижевника и публицисте
Душана Баранина резултат његовог систематског проучавања личности и догађаја из историје српског народа,3 ови се подаци могу сматрати поузданим и вјеродостојним.
Слиједом ових извора, записано је: ''Стара црква у Броцу налазила се у
пољу Горњег Броца на земљишту Милановића-Танасића, између Броца и Карина Пута. Била је од дрвета (дрвена) од дасака брвана и шиндром покривена.
Дуга 6 м а широка четири метра. Саграђена је око 1750. год. а изгорела око
1788. Турци је запалили''.4 Према наводу са званичног сајта Епархије зворничко-тузланске, ова локација цркве била је 1,5 километар југозападно од данашњег храма.5
Народ је убрзо сакупио дрвну грађу за своју нову цркву, али је настала
расправа око локације за њену изградњу. Села Бродац Горњи и Бродац Доњи
тражили су да се црква изгради на старом црквишту, док су сусједна села Балатун, Међаши и Трњаци тражила да то буде данашња локација цркве, што је на
крају и одлучено као географски најповољније за сва парохији припадајућа
села.
Земљиште површине осам хектара даровао је Авди-бег Салиховић из
6
Тузле, како би се ту изградиле црква, школа и гостионица, од које ће се црква
1

За увид у Љетопис и укупну отвореност за сарадњу најсрдачније се захваљујем протојереју
ставрофору господину Србиславу Топаловићу, свештенику Бродачке парохије.
2
Несторовић, Школа знаменитих учитеља и ђака
3
Душан Баранин – Сабрана дела у 15 књига, ''Вук Караџић'', Београд 1969. Био је не само
поштован као учитељ већ и због свог културног рада међу становништвом овог села, у којем је
основао аматерску позоришну групу, која је, с представама по дјелима Петра Кочића и других
српских аутора, гостовала и у Бијељини, селима Семберије и у сусједној Мачви.
4
Летопис, стр. 1.
5
http://www.eparhijazt.com/sr/60.brodacka.html/
6
Није била ријеткост да бегови поклањају земљиште за цркву. Тако је Црква у Бијељини,
посвећена светом Георгију, подигнута 1867. године као најстарија православна црква у овом
граду. Земљиште за њену градњу, према народном предању, поклонила је Ханумица Османбеговић. Земљиште за цркву у Бијељинском селу Црњелово 1889. године поклонили су Хилмибег Шахинпашић и Омер бег Салихбеговић. (Нова православна црква, Сарајевски лист, бр. 96
од 14.8.1889. Мали вјесник)
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уздржавати.7 Нова, солидно грађена дрвена црква, покривена шиндром дужине
8 и ширине 5 метара, саграђена је 1790. године поред главног пута, недалеко од
сеоског гробља. Црква је била духовно, друштвено и културно средиште становника цијеле парохије.

Слика 1. Комплекс цркве у Бродцу.
Сасвим лијево је спомен-плоча подигнута на мјесту старе дрвене цркве.

Ову цркву су у Првом српско-турском рату (1876–1877),8 у којем су и
Семберци узели учешћа, Турци запалили 1876. године,9 као и многе српске
куће, које су биле дрвене и плетаре (куће чији су зидови исплетени од прућа, а
затим облијепљени блатом).10 На мјесту гдје се налазила, у порти садашње
цркве, народ Бродца кроз дугу историју потврђене високе културне и националне свјести, подигао је 1991. године спомен-плочу (Сл. 1) како би сачувао
сјећање на своју стару цркву, али и на кнеза Иву Кнежевића, који је управо у
порти ове цркве с народом договарао откуп српског робља, о чему је Филип
Вишњић (1767–1834), један од најпознатијих српских гуслара, спјевао пјесму
''Кнез Иво Кнежевић''. На спомен-плочи је натпис:
На овом мјесту била је црква коју су Турци 1876. г. порушили. Пред њом
је велики добротвор и борац за српска народна права кнез Иво од Семберије
(1760–1840) одржао 1806. г. збор да би се са народом договорио како да се
што боље поступи са робљем из Добрића (Мачва) које је злогласни Кулин капетан заробио, а кнез Иво од њега са великом муком откупио и ослободио. О

7

Летопис, стр. 3.
Екмечић, стр. 447–526.
9
Поп Радован Јовановић је из цркве ''однео и својој жени на чување оставио'' крстове и најпрече црквене ствари. (Летопис, стр. 3)
10
Куће од опеке и камена имали су само бегови на беглуцима, гдје су им били конаци.
8
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томе се казује и у пјесми народног пјесника Ф. Вишњића: ''Опет Иво Србље
сакупио, пред Бродачку, пред Бијелу цркву''.11
Око ове цркве било је гробље, које је изградњом садашње цркве пренесено на ново бродачко гробље. Неки надгробни споменици су уграђени у темеље цркве, а двије спомен плоче остале су видљиве у пронаосу цркве (Сл. 2).
Поред тога, накнадно су пронађене двије надгробне плоче,12 које су сачуване и
данас прислоњене уз надгробни споменик Тешановић Ристе Миљана, свештеника старе и првог свештеника нове цркве, који је преминуо 1900. године и у
порти цркве сахрањен.

Слика 2. Надгробне спомен-плоче уграђене у под пронаоса.
На лијевој је читљивa 1870. као година смрти пок. Јована.

Свједочанство о карактеристикама и изгледу ове црквице, те о положају
и намјени објеката у њеној близини налазимо у Љетопису:
''Пошто у близини овог мјеста нема камена за зидање, а за прављење
цигле није се тада ни знало у овом крају, поменута црква била је направљена од
дрвене храстове грађе и то тако да је сва била склопљена... Изглед јој је био
обичне куће, јер није имала торња. Пред вратима са западне стране био је пове11

О овом важном историјском догађају ВладимирЋоровић (2001) је записао: ''Најтежи положај
имала је 1806. год. Мачва. Турци су већ крајем 1805. год. били искупили око Дрине преко
20.000 војника. Од почетка 1806. год. учестали су турски напади. Робљена су и паљена многа
села. Тако је пред Ђурђев-дан упао Кулин капетан у јадарско село Добрић, па је у њему побио
74 човека, а одвео на 300 глава робља, већином женског. С великим напором својим и својих
људи откупио је и ослободио то робље Иво Кнежевић, кнез босанске Семберије''.
12
На једној плочи може се разазнати 1868. као година смрти покојника.
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лики тријем-веранда...У непосредној близини те цркве, с леве стране, била је
школа, коју су Турци заједно са црквом запалили поменуте године. И она је
била саграђена од истог материјала као и црква.
Недалеко од цркве и школе а на југозападној страни био је један чардачић, т.ј. врло мала зградица на спрат у којој су обитавали турски жандарми за
време црквених зборова.
Те три зграде биле су једине на поменутом месту, које је било удаљено
од околних села''.13
Након завршетка рата 1877. и султанове наредбе беговима да се сви
Срби могу слободно вратити кућама, ратни добровољци и породице избјегле у
Србију враћају се у Бродац и почиње обнова разореног села. ''Виђенији људи
овога краја14 одлучише да се црквена биртија претвори привремено у цркву,
док боље године не дозволе народу да подигне себи богомољу''.15
Када је тешко и немирно доба турске владавине 1878. замијенила нова
ера аустроугарске управе у Босни и Херцеговини, која је донијела европски
правни поредак и сигурност живота и имовине, обрадовало се и становништво
овог краја. Послије пада Брчког и одступања главнине турске војске из Бијељине према Зворнику, не наилазећи ни на какав отпор, аустроугарска војска је
мирно ушла у град 20. септембра 1878. године. Делегација Бијељине, на челу с
градским начелником, дошла је да поздрави окупационе трупе,16 које су логоровале на Обријежу изнад Бијељине.17 Могуће је да је ова одмах исказана
лојалност Монархији имала за посљедицу благонаклон однос нове власти, који
се манифестовао и на пољу изградње монументалне цркве у Бродцу.
У међувремену, ''направљена је 1879. године од дрвеног материјала –
шеперуша – зграда, која и данас и ако у врло трошном стању служи као парохијски стан''.18 Зграда је служила и за цркву и за школу непуну годину дана.
''Сасвим је разумљиво да она није могла ни издалека задовољити потребе цркве
и школе јер је била премалена – 10 метара дугачка а шест широка.''19 Зато је у
зиму 1879/80. одлучено да се сагради још једна, мања зграда (дужине седам, а
ширине нешто више од три метра), која је служила само за потребе цркве све
до освећења данашње цркве 1884. године. Тада је ова стара црквица пренесена
у новоотворено бродачко гробље, гдје је служила као гробљанска капела. У
13

Летопис, стр. 13–14.
Овдје се мисли на угледне домаћине села која су тада припадала Парохији Бродац: Балатун,
Међаши, Трњаци, Даздарево, Тријешница, Батковић, Остојићево, Горњи Бродац, доњи Бродац
и Велино Село. Како Дворови и Црњелово још нису имали цркву, у Бродац је долазило и њихово становништво, због страха од Турака, иако им је Црква св. Георгија у Бијељини била ближа.
15
Летопис, стр. 5.
16
Божић, 2015, стр. 153.
17
Летопис, стр. 5.
18
Летопис, стр.18.
19
Летопис, стр.19.
14
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тешким приликама током Првог свјетског рата дрвена грађа ове тада већ
сасвим трошне грађевине послужила је исељеницима за огрев. 20
Акцију за изградњу нове цркве покренули су 1880. године угледни
домаћини села Бродачке парохије. Тадашњи предстојник Бијељинског котара,
''брат Хрват, Фрањо Плентај (...) лично дође у Бродац и у бродачкој општини
сазове и сакупи све кнезове из бродачке општине и посаветује се са њима како
да отпочну зидати цркву. Нареди им да код народа пораде за добровољне прилоге и тако дигну себи цркву''.21 Ангажован на овом послу, долазио је у више
наврата, па је сакупљање прилога почело 1881. године. Добровољни прилози
били су пшеница, јечам, кукуруз и стока, коју би домаћини уписали уз обавезу
да је хране годину дана. ''Тако се накупило доста одрасле стоке и продало за
добре паре'',22 па је 1882. године започела изградња Цркве Св. архангела Михаила, којем су биле посвећене и раније, дрвене, цркве.
Године 1883. изабран је нови Одбор за градњу цркве.23 Да је градња
добро напредовала, говори запис да су убрзо постављени крстови на звонике, а
звона, наручена у ливници у Шопроњу, подигнута у јесен исте, 1883. године.24
У дијелу Љетописа који је потписао свештеник Михаило Јовановић, наводи се
да су многи домаћини због пословних веза одлазили чак у Беч а нарочито у
Шопроњ, па је ''у културном и у просветном правцу далеко био одмакао од
осталог живља овог среза''.25
Према Љетопису, цар Фрањо Јосип даровао је 1.000 форинти прилога и
још неке ствари за црквене потребе.26 У вијести коју је објавио званични ''Сарајевски лист'' у чланку ''Сјајни дарови православним црквама'', наведено је:
''Његово ц. и кр. Апостолско Величанство Цесар и краљ благоизвољео је премилостиво подарити'' неколико православних цркава, међу којима и цркву у
Броцу ''по једном цјелокупном збирком црквених књига, одежда и утвари што
је нужно за богослужење''. Укупна вриједност овог царевог дара износила је
20.000 фор.27

20

Летопис, стр. 31.
Летопис, стр. 6.
22
Летопис, стр. 6.
23
Предсједник Стјепан Шкорић из Балатуна, потпредсједник Станислав Крстић из Горњег Броца, а као чланови Живан Попадић из Међаша, Лазар Ошаповић из Трњака, Никола Митровић
из Доњег Бродца, Мићо Матковић из Остојићева, Стајо Ристић из Тријешнице, Петар Ковачевић из Велина Села, Милан Малић из Даздарева. Од свештеника су били: Радован Јовановић из
Велина Села, Стеван Томић из Балатуна, Ристо Тешановић из Међаша и Васо Поповић из Батковића (Летопис, стр. 7).
24
Летопис, стр. 22.
25
Летопис, стр.16–17.
26
Летопис, стр. 22.
27
Сарајевски лист, бр. 45 од 24.4.1885. Мали вјесник.
21
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Цркву је 12. јула 1884, на Петровдан, освештао митрополит зворничкотузлански Дионисије,28 уз присуство великог броја вјерника и црквеног пјевачког друштва из Сремске Митровице. С прилогом од 500 фор. освећењу је кумовао тадашњи цивилни адлатус29 у Босни и Херцеговини, барон Федор Николић
од Рудне.30

Слика 3. Спомен-плоча Фрањи Плентају,
постављена 1884. изнад улазног портала цркве

Интересантан је и овај запис Љетописа:
''Због тога што су се много аустријске власти о градњи ове цркве ангажовале, владика Дионисије био је хладан при градњи цркве. Освећење је извршио у великом нерасположењу. Изгледа да је то његово нерасположење било
28

Митрополит Дионисије II Илијевић (1865–1891) је био митрополит зворничко-тузлански
1865–1868. и 1873–1891. У времену између, био је сарајевски митрополит. Цар Фрањо Јосип, с
правом постављања и смјењивања митрополита добијеним Конвенцијом 1880, што је раније
било овлаштење патријарха, смијенио је митрополита Дионисија 24. маја 1891. и министра
Калаја овластио да ову његову одлуку спроведе (Маџар, стр. 57). Био је то посљедњи епископ
фанариот (иако не Грк, него Бугарин), на које се српски народ и ниже свештенство жалило и
тражило да их се замијени домаћим људима (Маџар, 48), како због чињенице да нису домаћи
људи тако и због бројних других замјерки на њихов однос и рад.
29
Земаљску владу Босне и Херцеговине, са сједиштем у Сарајеву, која је званично са радом
почела 1. јануара 1879. године, сачињавали су земаљски поглавар, цивилни адлатус и шефови,
у почетку, три владина одјељења. Иако је међу њима формално први у хијерахији био земаљски поглавар, радом Земаљске владе заправо је руководио цивилни адлатус, непосредно потчињен заједничком министру финансија.
30
Барон Теодор (Федор) Николић (1836–1903), Србин из Угарске, био је цивилни адлатус од
15.7. 1882. до 27.10.1886. (Божић, 2001, 104). Његов отац Јован Николић био је земљопосједник
којем је цар титулу барона додијелио 1854. године, а његова мајка Јелисавета – Савка била је
кћерка кнеза Милоша Обреновића. Били су посједници великих имања имања у Банату и Румунији. Атрибут ''од Рудне'' и потиче од имена њиховог породичног имања у селу Рудна (данас
у Румунији). У цјелости о трошку барона Федора Николића саграђена је 1886. године западноевропски конципована црква Богословије у Рељеву, код Сарајева, у којој је по властитој жељи
сахрањен митрополит дабробосански Ђорђе Николајевић. (Божић, 2001, стр. 96–97)
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повод да забрани митровачком певачком друштву одговарање на литургију
иако је то друштво добровољно дошло да суделује тој свечаности. Претпоставља се да је владика Дионисије био много љут и због тога што су у прочељу
цркве постављене двије мермерне плоче, једна као што је споменуто из захвалности према Плентају, а друга као споменица цару Фрањи Јосифу I, у којој је
поред царевог имена наведено име Барона Апела поглавара Босне и Теодора
Николића, грађанског доглавника31, а међу тим није нигде споменуто име владичино а ни имена свештеника ни осталих истакнутих људи који су много
жртвовали се при изградњи цркве''.32
Да је било разлога за незадовољство владике Дионисија, говори и навод
у љетопису свештеника Михаила Јовановића, да су народне вође које су руководиле тим замашним послом изградње цркве, основне школе и народне гостионице ''понекад затражили интервенцију управне власти нарочито при довозу
материјала из мјеста која су се налазила удаљена од Броца десетине километара''.33 Такође је наведено да се тадашњи котарски предстојник Фрањо Плентај
радо ''одазвао молби поменутих вођа те је несебично почео водити и главну
ријеч при изградњи поменутих објеката''. Тако је из сакупљеног материјала најприје направљена народна гостионица 1881, а школска зграда 1882. У наставку
Љетописа налазимо и ове веома значајне податке:
''Школа је направљена са двије учионице и станом за ожењеног учитеља
као и још неким просторијама у њој... Црква је довршена 1884. год. те тако
уплевши се речени котарски предстојник у послове око изградње поменутих
зграда спонтано а можда не планом преузео је главну и одлучујућу улогу у
цијелој тој ствари.
То му је омогућило да без ичијег приговора преселивши школу из старе
и врло неподесне зграде у нову у ту сврху подигнуту исту школу прогласи
државном, а у згради бивше српске школе смјести општински уред. Ето од тога
дана престаје у Броцу постојање српске школе34 која је и под турском владавином постојала дуги низ година.35
Да ли је тако морало бити?'', пита се на крају ове забиљешке у Љетопису
свештеник Јовановић.36
Црква је и у овом периоду имала не само вјерску него и националну,
културну и просвјетну улогу на ширем простору парохије, као активно духовно
средиште у пуном смислу ријечи. С почетком Првог свјетског рата, када су све31

Други назив за цивилног адлатуса
Летопис, стр. 23.
33
Летопис, стр. 31.
34
У школској години 1886/87. ова школа је у званичној владиној евиденцији наведена први пут
као државна основна школа. (Папић, стр. 46)
35
Црквена општина је из властитих средстава отворила своју прву Српску женску основну
школу, чије је учитеље плаћала и школу у цјелости издржавала. (Летопис, стр. 7–8).
36
Летопис, стр. 32.
32
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штеници овог краја с најугледнијим домаћинима похапшени због њиховог
опредјељења за уједињење са Србијом, дошло је до застоја у раду Црквене
општине све до њиховог повратка 1916. године. За војне потребе су 20. јануара
1917. године скинута сва четири црквена звона, па се у наредних десет година
молитва оглашавала клепалом.37 Године 1927. Црквена општина Бродац наручила је нова четири црквена звона, у истој ливници у Шопруну која је израдила
и првобитна.38 Набавку звона у вриједности тадашњих 120.000 динара39 финансирали су Црква и народ. У ту сврху формиран је петнаесточлани одбор на
челу с предсједником Цвијетином Томићем из Трњака и потпредсједником
Стјепаном Шкорићем из Балатуна, а свештеници су били Михајло Јовановић из
парохије Велина Села и Стеван Поповић из Парохије Међаши, који су и осветили звона. Кум првог великог звона био је Војо Милановић из Горњег Бродца,
који је даровао 500 динара, по колико су даровали и кум другог звона Вршић из
Балатуна и кум трећег звона Лука Павловић из Карина Пута. Кум четвртог звона, Милан Станчић из Дворова, даровао је 200 динара.40
До национализације извршене након Првог свјетског рата, црквену имовину су чинили: ''земља у укупној површини од 80 дунума: црква и порта 9
дунума, воћњак 14 дунума, ораница Селиште 3 дунума, ораница код гробља 5
дунума, авлија са баштом пароха међашког 3,5 дунума, авлија и башта пароха
бродачког 3 дунума, Јасеник, шума храстова и јасења старог преко 105 година
6 дунума, шуме врбљак бара мочвра 7 дунума, пашњака 7 дунума, авлија и
башта кафанска 2 дунума, авлија и башта женске школе 2 дунума, гробље у
Бродцу 11 дунума, бара око гробља 9 дунума – свега 80 дунума''.41 Поред наведеног, црквену имовину чине ''два парохијска стана, шупа за склањање од непогода временских, кафану са шупом42, пекару, стару женску школу''.43
У хронологији цркве у Броцу, Љетопис даље наводи да је на Петровдан,
12. јула 1958. освештан ''обновљени храм Архангела Михаила и том приликом
одликован мјесни парох јереј Боривоје Коронсовац (1954–1958) за његов примеран рад као и залагање за обнову храма''. У потпису ове забиљешке је тадашњи епископ зворничко-тузлански Лонгин.44
Измјена кровног лима, због дотрајалости и прокишњавања у зони звоника, извршена је јуна 1963. године. Значајна обнова цркве извршена је 1975.
37

Летопис, стр. 9.
Могуће да је то била ливница звона Seltenhofer.
39
Те године је вриједност USD била 56,60 динара, односно 10,96 динара за CHF.
40
Летопис, стр. 10.
41
Летопис, стр. 10.
42
Локација кафане, на чијем је мјесту данас основна школа, уз порту цркве, дефинисана је у
једном запису у Летопису да је 24. фебруара 1976. Црквена општина Бродац, уз сагласност
Патријаршије продала зграду кафане са земљиштем у површини од 1.000 м2 за 55.000 нових
динара Основној школи ''Петар Кочић'' за изградњу данашње зграде (Летопис, стр. 44).
43
Летопис, стр. 10–11.
44
Летопис, стр. 11.
38
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године, на основу уговора склопљеног 1. марта са зидаром Млађеном Цвјетиновићем из Горње Чађавице. Радови на потпуној обнови споља и дјелимичне
обнове ентеријера завршени су већ 1. јула исте године, тако да је свечаност
освештања обновљене црквене зграде обављена на Петровдан 12. јула 1975.
године. Црквену општину Бродац су ови радови стајали тадашњих 12.000.000
старих динара.45
Уочи прославе 100-годишњице храма, тадашњи мјесни парох Бојо Р.
Стевић са својим члановима одбора одлучио је да се кородирани поцинковани
лим кровова замијени данашњим бакарним лимом.46 Свечана прослава стотину
година од постојања освећења – троносања Храма Св. архангела Михаила одржана је 12. августа 1984. године, о чему свједочи и спомен-плоча постављена у
јужној прозорској ниши звоника. Прослава поводом 120 година од изградње
цркве и завршетка радова на обнови фасаде, ''као и обиљежавање успомене 275.
год. првог помена цркве у Броцу и 200 година Првог српског устанка'',47 уприличена је уочи Петровдана, 10 и 11. јула 2004.
2. Архитектура цркве
Средњоевропски умјетнички правци су били доминатни у српској
архитектури Јужне Угарске прве половине 19. вијека. Тек се у другој половини
вијека узори почињу тражити у насљеђу српске средњовјековне државе. За то
вријеме, у Србији под турском влашћу, изолованој од стилских токова Европе,
градило се углавном у традиционалним обрасцима балканског градитељства,
аутохтоним грађевинским материјалима (дрво и ћерпич) и без нарочитих архитектонских и стилских претензија. Остварењем државне самосталности Србије
након ослободилачких ратова (1876–1878), млада српска буржоазија привредно
јача и у умјетничком смислу се све интензивније повезује са савременим европским кретањима. Овај процес је у Кнежевини Србији започео и 20-их година
19. вијека, када се из војвођанских и славонских српских крајева под Угарском
преузимају нови градитељски обрасци и архитектонски модели необарока, а
онда и класицизма.
У исто вријеме, под утицајем почетних проучавања старих српских споменика и нове националне културне оријентације, биљежимо још један, иако
још увијек недовољно развијен ток инспирисања властитим средњим вијеком.
Јер тада још није било домаћих школованих градитеља, па су главнину најзначајнијих објеката у Србији пројектовали страни архитекти школовани у традицији средњоевропског академизма. Тек у задњој четвртини 19. вијека на архи45

Летопис, стр. 40.
Летопис, стр. 58 (непагинирано)
47
Летопис, стр. 77 (непагинирано). Новац за поправку храма прикупљен је од приложника из
Парохије, али и са стране.
46
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тектонску сцену Србије ступају млади домаћи архитекти. Школовани у центрима Монархије, они доносе и различите стилске концепције – од европског академизма, преко романтизма, до националног стила у архитектури, који се као
њихова противтежа јавља у клими националне културне оријентације, подстицане и државним законским актима Србије. Као и у Европи, на коју се угледала, у Србији од 1870. доминира заступљеност средњоевропских стилова, од
неоренасансе и необарока до неокласицизма.
Неокласицизам, који је у Војводини и осталим крајевима Јужне Угарске
афирмисан и под утицајем Доситеја Обрадовића и његових сљедбеника, преноси се најприје на територију Србије, а потом и у Босну и Херцеговину. У овом
је контексту Семберија, увијек као и данас у најужој духовној и културној вези
са Србијом, црквом у Бродцу, изведеном у строгом академском маниру, показала истовременост с наведеним стилским токовима у архитектури.
Кључне карактеристике бродачке цркве – монументалност и врхунски
домет архитектонско-конструктивне и декоративне обраде – посве су неочекиване за једну сеоску цркву. Овдје треба имати у виду да је црква изграђена за
само двије године (1882–1884) и на самом почетку аустроугарске управе (1878–
1918), када је државни буџет још увијек био врло скроман и примарно усмјерен
на хитне и за управу важније потребе у Босни и Херцеговини (жељезнице, пруге), тако да су државна средства за субвенционисање изградње и поправке
цркава у земљи била веома мала.48 То можемо објаснити несумњивим благонаклоним ставом и подршком аустроугарске власти, о чему свједочи и већ поменути натпис на цркви (Сл. 3) у част бијељинског котарског предстојника Фрање Плентаја, који се, посве неуобичајено, у изградњи цркве лично веома ангажовао. У ситуацији одсуства аутентичних историјских података о извору средстава и висини трошкова за градњу и опремање цркве, можемо с разлогом
претпоставити да је народ свих села Бродачке парохије, која је тада била далеко већа него данас, својим прилозима сасвим сигурно поднио највеће материјалне жртве за изградњу свог храма, исказујући тако ријетко висок степен
националне и културне свијести и оданости својој Српској православној цркви.
Како у архивима није пронађен пројекат цркве, ауторство за сада остаје
отворено питање. Према Љетопису,49 градили су је мајстори из сјеверне Италије. Оно што, ипак, са сигурношћу можемо тврдити, у поређењу са другим православним црквама изграђеним у аустроугарском периоду, гдје уочавамо не
само мање димензије и једноставнија конструктивна рјешења, него и одсуство
умјетничких амбиција, црква у Броцу представља потпуно зрело, стилски про-

48

Поређења ради, треба навести да је габаритима много скромнија римокатоличка Жупна
црква у Бијељини, грађена 1886–1887, а звоник започет 1889. и тек 1913. године завршен
(Божић, 2017, стр. 120).
49
http://www.eparhijazt.com/sr/60.brodacka.html/
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чишћено архитектонско рјешење, што сасвим сигурно упућује на академски
образованог архитекту.
Црква је репрезентативно здање, у основи лонгитудинално усмјерена у
правцу исток-запад. Потпуно је симетрично тлоцртно ријешена. Према строгим
канонским прописима, улазни портал је на западној страни. Фланкиран је са
два висока торња, у основи квадратна, што је највидљивија особеност ове
цркве, јер је ријеткост у општој типологији православних цркава, гдје је на улазној страни, најчешће над нартексом (припратом или пронаосом), само један
звоник. Кроз портал се долази у простор припрате просторно дефинисане дрвеним зидовима, над којом је, такође у дрвету, изведена галерија на спрату. Главни простор цркве је широки једнобродни наос (простор у коме су вјерници
током службе), који се проширује пред зоном олтара на истоку, формирајући
правоугаоне пјевнице. Олтарска апсида је у ширини главног брода, изнутра и
споља полукружне тлоцртне форме.

Слика 4. Ентеријер цркве с погледом на подужни свод и
ојачавајуће попречне лукове ослоњене на пиластре

У односу на цркве грађене у духу српске средњовјековне архитектуре,
која подразумијева унутрашње стубове, лукове и сводове, као карактеристичне
елементе стереотомски обликованих храмова, овај тип цркве је конструктивно
далеко једноставнији и јефтинији, а тиме и прихватљивији у ситуацији хроничне оскудице у новцу. Примијењен је конструктивни систем носивих спољних
подужних зидова, који су споља и изнутра ојачани правоугаоним пиластрима
на које налијежу четвородијелни ојачавајући лукови – ребра, такође овалног
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(елиптичног) подужног свода.50 И ово конструктивно рјешење, с примјеном
система подужног свода с попречним четвородијелним луковима, сваки правоугаоног попречног пресјека, указује на амбиције градитеља цркве. Попречним
луковима наос цркве је подијељен у три једнака правоугаона поља – травеја:
олтарски, централни и западни (Сл. 4). Олтарски травеј својом сјеверном и
јужном страном излази из ширине брода упоље, тако да су ови правоугаони
истаци из равни подужних фасада активан фактор динамизирања архитектонског корпуса цркве. На овај начин су у функционалном смислу формиране
пјевнице, у потпуности отворене ка централном дијелу цркве.
У спољним зидовима средњег травеја су архитравно ријешени бочни
улази у цркву, од којих је онај сјеверни остао до данас сачуван с изворним двокрилним дрвеним вратима. Олтарска апсида је надсвођена полукуполом, која је
као и свод ојачана, у овом случају једнодијелним радијалним ребрима једноставног правоугаоног пресјека. Свјетлост у наос и олтарски простор продире
кроз велике, полукружно завршене прозоре постављене у дубоке зидне нише.
У органској вези са основом, примијењени конструктивни систем се
прецизно и досљедно пројицира на фасадама. У најдоњој зони је двостепени
снажни сокл као постамент цркве, који завршава једноставном правоугаоном
профилацијом, од које креће јединствена зона зидова хоризонтално ритмизована плитким вањским пиластрима. Ови спољашњи и њима одговарајући унутрашњи пиластри стилски су ријешени егзактном интерпретацијом тосканског
стилског реда, чије га сведене форме чине најелегантнијим античким редом.
Профилације сложених база и капитела су изузетно прецизно изведене. Над
капителима је ванредно лијепо профилисан подиони зидни вијенац, који тече
цијелим обимом цркве и на истој висини. Над овим вијенцем је надзид и над
њим наглашено истурен кровни вијенац лијепо обликоване сложене профилације. Ова три елемента у систему пластичне декорације – спратни вијенац, надзид и кровни вијенац – заправо су вјерна интерпретација гредника тосканског
стилског реда и у свему су аналогни архитраву, фризу и вијенцу. Овако прецизна интерпретација античких тосканских профилација даје цркви додатну,
ријетку особеност и наглашену архитектонску вриједност.
Затворен волумен и пробрана декорација сведена на примарну архитектонску пластику дају основно обиљежје овом у свему академски конципованом
објекту. Монументалност и пластична јасноћа у класицистички устаљеном
поретку базирани су на формалној перфекцији и структуралној чврстоћи. И
спољне и унутрашње зидне површине одликују се разуђеношћу у изванредно
успостављеној хармонији хоризонталних и вертикалних подионих елемената.

50

Веома слично конструктивно рјешење има Успенска црква у Панчеву, освећена 1811. године,
која такође има два звоника на западној фасади и у пропорцијском смислу је изванредно остварење, које је било узор многим каснијим црквама.
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Класично компоноване фасаде, хоризонтално ритмизоване пиластрима
којима су закључене ивице зидова, фактор су строге геометријске структуралности кубичне масе храма (Сл. 5). Равна површина зидова између пиластара
ријешена је на начин да се плитким фугама изведеним у малтеру опонаша зидање каменим квадрима. Сви оквири прозора, слијепих прозорских ниша у доњој
зони звоника, улазног и бочних портала, слиједе исти обликовни третман развијене профилације.
Проширењем западног, предолтарског травеја у простор пјевница, сјеверна и јужна подужна фасада добиле су ванредно добро димензионисане истаке завршене сегментно обликованим тимпаноном, што је све важан фактор
атрактивности ових фасада и успјеле ритмизације изузетно добро одмјерених
односа конститутивних волумена грађевине.

Слика 5. Јужна фасада

Слика 6. Улазна фасада

Једини, богато профилисан улазни портал на западном прочељу, завршен је полукружним луком са заглавним каменом. Изнад кордон вијенца су три
лучно завршена мања прозора, којим се освјетљава галерија хора над припратом. У наредној висинској зони је поменута спомен-плоча Фрањи Плентају, а
изнад ње богато профилисани вијенац, као дио континуираног тока кровног
вијенца нижег дијела грађевине. Изнад, у пољу између кула звоника, надзид је
фланкиран плитким удвојеним пиластрима, међу којима је кружни прозор у
квадратном оквиру, Овај надзид, који заправо сакрива забатни зид у зони двоводног крова, завршава лијепо профилисаним античким троугаоним тимпаноном над којим је крст (Сл. 6).
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Ова улазна зона је увучена у односу на предњу фасадну раван доње зоне
звоника, који маркантно дефинишу наглашено репрезентативно улазно прочеље храма. Сваки звоник има три цјеловито дефинисане висинске зоне, међусобно одијељене вијенцима богате профилације. Све њихове ивице су ојачане
удвојеним пиластрима, који се преклапају, што на врло суптилан начин употпуњава њихову наглашену монументалност. Све фасаде звоника закључују троугаони тимпанони, који су у основи прекинути како би оставили простор за
црквене сатове. Лимени полигонални кровови звоника рађени су по узору на
војвођанске цркве. Ријешени су у три висинске зоне, међусобно одијељене профилисаним вијенцем, а закључују их стреласти шаторасти завршеци над којима
су позлаћени крстови.
Елегантни по себи и у односу према корпусу цркве у цјелини изванредно пропорционисани, звоници су својом чистоћом и једноставношћу архитектонског израза највиши вредносни домет и најважнији елемент посебности ове
цркве, која је међу малобројним црквама на ширем српском простору са два
торња – звоника на главном прочељу.
У цјелини, по својим архитектонским одликама црква Св. архангела
Михаила је изузетно лијепих и складних облика и племенитих пропорција.
Строге форме класицизма, чије је извориште антички идеал љепоте, складности и хармоније, главни су фактор високог вредносног домашаја цркве.
Веома блиску аналогију цркви у Бродцу налазимо у обликовању српске
православне Саборне цркве у Темишвару (1745–1748), која носи ознаке класицизма, с елементима барока, доминатно у богатој обради ентеријера. Не само
по обликовању два торња на западном прочељу, него и рјешењем и пропорционисањем архитектонских волумена, посебно апсиде, као и подјелом фасада богато профилисаним вијенцима и пиластрима, који су у приземној зони
такође у тосканском стилском реду, ова грађевина је могла бити и непосредан
узор за цркву у Бродцу.
Иако је предмет истраживања овог рада историја и архитектура бродачке цркве, ради цјеловитог увида у значај и вриједности овог јединственог споменика културе, на крају још треба истаћи да је у ентеријеру, који је украшен
само на нивоу примарне архитектонске пластике јер црква није живописана,
умјетнички изузетно вриједан иконостас из 1885. године, чији је аутор хрватски архитект Никола Колар, док је седамнаест икона урадио хрватски сликар
Фердо Кикерец (Quiquerez, 1845–1893).51

51

Овдје упућујем на научну студију: Damjanović, Dragan, Ferdo Quiquerez, Nikola Kolar i ikonostas crkve u Brodcu kod Bijeljine, Зборник Народног музеја у Београду. Историја уметности, XIX–2/2010, стр. 325–343.
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Закључак
Ако бисмо претходна историјска разматрања и архитектонске анализе
исказали у закључним ставовима, онда треба рећи да је Храм Св. арханђела
Михаила у селу Бродац код Бијељине, у народу познат и као ''Бијела црква'',
својом зрелом архитектуром, која открива академски образованог градитеља
великих изражајних могућности, несумњиво међу најзначајнијим остварењима
српскоправославног црквеног градитељства аустроугарског периода у Босни и
Херцеговини. Својим просторно-конструктивним рјешењем и архитектонским
обликовањем овај храм посједује изразиту културно-историјску и умјетничку
вриједност, која га сврстава међу најзначајније споменике у Босни и Херцеговини, а не само српске црквене архитектуре.
То, међутим, до сада није било праћено и одговарајућом законском
заштитом ове цркве, која се још увијек налази само на Привременој листи
Комисије за националне споменике Босне и Херцеговине, формираној још
2004. године. То би, с научном актуелизацијом и елаборацијом коју нуде проведена истраживања, анализа и валоризација изнесени у овом раду, могло и требало бити промијењено.
С таквим обиљежјима изразитих архитектонских квалитета, црква је и
изазвала ауторову научну радозналост за овај градитељски споменик највишег
реда, на којем се темеље националне, али и шире, универзалне вриједности.
Кроз драматичну историју грађења и рушења, Црква Св. Архангела
Михаила у Броцу код Бијељине је поуздано свједочанство високе свијести овог
народа у заштити и одбрани свог националног и вјерског бића. Грађена мимо
тадашње праксе и изнад нивоа културне средине, црква је свједочанство о
спремности инвеститора и умјешности градитеља. Она је тако вјеран израз
духовних потреба и потврда историјског тренутка уравнотежења ортодоксне
духовности и прагматичне стварности. Њено живо присуство и духовно дејство
дио је историјског памћења и свједок стваралачког поимања егзистенцијалног
вјерског смисла и испољавања духовних вриједности народа који ју је градио и
обнављао.
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Jelena Bozic
History and Architecture of the Serbian Orthodox Church
in Brodac near Bijeljina (1882-1884)
Summary
This paper discusses the history and architecture of the Serbian Orthodox
Church St. Archangel Michael in Brodac near Bijeljina, built in 1884. Very distinctive attributes of this church are two-bell towers on the front façade. The good structure and construction technique, size and spaciousness indicate the well organized religious community for its building. Exterior of this neoclassical massive buildings
represents a classical perfection with clean, elegant lines and reduced architectural
decoration. By its spiritual, historical, architectural and social significance this
church represents a unique and representative artistic achievement. It is on the Provisional List of the National Monuments of Bosnia and Herzegovina.
Keywords: Serbian Orthodox Church, Brodac, two-bell towers, history, architecture, Austro-Hungarian period.
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КУЛТУРНА И НАЦИОНАЛНА МИСИЈА
ДАБРОБОСАНСКОГ МИТРОПОЛИТА
ГЕОРГИЈА НИКОЛАЈЕВИЋА (1807–1896)
Апстракт: Ђорђе Николајевић је учио за свештеника, исказао је спремност да се посвети послу учитеља, писца, уредника и митрополита. Старином је
породица Николајевић пореклом из Херцеговине, доселила се у Срем и национално афирмисала. Георгије је, захваљујући знању, оставио на рубном подручју
Српства значајан национални и духовни траг. Окружен снажним деловањем
католичке и исламске вере, излаз је тражио на културном плану. Остварио је
упечатљиво животно дело у Дубровнику, Задру и Сарајеву.
Кључне речи: Ђорђе Николајевић, Срем, Беч, Дубровник, Задар, Сарајево, свештеник, учитељ, уредник, митрополит дабробосански.
Николајевић Георгије Ђорђе (Јазак, Срем, 20.4.1807 – Сарајево,
8.2.1896) је био дабробосански митрополит, књижевник и родољуб. Породица
Ђорђа Николајевића потиче из Херцеговине, a доселила се у Срем 1635.1
Дуги 19. век оставио је у животу и раду Ђорђа Николајевића јединствен
траг преплитања општих прилика и напора појединца да изврши културну и
духовну активност, која је прерасла у мисију. Изузетан животни пут утицао је
на развој Николајевића, који је из родног Срема кренуо на школовање у Беч,
обрео се по заповести митрополита Стратимировића у Дубровнику, где је боравио од 1829. до 1858. Имао је јединствену прилику да прими епископа Рајачића, да забележи долазак владике и песника Петра II Петровића Његоша. Био је
национални повереник Гарашанинове пропаганде о повезивању јужнословенских покрета. Остварио је добре везе са руским конзулом Јеремијом Гагићем,
Матијом Баном и са значајним личностима Цетиња.
Следећу животну етапу, 1858–1880, радио је Задру као професор Богословије. Животни пут завршио је у Сарајеву, где је оставио траг, прво као
сарадник митрополита Саве Косановића, потом као ректор Богословије, секре1

Димитрије Руварац, Животопис Ђорђа Николајевића, Земун 1898, стр. 3.
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тар Конзисторије и митрополит дабробосански (1885–1896). Поред редовних
дужности, сарадник је и уредник Српско-далматинског магазина 1842–1861. и
1869. Објављивао је преводе са немачког, руског, италијанског. Предано је
вршио културну мисију као свештеник, учитељ, наставник, сарадник листова,
уредник и писац. Занимао се за фолклорну грађу, био посвећен школовању
омладине, подизању школа и цркви на територији Босне и Херцеговине.
Разумео је историјске моменте, када је био у дубровачкој архиви више
од писара повеља српских краљева, и обавио је комплексан посао историчара.
У Задру је не само професор, већ национално ангажован уредник, у Сарајеву
све знање, искуство, хуманост, преточио је у културну, националну и духовну
мисију. Свест о српској националној мисији, исказана кроз рад Николајевића и
данас је актуелна ради потребе очувања и преиспитивања националних интереса. Вешта рука Николајевића није заборављала ни духовне потребе и захтеве по
питању штампања богослужбених књига, чије је слање из Русије власт настојала да спречи. Иако је српска историографија позитивно оценила његов рад,
поједини моменти заслужују реафирмацију због изузетног деловања.2
Свршио је Карловачку богословију са препоруком, ступио је на поље
јавног рада, прво 1828/29. као иришки учитељ у трећој нормалној класи. Напустио је службу, по жељи ''вишег изображења'', у намери да учи у Пешти филозофију, затим медицину. Убрзо, у новембру 1829, на позив Стратимировића
оставио је тек започете студије, јер га је чекало место учитеља у Дубровнику.3
Радило се о деликатној мисији, јер је тамошња српска општина имала само 300
душа. Долазио је до тада из манастира Дужи калуђер и тајно држао службу на
покретном иконостасу.
Долазак Николајевића унапредио је образовни и духовни живот Срба.
Град је тада имао европски значај, јер су водеће државе имале тамо своје представнике, конзуле, са којима је успоставио добре односе и код којих је уживао
углед. Отворио је школу, тобож ради држања катихизиса. Кријући праву намеру, као љубитељ књиге и народне просвете, радио је учитељски посао до 1848.
Школа је тада од верске прерасла у јавну српску школу, доведен је још један
свештеник, који је у исто време био капелан и учитељ.
Постао је узор свештеницима у Далмацији и Херцеговини, који су, угледајући се на њега, почели отварати школе. Срби су доводили децу на школовање из Метковића, Мостара, Требиња, из Босне, највише из Сарајева. Они су за
годину дана научили српски читати, молити се, писати и рачунати. Привукао је
у школу и женску децу, претежно Срба из Дубровника и Херцеговине. Предан
учитељском послу 15 година, није радио само празником и четвртком после
2

Ирена Арсић, Петар II Петровић Његош и Ђорђе Николајевић: два лица српске дипломатије
и државништва, Његошев зборник, бр. 2, Споменица о двестогодишњици, Нови Сад 2014, стр.
403–417.
3
Димитрије Руварац, Животопис Ђорђа Николајевића, Земун 1898, стр. 8, 9,
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подне. Обука је трајала по пет ''сахата'' на дан. Од талентованих ђака истакли су
се Поповац и Шуковац из Метковића, Драго и Ристо Памучина из Требиња и
Перо Божић из Мостара, који су за годину дана научили буквар, часловац,
псалтир, катихизис, српски су писали и читали.
Учитељски рад Николајевића ценио је и патријарх Јосиф Рајачић, када
га је 1852. предложио за васпитача кнежевог сина Петра Карађорђевића у
Србији. Лична трагедија нагнала је Николајевића да се упути у Београд, где ће
обновити старе и створити нове везе, ради слања младих на школовање. Послао
је из манастира Дужи монахе Никанора Дучића и Серафима Перовића, потоњег
митрополита у Мостару. Након школовања Дучића шаље за учитеља у Сарајево. Имао је намеру да у цариградску семинарију смести бар једног питомца.
Упућивао је ђаке на школовање у Беч, Пешту, Карловце, Београд, Задар и друга
места. Намере Николајевића није пресекао 1858. ни премештај у Задар, на
место професора у Богословији. Слао је бар по двојицу својих штићеника у
Београд, ''нека се науче слободним духом дисати а не вазда дрхтати у сужањству''. Међу слушаоцима Београдске богословије био је будући дабробосански
митрополит Сава Косановић, који се 1860. препоручује Николајевићу.
Сиромашне и добре ђаке помагао је новчано док су били на школовању
у Бечу, Пешти, Загребу, Грацу, Београду, Карловцима... Ради помоћи сиромашним ђацима у Загребу, Бечу и Грацу, оставио је 6.000 форинти. Давао је за
живота новчане прилоге школама и заводима за сиромашне ђаке, препоручивао
их пријатељима у Београду. Ради завештања, оставио је 1879. закладу од 12.000
форинти за честите девојке, удаваче из Јаска. Ако се удају у места свога рођења, имале су право на мираз, што говори о патријархалном васпитању, разумевању прилика у месту рођења и добрим намерама да осигура живот становника.4 Основао је 1879. фонд под називом Заклада протопрезвитера Ђорђа Николајевића у износу од 12.000 форинти за школовање једног Србина из Дубровника и Боке.5 Са 15.000 форинти помогао је градњу нове школе у Блажују, са
10.000 форинти школе у Варцар Вакуфу, а са 9.000 форинти Србима у Босанској Градишци. Поред градње српских православних школа, помагао је школску омладину у Српској великој гимназији у Сарајеву са 10.000 форинти Оставио је и 15.000 форинти за стипендије три српска ђака из Јаска и Босне и Херцеговине. Ради помоћи сиромашним Србима, ђацима у Загребу, Бечу и Грацу,
оставио је 6.000 форинти. Споменица посвећена Стеви Калуђерчићу указује на
митрополита Николајевића као великог добротвора, који је српској школи у
Блажују крајем 1891. дао 30.000 круна, следеће године школи у Варцар Вакуфу
(Мркоњић Град) 20.000 К, током 1893. дао је за градњу школе у Босанској Градишци 18.000 К, закладу за школу у Босанском Петровцу од 50.000 К. Показао
4

АСАНУК, Сремски Карловци, Ф А, кутија 265, М 335 и 293.
Димитрије Руварац, Животопис Ђорђа Николајевића митрополита Дабро-босанског, Земун
1898, стр. 6–16, 29, 52, 73.
5
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је народу да цени значај просвете, да личним примером ради на уздизању образовања српског народа. Тестаментално је оставио укупно 135.523 форинте кроз
закладе, дарове, поклоне, припомоћи, стипендије и прилоге. Био је штедљив,
несебичан према Српској цркви, школама, рођацима и талентованим ђацима.
Окружницом из 1886. објавио је да се укида венчаница, такса за брачне дозволе, јабука, такса за рукополагање, синђелија, такса за подаљење парохије,
батик, годишња пристојба пароха архијереју, наплата за освештење цркве.6
Несумњив је његов значај у унапређењу организације Српске цркве и културе у
Босни и Херцеговини. Николајевић је дао иницијативу за подизање споменика
књижевнику Сими Милутиновићу Сарајлији, ''рођеном сину ових покрајина''.
Изабран је 1890. од Певачког друштва Слога у Сарајеву за утемељивача. Настојао је доброчинством да унапреди живот у запуштеној Босни и Херцеговини.
Новац је обезбеђивао од годишње плате у износу 8.300 форинти.7
Родољубиви рад Николајевића допринео је да му се обраћала Општина
дубровачка, монаштво из Херцеговине, бројни појединци, тражећи савета и
помоћи. Јанићије Памучина назвао је то народно чувство речима ''ватрено
родољубље''. Свештеничке врлине доводиле су Николајевића у прилику да се у
Дубровнику прихвати крштења деце, да саветује и помаже калуђере из Херцеговине. Пружао је утеху угњетенима из Дубровника, Мостара, Фоче, Пријепоља, Стоца, Требиња, Никшића, Пиве, Гацка, Невесиња, одакле су људи ради
трговине долазили у Дубровник. Отварао је школе, градио и поправљао цркве и
манастире у Херцеговини. Посебно је пратио невоље Срба у Босни и Херцеговини, са жељом да им пружи заштиту. Преко Нићифора Дучића, кнежевске
канцеларије у Београду, шаље молбенице патријарху и султану у Цариград. У
Далмацији је уочавао потиштеност српског народа и потребу да се обраћањем
цару Фердинанду I створе услови за рад цркве, школе и народности. Није заборавио родни крај у време револуције 1848, када је преко патријарха Рајачића и
бана Јелачића упутио помоћ од 630 форинти. Носио је милоште у Шајкашку и
обилазио 1850. родни крај. Радећи у Задру на месту свештеника, бавио се питањима цркве, школе, свештенства и народа. Помагао је владици на пољу црквене управе, бавио се питањем уређења дотација свештенства. Положај српског
народа у Монархији доживљавао је као невоље на које није могао да остане
равнодушан. ''Наше стање у Аустрији, тј. нас Србаља, заиста је жалосно. Наша
браћа у Србији зову нас Швабама, Црногорци зову нас Латинима, а Швабе и
Латини зову нас Русима. Руси нас пак не воле, јер нисмо њихови поданици.
Наши великаши презиру своју цркву, своје свештенство, свој народ... може
бити да у свом срцу, у својој души и не презиру, само да се већма кроз то, где
треба умиле. Види се да нас туђи људи не познају, рекао би да нашу верност,
6

Споменица о педесетгодишњици рада Стеве Калуђерчића, Сарајево 1933, стр. 44.
Димитрије Руварац, Животопис Ђорђа Николајевића митрополита Дабро-босанског, стр.
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наше пожртвовање, наше заслуге не признају. Тужни наш народ, докле ће тако
патити''.8
Близина немирног подручја Херцеговине утицала је на положај Николајевића, који је искусио да ''ко за народно добро ради, тај страда''. Национални
рад у Дубровнику подразумевао је контакте са руским конзулом Гагићем, што
се сматрало опасним за државу. Организовање светосавске свечаности у
Дубровнику 1849. био је повод за полицијски претрес. Сумњичен је и за време
Кримског рата да учествује у растурању руских прокламација, да се у цркви
кличе руском цару. Присутне су сумње у време устанка Луке Вукаловића у
Херцеговини, што је имало за последицу удаљавање из Дубровника. Сумњив је
полицији, што је био разлог да га далматински владика Кнежевић, по наредби
барона Мамуле, премести 1858. у Задар. Деликатне прилике условиле су да, на
предлог далматинског намесника барона Родића, 1882. буде предложен,
''добродржећи и умно свеж'', за архимандрита и потпредседника конзисторијалног. Напоран рад на организовању митрополије није пријао митрополиту, па је
два пута подносио оставку.
Организовао је у приватној кући у Сарајеву богословију, а затим је
митрополит Сава дао своје земљиште у Рељеву. Иако је богословија 1884.
почела са радом, Николајевић је тражио 1894. да се премести у Сарајево. Доцније ''вандредне прилике'' допринеле су заборављању датог обећања.9 Народ је
исказивао неповерење, црквене општине одбијале су да шаљу митрополиту
црквене рачуне из страха да не би остале без новца. Општине су тражиле да
рукују новцем и врше право избора свештеника. Неки свештеници једва су знали писати, други су новцем купили парохију, зато су је сматрали као своју сопственост. Питање гробља у Сарајеву решавало се на министарском нивоу на
штету Срба. Покушај да се оно измести одбио је Калај, па је сва кривица за
бројне проблеме пребачена на митрополита.
Руварац у књизи Животопис Ђорђа Николајевића пише о страху народа
од унијаћења у прво време окупације. Неки војнички заповедници затворили су
на силу цркве, као у Коренићима и Билећи, а на другим местима терали свештенике да сами освештају цркву, као у Билећи. Притисак се осећао на сваком
кораку. Сам владин саветник Мјерошевски толико се заборавио да је нудио
митрополиту Сави унију. Завођење комуналних школа побудило је подозрење
народа према власти и митрополиту. Напад на веру приморао је митрополита
Косановића да се обрати писмом тадашњем дворском секретару, Србину Федору Демилићу од Пањове, у коме му се жалио на римску пропаганду ''која га не
оставља на миру, него му задаје нове јаде и пружа му прилику да у религиозном огорчењу проклиње и нову судбу и нову слободу''. Дрско понашање грофа
Мјерошевског, по запису Николајевића, навело је митрополита Саву да извлачи
8
9

Исто, стр. 13–57;
Исто, стр. 74, 75, 77, 79, 80, 82.
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закључке. ''Кад овако говори митрополиту једно високо лице при земаљској
влади, та шта раде мањи органи у средини нашег неуког свештенства и простога народа? ...да ће он цесар и у будуће својом царском милошћу, покровотељствовати православну вјеру и народност српску у Босни и Херцеговини... Анексија још није у форми извршена, линија до Митровице, или још даље, није ни
повучена, а језуити већ истичу и треће и најтугаљивије питање, које не води к
цјели државној, а мало ће користи принети и римској курији''. Свест о религиозној осетљивости подручја и фанатизам мухамеданаца нису омели намере апостола уније. Писмо Демелићу имало је за последицу да је Мјерошевски отишао
из Сарајева, да су господа постала мекша. Пропаганда католичка се мало стишала, али је српска ''независна'' штампа остала иста. Нападан је Сава од Заставе, 1883, уз примедбу да народ нема утицаја и да није митрополитом задовољан. Порицана је његова заслуга за добијање богословије и конзисторије и приписивана последицама Херцеговачког устанка. Упркос критикама и узбурканим страстима, Никодим Милаш се диви храбрости Косановића да устане против римске пропаганде и бори се да ''православље процвета у тами''.10 Пропаганда није митрополита само узнемиравала, него и до крајности дражила.
Николајевић се уверио у мирну нарав босанског православног народа, ако се са
њим понаша правично и човечно. Невешто опхођење чиновника и мржња према православној вери и српској народности изазивају и вређају осећања. Истиче да су светиње Турци респектовали, док се у Хабзбуршкој монархији на силу
намећу комуналне школе. Стао је на страну оних који су сматрали да Карловачка митрополија нема ни историјско ни канонско право над црквом православном у Босни и Херцеговини.
Деловање Николајевића на рубном српском подручју упућивало га је на
деликатну културну и духовну активност. Митрополит дабробосански Николајевић обраћао се патријарху у Сремске Карловце и поводом жеље муслиманке,
удате за Србина Лазара Дукића, да пређе у православље. Страх од реакције средине нагнао је митрополита да умоли патријарха да се покрштавање и венчање
обави у Карловцима, Новом Саду или Сомбору. Како би се избегла велика
''узрујаност међу мухамеданцима'', Алмаза Зелић примила је српску православну веру са именом Роксанда. Став митрополита Николајевића указује на верску
осетљивост народа Босне и Херцеговине.11
До које мере су прилике биле тешке, види се из ставова савременика.
Никодим Милаш је живот у Босни и Херцеговини оценио речима ''вишевековна
патња'' и да народ тек треба да дочека мало бољи живот. Стање које је наступило названо је ''вандредним приликама'' и било повод за остављање богословије
изван Сарајева. Постојала је свесна намера власти да удаљавањем српског
духовног училишта допринесе његовој маргинализацији.
10
11

Исто, стр. 83–87, 89.
АСАНУК, Ф А, кутија 267, 1893/М.156;
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Укључио се у расправу о црквеном питању. Сматрао је да се Карловачкој митрополији не може признати ни историјско ни каноничко право власти
над православнима у Босни и Херцеговини, супротно ставу Никодима Милаша
и патријарха Анђелића. Пристао је Николајевић да се у Сарајеву, од стране
Земаљске владе, издају богослужбене књиге, које су недостајале свештеницима. Дотадашњи увоз књига из словенских земаља био је забрањен. Налазио се у
редакционом одбору и надзирао штампање књига. Радом Николајевића на
пољу издавања богослужбених књига био је задовољан и професор Јован
Живановић из Сремских Карловаца, најбољи познавалац црквенословенског
језика. Слао је у Београд, научним круговима, старе и ретке српске богослужбене и друге књиге.12
По доласку у Дабробосанску митрополију старао се о уређењу црквене
управе, посебно митрополијске архиве, конзисторије и богословије. Увео је ред
у Дабробосанској митрополији и администрацији, уредио попис свештенства,
парохија, манастира и школа, са којима је остварио преписку. Није се устезао
1883. да критикује римокатоличку пропаганду у Босни и Херцеговини. Признање за борбу са католичком пропагандом бискупа Штадлера добио је од епископа Никодима Милаша и проте Јована Бороте. Заједно са Савом Косановићем
заложио се за отварање дијецезе у Бањалуци. Предложен је патријарху цариградском као кандидат Његова величанства за митрополита. Добио је државну
потврду 23.12.1885, а посвећен у Бечу 2.2.1886. као митрополит синодални.
Николајевић се примио да води ''отачаствену цркву'' пошто је дао заклетву у
Бечу. Инсталисао је три епископа – митрополита: у Мостару Леонтија Радуловића и 1889. Серафима Перовића, у Тузли 1892. Николу Мандића. Допринео је
да семинарија у Рељеву буде претворена 1892. у богословију. Најпространија
дијецеза се протезала од Пљеваља до Бишћа и од Туме до Лијевна, коју је неуморним радом обишао. Осветио је нових 55 цркава, дао помоћ у градњи цркве
у Врбасу, Сарајеву...
Николајевић је имао заслуге за покретање часописа Дабро-Босански
источник 1.7.1887. Упркос тенденцијама власти да спута национално, он је у
наслов унео источник, како би на симболичан начин указао на народну везу,
народна обележја, духовну повезаност. Старао се о очувању традиције, тражио
од свештеника и учитеља да као сарадници бележе обичаје и успомене на
народни живот и традицију (опис села, гробаља, постанак и садржај рукописних књига и писама, обичаја везаних за крсну славу, здравице, рођење, крштење, просидбу, венчање, сахрану, годишња доба, верске празнике...). Подстицао
је свештенике на оснивање певачких друштава, подучавање неписмених. Забра-

12

Димитрије Руварац, Животопис Ђорђа Николајевића митрополита Дабро-босанског, стр.
109–114.
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њивао је продају икона без печата митрополије, како би се избегао католички
утицај.13
Љубав према књижевности је из школског доба, настала у Сремским
Карловцима. Читао је немачке и латинске књиге, преводио моралне и поучне
приповетке. Преводи настали у ђачко доба су доцније штампани у Српском
магазину, Грлици, коледарима Матице далматинске и другим издањима.
По доласку у Дубровник научио је талијански језик, бавио се преводилачким радом, дописник је у листовима. Слао је уреднику Теодору Павловићу
чланке у Пешту. Лист је од 1835. носио име Српски народни лист, а од 1838.
Српске народне новине. Познат је по извештају о борбама између Срба и Турака у Херцеговини и погибији Смаил-аге Ченгића од ускока Новице Церовића.
Током боравка у Дубровнику обавио је значајан посао везан за српску
културну баштину. Сарадник је од 1836. Вука Стефановића Караџића на прикупљању пословица. Министарство у Бечу тражило је из дубровачког архива старе ћирилске рукописе. Заповест је спроводио начелник Дубровачког округа
барон Шалер. По молби властеле, добио је из Беча дозволу да се сачине преписи. У писарници Окружног поглаварства, под надзором умировљеног ц. кр.
саветника грофа Филипа Кабоге, латинским словима вршио је препис старих
ћирилских списа из дубровачке архиве. Истовремено, схватајући национални
значај, тајно је преписао исте списе ћирилицом. Оригинали су однети 1830. у
Беч. Рад Николајевића изашао је 1840. у Београду под насловом Српски споменици, или старе рисовуље, дипломе, повеље и сношенија босански, српски, херцеговачки, далматински и дубровачки краљева, царева, банова, деспота, кнезова, војвода и властелина. Књига је штампана на 336 страница, под именом попа
Павла Карановића Твртковића, захваљујући трошку господара Јеврема Обреновића, познатог покровитеља српске књижевности. Љубав према старим српским споменицима, може се рећи, неговао је током целог живота и зато је
могао сачинити прву српску збирку од прворазредног значаја.
У Српском магазину и Босанско-херцеговачком источнику описивао је
старе књиге. Бавио се у Дубровнику животом и делом дубровачких писаца. У
Грлици је 1839. објавио опис Округа дубровачког. Опис осталих округа, далматинских и бококоторских, са посебним освртом на историјску грађу Православне цркве, оставио је у Српском магазину 1843–1850. Јанићије Памучина назвао
је то народно чувство ''ватреним родољубљем''.
Допуштао је 1851. штампање чланака Памучине у Магазину и изазвао
незадовољство римокатоличких свештеника. Заслужан је за настанак првог
Шематизма Епархије далматинске. Бележио је и савремене догађаје, промене
у Цркви. Бавио се писањем поучних приповедака, у намери освешћења и просвећења. Издао је 1840. књигу намењену васпитању омладине, под насловом
Младић како треба да се изобрази, а 1856. Девојчица како треба да се изобра13
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зи. Преводио је за Српски магазин текстове са руског, одушевљен делима писаца свога доба. Објавио је у Летопису Матице српске Манцинијеве оде на смрт
Наполеона, под насловом Пети мај, Бадњи дан и Кнежевићи са кратком историјом Лике и Крбаве. Утицај на патриотско национално обликовање мнења
имао је Србски Далматински магазин, преко кога се ширила мисао о националном интересу, који је превазилазио ситан рачун. Трговци су новцем уздизали
не само лично богатство, већ подстицали стваралаштво и књигу. Уредник је
Српско-далматинског магазина 1842–1862. и још 1869. Уредио је 15 књига
истог Магазина. Прихватио се уредништва од др Теодора Петрановића, који је
уредио шест књига. Уреднички посао оставио је Герасиму Петрановићу. Захваљујући овом часопису Срби су у Далмацији учили читати, мислити, осећати.
Срби су до тада читали само Часловац и Псалтир, док су Доситеј, Рајић и
Мушицки мало коме знани у ''расејаном и погаженом народу''. Сарадници
Магазина били су: Матија Бан из Србије, Иван Франо Јукић из Босне, Јоаникије Памучина из Херцеговине, Стефан Љубиша из Боке, Ђорђе Срдић из Црне
Горе; приповедачи: Јован Сундечић, Вукола Поповић, Константин Јовановић,
Димитрије Васиљевић, Симеон Кончајевић, Јаков Ардалић. Српкиње сараднице биле су Аделаида Квекић и Ана пл. Стратимировић. Сарадници из Хрватске
су: Никола Беговић, Манојло Грбић и Јово Будисављевић; из Херцеговине:
Никанор Дучић; из Далмације: Герасим Петрановић, Исаија Олујић и Лазо
Томановић... Међу њима су и песници Петар Петровић Његош, Петар Прерадовић, А. Казанчић, Станко Враз...
Николајевић је са места уредника водио борбу за име српско и језик.
Није пристајао на илирство, на равнодушност по питању језика, зато је стао уз
Вука и Даничића. Чланак О стању римокатоличког вероисповедања у Херцеговини, објављен у Магазину 1851, изазвао је љутњу фратара и био један од повода за уклањање Николајевића из Дубровника. Текст Неке черте о Дубровнику,
објављен 1850. у 23. броју Шумадинке, опис је дешавања у време револуције.
Водио је из Дубровника преписку са митрополитима Стефаном Стратимировићем, Стефаном Станковићем, Јосифом Рајачићем, Петром II Петровићем и Григоријем (мостарским), са владикама Пантелејмоном Живковићем и
Јеротијем Мутибарићем, са многим српским, руским и словенским књижевницима, српским државницима и знаним људима свога доба. Мотив за писање
расправа налазио је у одбрани интереса мирског свештенства од доминације
калуђера. Иако у поодмаклим годинама, уредио је 1881. и 1882. Шематизам
Дабро-босанске епархије.14 Најважнији књижевни труд, остварен у Босни и
14

Димитрије Руварац, Животопис Ђорђа Николајевића митрополита Дабро-босанског, Земун
1898, стр. 58–91. Библиографија радова Ђорђа Николајевића обухвата следећа дела:1) Српски
споменици или старе рисовуље, дипломе, повеље и сношенија босански, српски, херцеговачки,
далматински и дубровачки краљева, царева, банова, деспота, кнезова, војвода и властелина,
Београд 1840, стр. 336; 2) Младић како треба да се изобрази, превео са немачког Ђорђе Николајевић, Задар 1840, стр. 355; 3) Љубитељи просвјештанија, српско-далматински магазин,

117

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

Херцеговини, постигао је састављањем дабробосанског шематизама и покретањем црквено-богословског листа Босанско-херцеговачки источник. Ова дела
сматрају се књижевном и духовном основом српске културе у Босни и Херцеговини. Окружницом је 1886. подстицао свештенство Босне и Херцеговине на
записивање старина, предања везаних за назив места, опис краја, обичаја...
Одликован је 1850. од Франца Јосифа Златним крстом за заслуге, јер је
''одржао'' мир у Дубровнику у време револуције, а од руског цара Орденом Св.
Ане трећег реда. Руски цар Никола даровао је 1853. проту Ђорђа за уређивање
Магазина брилијантским прстеном у вредности од 500 рубаља.
Уживао је респект код власти, а углед код народа због заслуга на књижевном, просветном, добротворном и црквеном пољу. Савременици су имали
јасну слику улоге митрополита, који се у немирно доба нашао у средишту
националних збивања. Члан је Матице српске у Новом Саду, Матице далматинске, Друштва српске словесности, Српског ученог друштва. Српска национална
мисао подстицала га је на различите културне активности, усмеравала у правцу
мисије, како у Дубровнику тако у Задру и Сарајеву.
Летопис је 1897. обележио у Матици српској смрт митрополита Николајевића читуљом проте Јована Вучковића.15

Mara Sovljakov
Cultural and National Mission of
Metropolitan of Dabar-Bosnia Georgije Nikolajevic (1807-1896)
Summary
The Metropolitan of Dabar-Bosnia Georgije Nikolajevic was a national worker, responsible for the cultural elevation of the Serbs of Bosnia and Herzegovina
through schools, magazines, books, which indicates the hard work of one effective
individual. National, cultural and spiritual organization of the endangered Serbs was
an imperative to which he was totally dedicated. He was a priest who established
himself as a scientific, cultural and national worker, working at the Serbs border in
Dubrovnik, Zadar and Sarajevo in quite a complex religious and national circumstances. Extended as defender of the national interests, he was located in the center
Задар 1842, стр. 120; 4) Далматински магазин (уредник 1842–1861. и 1869; 5) Грлица, Цетиње
(прилози) 6) Летопис Матице српске (прилози у броју 45 из 1838, 56 из 1842, 69 из 1845) 7)
Неке черте о Дубровнику (допис), Шумадинка 1850; 8) Дјевојчица, како треба да се изобрази,
превод са немачког, Беч 1856, стр. 126; 9) Протопрезвитер и његово достојанство, Задар
1878; 10) Животопис и доброчинство Боже Бошковића 11) Шематизам Дабробосанске
митрополије за 1882. и 1883.; 12) Дабро-босански источник 1887.
15
Живан Милисавац, Историја Матице српске III, Нови Сад 2000, стр. 221.
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of events, ready to respond to the challenges of time. He marked a long 19th century
as a great philanthropist and humanitarian.
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ЕДМУНД СПЕНСЕР О ОСМАНСКОЈ
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 1850.
Апстракт: Едмунд Спенсер је у свом двотомном путописном дјелу
''Путовања кроз Европску Турску 1850'' (Travels in European Turkey in 1850,
through Bosnia, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thrace, Albania and Epirus, with a
visit to Greece and Ionian Isles, and a homeward tour through Hungary and the Slavonian provinces of Austria on the lower Danube), објављеном у Лондону 1851,
описао балканске провинције Османског царства. У овом раду приказујемо
његова запажања изнесена у поглављима XVII, XVIII и XIX првог тома, а која
се односе на простор данашње Босне и Херцеговине.
Кључне ријечи: Велика Британија, путопис, османска Босна и Херцеговина, 1850.
У првим деценијама XIX вијека Велика Британија сломила је своју
супарницу Француску. Конгрес великих сила у Бечу 1814. успоставио је нови
однос снага у Европи, у којем је престиж Велике Британије био очигледан.
Британска политика настојала је да успостављени систем одржи и заустави
успон потенцијалних супарника. На европској политичкој позорници британски политичари су ту нову супарничку државу видјели у свом савезнику из времена тешких борби с Наполеоном – Русији. Руско потенцијално територијално
ширење или јачање руског утицаја у сусједним државама могло је да угрози
британске интересе. Посебно се водило рачуна о томе да Русија не угрози
Османско царство. Ова некада велика сила била је у фази опадања, али је и
даље контролисала Босфор и Дарданеле – стратешки важне мореузе који повезују Црно море с Медитераном. Из тог разлога Велика Британија је настојала
да одржи територијални интегритет земље која је у својим европским провинцијама имала масе православног становништва које је истовјерна православна
Русија могла да искористи за своје циљеве.
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Османско царство постаје тако позорница сукоба великих сила.1 Русија
је 1833. Ункјар-искелеским уговором обавезала Османско царство да брани
прилаз Дарданелима свакој сили непријатељској према Русији. Друге европске
силе нису могле дозволити овакав руски примат и покушавале су да ликвидирају овај споразум. То је постигнуто 13. јула 1841. године, када је у Лондону
потписан Дарданелски уговор. Од стране свих сила потврђено је старо правило
Османског царства да, у случају када није зараћена страна, држи Босфор и Дарданеле затворене за све ратне бродове.2 Када је 1848. кренуо талас побуна
широм Европе, Скупштина кнежевина Влашке и Молдавије прогласила је
јединство и независност Румуније. Порта је уз руску помоћ брзо реаговала и
османска и руска војска су уништиле све покрете отпора. Међутим, ово савезништво било је кратког даха пошто је већ сљедеће године Порта одбила да
Русији испоручи револуционаре који су се склонили на османску територију.3
У овом новом-старом односу снага Русија је могла да подршком разним сепаратистичким покретима наруши стабилност Османског царства и тиме угрози
интересе Велике Британије.
Истовремено с овим политичким процесима расло је и интересовање
шире британске јавности за прилике у Османском царству. Само мали број
људи имао је материјалне могућности да лично обилази ту далеку земљу, док је
радозналост већине била задовољавана различитим путописима. Овај књижевни жанр није био више толико популаран као претходних деценија, када су
само о Италији објављивана четири путописа годишње,4 али су аутори и даље
налазили издаваче спремне да плате њихова дјела. Неки од њих су за тему својих стварних или измаштаних путовања имали европске провинције Османског
царства. Путовали су најчешће бродовима низ Дунав до Београда, да би онда
преко кнежевине Србије улазили у унутрашњост балканских османских провинција. Босански ејалет, најзападнију османску покрајину, обилазили су изузетно ријетко.
Едмунд Спенсер био је један од тих аутора, а од свих британских путописаца он је објавио највише текстова о Балкану и јужнословенском простору
уопште. У његовом првом путопису Цртице о Њемачкој и Нијемцима, објавље1

Поред Велике Британије и Русије у овај сукоб била је укључена и Хабзбуршка монархија.
(прим.аут.)
2
Египатски намјесник Мехмед Али (1769–1849) проширио је своју власт на Крит и Сирију и
тражио је од Порте да му препусти управу над Дамаском. Влада у Цариграду у борби за опстанак нашла је подршку у Руском царству, које је ангажовало своју флоту и послало јединице на
азијску страну Босфора. Тада су се умијешале Енглеска и Француска и утицале да Мехмед
Алија склопи споразум са султаном. Русија је своје услуге наплатила Ункјар-искелеским уговором. V. Popović, Istočno pitanje. Istorijski pregled borbe oko opstanka osmanlijske carevine u Levantu i na Balkanu, Sarajevo 1965, 143–146.
3
Историја Османског царства, приредио Роберт Мантран, Београд 2002, 608–609.
4
V. Kostić, Britanija i Srbija: kontakti, veze i odnosi 1700–1860., Beograd 2014, 67.
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ном 1836, у поглављима XIX и XX пише о територијама данашње Словеније и
Хрватске.5 Сљедеће године објављује Путовање у Черкеску, гдје у једном дијелу, који се односи на пловидбу Дунавом од Беча до Цариграда, описује српско
Подунавље.6 У путопису Турска, Русија, Црно море и Черкеска о српским крајевима говори у поглављима III–VII.7 У посљедња два путописа такође има
дијелова у којима говори о јужнословенским крајевима.8
Биографија Едмунда Спенсера потпуно је непозната. И поред изузетне
ауторске продуктивности био је тајанствена личност за оновремене критичаре.
Познати енглески часопис за сарадњу и узајамно обавјештавање истраживача у
области историје и књижевности Notes&Queries неуспјешно је 1915. подине
покушао да прикупи било какве биографске податке о њему. Пошто је своје
књиге потписивао као капетан, могло би се закључити да је бар извјесно вријеме провео у војној служби.9 У његовом првом путопису пише да је поријеклом
Енглез и да је један период свог живота провео у Пруској. Одатле је обишао
Пољску, Мађарску и Швајцарску.10 Мотиви његових учесталих путовања остају нејасни, јер Спенсер о томе нигдје није писао. Једна његова примједба о томе
како је у једном хану у Нишу сређивао своје биљешке и размишљао како ће их
његов издавач претворити у ''енглеске банкноте'' наводи на закључак да је био
професионални путник, који се, користећи тадашње интересовање за прилике
на Истоку и њихов могући утицај на међународне односе, издржавао писањем
путописа. У томе је био прилично успјешан, пошто су његова дјела објављивана у више издања и превођена на стране језике. С једне стране критичари су га
оцјењивали као ''искусног путника који је имао срећу да добије царске фермане'' и аутора ''најбоље књиге о Истоку''.
С друге стране, постојали су критичари који су указивали на површност,
преузимање реченица других аутора, крупне географске нетачности, а оптуживали су га и за кориштење мање познатих описа које је допуњавао ''благоглагољивошћу и опширношћу''.11
5

E. Spencer, Sketches of Germany and Germans, with a glance at Poland, Hungary, Switzerland in
1834, 1835 and 1836, by an English resident at Germany, London 1836.
6
E. Spencer, Travels in Circassia, Krim, Tartary, etc., including a Steam Voyage down the Danube,
from Vienna to Constantinople and round the Black Sea in 1836, 2 Vol London 1837.
7
E. Spencer, Turkey, Russia, the Black Sea, and Circassia, London 1854.
8
E. Spencer, Travels in France and Germany in 1865 and 1866: including a Steam voyage down the
Danube, and a ride across the mountains of European Turkey from Belgrade to Montenegro, 2 Vol
London 1866; Germany from the Baltic to the Adriatic, London 1867.
9
V. Kostić, Britanija i Srbija: kontakti, veze i odnosi 1700–1860., Beograd 2014, 153–154.
10
Као у фусноти 6
11
V. Kostić, нав. дјело, 155–157. У овом дјелу аутор Костић, позивајући се на низ енглеских
аутора, пише како је издавач којег Спенсер спомиње Хенри Колберн (1785–1855). Колберн, по
Костићу, није уживао нарочити пословни углед и представљао је ''бруку за своју професију''. У
литератури је окарактерисан као ''произвођач а не издавач књига'', који је знао да осјети ''укус
тренутка'' и да богато награди своје ауторе. Када поред ове оцјене у обзир узмемо непостојање
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Путопис насловљен ''Путовања кроз Европску Турску 1850, кроз Босну,
Србију, Бугарску, Македонију, Тракију, Албанију и Епир са посјетом Грчкој и
Јонским острвима и са повратничком туром кроз Мађарску и славонске провинције Аустрије на доњем Дунаву'' (Travels in European Turkey in 1850, through
Bosnia, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thrace, Albania and Epirus, with a visit to
Greece and Ionian Isles, and a homeward tour through Hungary and the Slavonian
provinces of Austria on the lower Danube) објавио је у Лондону 1851. Осам стотина страница путописа подијељено је у два тома. Први том обухвата двадесет
и једно поглавље, а територији данашње Босне и Херцеговине посвећена су
поглавља XVII, XVIII и XIX. Објављивање овог дјела нису пратиле негативне
критике. Напротив, часопис British Quarterly Review, који је иначе оштро писао
о Спенсеровим дјелима, препоручио је ову његову књигу ''пажњи свих људи
заинтересованих за напредак цивилизације и опште слободе међу европским
народима''.12
Путопис почиње приказом ауторовог доласка у Београд, одакле цариградским друмом одлази за Алексинац, гдје борави извјесно вријеме. Након
дигресије о путовању од Београда преко Смедерева и Пожаревца до Милановца
и затим Видина, као и уопштеног приказа стања у кнежевини Србији, Спенсер
даље описује путовање од Алексинца према Нишу, Прокупљу и Врању. У то
вријеме врањски паша спремао је један војни одред за Босну, који је требао да
од тамошњих власти прикупи обавјештења о немирима који су били у току.13
Уз пашино одобрење Спенсер се придружио овом одреду, који је ишао преко
Гњилана, Приштине, Вучитрна и Косовске Митровице до Новог Пазара, одакле
су се затим упутили у Сарајево. По доласку у Нови Пазар сазнаје да је ширење
отпора босанских муслимана Портиним реформама угрозило сигурност локалног паше. По Спенсеру, отпор реформама покренуло је неколико локалних
''шефова'' (chiefs), који су уз подршку ''фанатизованих свештеника'' подстакли
становништво на отпор владавини ''реформног султана''.14
било каквих биографских података о писцу који је био у стању да у истој години буде на више
различитих међусобно удаљених мјеста и да истовремено буде изузетно продуктиван, као и
чињеницу на коју је Костић указао, да се капетан Спенсер позивао на познанства са низом
истакнутих личности, од којих ни једна њега не спомиње, долазимо до закључка да је могуће
да је ''капетан Едмунд Спенсер'' заправо псеудоним. Сумњамо да су под овим великим именом
енглеске поезије XVI вијека по Колберновој наруџби писали разни аутори. Међутим, како за
ове тврдње немамо никаквих доказа, ово питање остављамо отвореним. (примј. аут.)
12
V. Kostić, нав. дјело, 158.
13
Босанске аге и бегови упорно су одбијали реформе које је Порта покушавала да спроведе у
овом ејалету. Отпор је повремено добијао и облик оружане побуне, а посљедња побуна против
централних власти била је по доласку Омер-паше Латаса. В. G. Šljivo, Bosna i Hercegovina
1849–1853, Banjаluka 1988.
14
''Шефови'' су муслимански феудалци и Спенсер очигледно мисли на најутицајније, а ''фанатизовани свештеници'' су заправо локални имами, док је ''реформни султан'' султан Абдул Меџид
(1839–1861). E. Spencer, Travels in European Turkey in 1850, through Bosnia, Servia, Bulgaria,
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Читајући неколико наредних поглавља можемо закључити да Едмунд
Спенсер није обишао комплетан Босански ејалет, иако описује територију, становништво и обичаје. Напротив, стиче се утисак да је током свог кратког
боравка био у само једном мањем дијелу, док је описе и ширу слику пашалука
дао на основу извора из друге руке. Такође, иако је боравио у Босни у вријеме
када је Омер-паша Латас (1808–1871) сломио отпор босанског беговата, Спенсер не описује ниједан од тих догађаја, него своју пажњу посвећује ранијим
покретима отпора против настојања централних власти да унаприједе државну
организацију. Описујући ову територијалну јединицу Османског царства Спенсер доноси мјешавину тачних, полутачних и нетачних информација, али и
износи своје ставове о будућем развоју провинција. Прецизно је уочио вјерску
диференцираност становништва, које дијели на Словене муслимане, католике и
Грко-словене – православце. Говорећи о границама с Хабзбуршком монархијом, наводи Уну и Саву као граничне ријеке, не помињујући копнену границу
на сјеверозападу, док Далмацију касније узгредно спомиње. Пише да је ова
провинција (Босански ејалет – Р. С.) изузетно неприступачна, што због планина, што због густих шума. Показујући да није упућен у унутрашњу организацију ејалета, Спенсер наводи да се састоји из три дијела: Босне, Турске Хрватске
(Крајине) и Херцеговине. Уочава да ова потоња, иако најмање плодна, производи вино и уље. Босна, као један од три дијела Босанског ејалета, по њему је
богата кукурузом и просом, а постоје и плантаже дувана и риже. Даље описује
како би се пловни дијелови ријека Уне, Врбаса, Босне и Дрине преко ријеке
Саве могли повезати с доњим Дунавом. То би створило претпоставке за експлоатацију рудних богатстава, злата, сребра, угља и гвожђа. Говорећи о Крајини, погрешно наводи да је становништво Крајине већински римокатоличко.
Правилно примјећује да би римокатолици подржали евентуалну аустријску
окупацију Босанског ејалета.15
Спенсер не говори о санџацима, већ констатује да је, попут Србије,
Босански ејалет подијељен на нахије и издваја још мању територијалну јединицу – кнежину. Пише да је кнежина претежно или потпуно насељена хришћанским становништвом, с кнезом на челу. Инсистира на постојању континуитета
самоуправе, која се кроз кнежине сачувала од промјена. Закључује да постојање те ''савршене патријархалне републике'' показује да је стварна тенденција
словенских становника Османског царства ''федерални систем''. Описујући становништво, примјећује сличност манира, обичаја и језика са становништвом
Србије. Сељаци су везани за своје земљиште и баве се земљорадњом или сточарством. Он описује Словене као радне и надарене, који лако могу савладати
Macedonia, Thrace, Albania and Epirus, with a visit to Greece and Ionian Isles, and a homeward tour
through Hungary and the Slavonian provinces of Austria on the lower Danube, Vol. I, London 1851,
295.
15
E. Spencer, нав. дјело, 332–336.
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више страних језика, за разлику од аутохтоних Турака. Пише да су ''сељаци
интелигентнији од сељака у Западној и Источној Европи''. Такође пише да су
од свих муслимана најморалнији они из Босне, те да кажњавају смрћу силовање муслиманке, а у случају силовања хришћанке казна је новчана. Наводи како
муслиманима вјера не забрањује свадбу с хришћанкама, док су православци и
католици ограничени и, уколико се ожене иновјерком, пријети им искључење
из цркве. Запажа да су у ејалету случајеви самоубистава изузетно ријетки.
Пише и како је сахрана веома важна код хришћана и код муслимана, који сматрају да је ред да сваки покојник буде сахрањен. Наводи и да муслимани човјека сахрањују у 24 сата од тренутка смрти, док не наводи да ли хришћани имају
исти обичај. Посебно помиње статус нарикача, које имају звање у појединачним провинцијама царства, и бивају плаћене да плачу за покојником. Констатује како је тешко наћи медицинску помоћ и да је животни вијек доста кратак,
нарочито женама. Пише како у земљи има доста шарлатана који ''лијече разне
болести'', али и да у већим мјестима и код паше у резиденцији увијек има доктора и апотекара. Они су најчешће њемачког, италијанског или грчког поријекла. Пише и како је берберин у Босни хирург, јер он ''има алат потребан за
ампутације''. Запажа да је одјећа слична у Босни и Србији, као и да је турбан
још увијек у употреби.
Описујући физички изглед становника, пише да је већина жена и
мушкараца црнокоса. Сваки муслиман носи бркове, док браде носе само хаџије16 и стари људи који важе за мудраце. У опису градских и сеоских насеља
запажа сличност с насељеним мјестима у Србији. Примјећује да су шуме толико богате дрветом да свако има право да га користи као огрев. Главну грану
пољопривреде, уз номадско сточарство и пчеларство, чини земљорадња, али је
она слабо развијена.17
Говорећи о исхрани становништва, Спенсер спомиње лубеницу и различите врсте поврћа, нарочито краставце и зелену салату. Пасуљ је такође чест,
док су грашак и кромпир ријеткост. Од меса у исхрани су присутне јагњетина и
овчетина, док говедине има само у великим насељима; риба се једе само понекад, а муслимани не једу гуске и патке. Од алкохолних пића наводи ''шљивовицу'', која се, по њему, ''прави од кукуруза''. Такође констатује да је кафа пиће
свих друштвених слојева.18
Након тродневног јахања кроз ''неприступачне планине'' Спенсер је с
пратњом стигао у Сарајево – ''центар увијек турбулентне Босне''. У једном од
''најљепших градова у Турској'' примијетио је велики број ханова и ресторана.
Пише да је овај град ''централна станица'' свих каравана који стално иду с јед16

Хаџија је онај муслиман који је путовао да се поклони светим мјестима Меки и Медини. М.
Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Београд 2002, 965.
17
E. Spencer, нав. дјело, 343–358.
18
Исто, 361.
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ног у други крај ''Европске Турске''. Развијена трговина и занатство нуде јефтине али квалитетне производе: вунена одијела, оружје, сабље, накит, а посебно
издваја производе од коже. Процјењује да у Сарајеву има 30.000 муслимана,
док је број хришћана око 10.000. Укупна популација ејалета по његовој процјени приближно је једнака, односно број муслимана и хришћана је сличан.
Босанско муслиманско становништво, по њему, подијељено је на паше и
тимарнике с једне, те градске званичнике, трговце и занатлије, с друге стране.
Прве сматра фанатицима, противницима Порте и реформи, док су други демократски противници феудалних господара. Посебно га је заинтересовала вјерска нетрпељивост. Навео је да је ислам јак у Босни и да је један од разлога за то
вјерски сукоб између православаца и католика. Наглашава да је вјерска подијељеност очигледна, али да је више наглашена унутар хришћанске популације.
Тако пише да је лакше видјети муслиманску благонаклоност према хришћанским конфесијама него сличан примјер унутар двије хришћанске заједнице.
Пише како православци живе од Новог Пазара до Зворника, а да је ''упориште
ислама'' у Сарајеву и околним ''дистриктима'', као и да ''Латини'' насељавају
Турску Хрватску. Спенсер под ''Турском Хрватском'', коју понегдје назива и
Крајином, умјесто територије Поуња сматра комплетан сјеверозападни дио
Босне и Херцеговине до Врбаса. Спенсер тако, због заблуда ранијих аутора које
је некритички користио, спада у ону групу ''иностраних писатеља'' о којима је
писао Иван Франо Јукић (1817–1857), а који ''претежу Турску Хрватску све до
обала Врбаса''.19 Број католика процјењује на три стотине хиљада, што је, по
његовим сазнањима, трећина укупне популације. Спенсер ни на једном мјесту
православце не именује као Србе већ само као Грко-словене, а католике назива
Латинима. Уочава ипак да становници Босне баштине заједничко поријекло са
Србима и да су једно вријеме били дио ''српског царства''.20
Поред историјског осврта на прилике прије и током османских освајања,
Спенсер описује догађаје који су претходили доласку Омер-паше Латаса, али га
не спомиње. Пише како је енглеска влада још 1837, у жељи да унаприједи економске везе, именовала вицеконзула у Новом Пазару, који је био надлежан за
Босну, али да је због вицеконзулове неспособности та идеја пропала. Даље
пише како је спољнополитичка и економска ситуација довела до тога да локално становништво материјално пропада. Уочио је да Аустрија има монопол на
трговину и да се аустријски дукати и новчанице у Босни користе више од турских. Окружујући са три стране Босну, Аустрија је, по њему, земљу ''напунила
19

Од историјског мита, преко канцеларијског еуфемизма и историјског права до виртуелног
територијалног права овај појам хрватског романтизма био је праћен сумњом у његово право
значење. B. Teinović, ''Turska Hrvatska'', (''Lapsus calami'' u istoriji Bosne i Hercegovine XIX vijeka), u: Zbornik radova sa naučnog skupa – ''Kultura i obrazovanje – Determinante društvenog progresa (dostignuća, dometi, perspektive)'', knj. 11, Banjaluka, 03–04. decembra 2010, Banjaluka 2010, str.
235–252.
20
E. Spencer, нав. дјело, 298–304.
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својим агентима прерушеним у монахе или трговце'', постепено припремајући
умове ''раје и мухамеданце'' на велику промјену – ''прелазак под крило аустријског орла''. Припајање ових провинција Аустрији, по Спенсеру, користило би
домаћем становништу, које би се повезало с развијеним и богатим крајевима,
што би посљедично довело до економског развоја.21 Разматрајући у једном тренутку могућу идеју за инвазију Аустрије на Босну, веома брзо извлачи закључак да је то веома тешко извести. Многобројна војска нема куда да се креће јер
су путне комуникације лоше, градови су изразито мали и тешко би се нашле
намирнице за војску. Такође примјећује да, сем католика, Аустријанци немају
подршку становништва.
Поново описујући отпоре босанских муслимана Портиним реформама,
Спенсер пише да побуњеници намјеравају да, успоставивши контролу над
важним утврђењима, Мостаром у Херцеговини, Јајцем и Бањом Луком, крену
према Новом Пазару, преко којег би успоставили везу с Албанцима, ''који су
једнако непријатељски настројени према турској влади'',22 али не наводи да ли
се то десило, нити се упушта у објашњавање даљњег тока побуне, нити какве
су прилике тада биле у појединим дијеловима покрајина. Читаоци остају ускраћени за било какве додатне информације, пошто Спенсер послије неколико
опаски о другим различитим темама престаје да пише о Босанском ејалету.
По повратку из Босне Спенсер је од Новог Пазара кренуо на југ према
Црној Гори и Албанији. У другом тому описује свој повратак из Албаније и
кратак боравак у Пећи, одакле се упутио у Македонију, а потом у Грчку. Након
обиласка бројних грчких мјеста, у Пиреју се укрцао на брод до Смирне, а одатле је преко Галипоља, Једрена, Пловдива и Софије стигао до Варне. Код
Рушчука је прешао на другу обалу Дунава, у Ђурђево, и укрцао се на брод
којим је отпутовао у Земун. Затим је паробродом, ријеком Савом, дошао у
Загреб, одакле се преко Салцбурга упутио кући.23

Radovan Subic
Edmund Spencer about the Ottoman Bosnia аnd Herzegovina in 1850
Three chapters of the first volume of Edmund Spencer's Travels in European
Turkey have been dedicated to the area of today's Bosnia and Herzegovina. Going
21

Исто, 310–316.
E. Spencer, нав. дјело, 329–331.
23
E. Spencer, Travels in European Turkey in 1850, through Bosnia, Servia, Bulgaria, Macedonia,
Thrace, Albania and Epirus, with a visit to Greece and Ionian Isles, and a homeward tour through
Hungary and the Slavonian provinces of Austria on the lower Danube,Vol. II, London 1851; V.
Kostić, нав. дјело, 159.
22
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through these chapters, it is evident to a reader that Spencer has not traveled through
the whole area of the Eyalet of Bosnia in 1850. Nevertheless, Spencer has given a
geographical description, historical overview, as well as the appearance and customs
of the population. Describing this Territorial Unit of the Ottoman Empire, Spenser
has produced a mixture of more or less accurate information. The author has also
expressed his views on the future development of the provinces. His descriptions of
the territorial organization of the Eyalet are incomplete and show that he wasn’t fully
aware of its structure. However, he has precisely noted the religious differentiation of
the population, while at the same time defined the population of the Eyalet of Bosnia
as one nation who has lived in this area for centuries. Under the influence of great
number of factors over time, this population has been differentiated into Islamic, Catholic and Orthodox. Spencer has ascertained the similarity of this population with
one in Serbia and their former constitution within the same medieval state of “the
Serbian Empire”. However, nowhere does he explicitly identify this population as
Serbs but rather as Orthodox under the name of Greek-Slavs, Catholic population as
Latins, and the Muslims as Muhammadans.
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СЕСТРЕ МИЛИЦА ТОМИЋ И ЗОРКА С. ЛАЗИЋ
АНГАЖОВАНЕ У СВЕТУ ПОЛИТИКЕ И НОВИНАРСТВА
Апстракт: Милица Томић заузима значајно место у спектру јавног
деловања на подручју јужне Угарске у другој половини 19. и почетком 20. века.
Иако у сенци Светозара Милетића и Јаше Томића, личност је од интегритета,
спремна да се упусти у деликатно ''женско питање''. Сестре су у време пред крај
Првог светског рата, поред новинарског писања, у служби друштвеног ангажовања. Зорка С. Лазић је иницијатор смештања српске деце 1917/18. из Босне и
Херцеговине у Војводину.1
Кључне речи: Светозар Милетић, Јаша Томић, Милица Томић, Душан
Шијачки, Зорка С. Лазић, женско питање, глад, деца.
Делотворни значај жена у српском новинарству пратили смо кроз активности личности од интегритета. Дат је кратак осврт на рад жена у српском
новинарству. Аутору је као повод за рад послужило обележавање Првог светског рата, акција смештања деце у Војводину. Поводом глади 1917. у Босни и
Херцеговини, покренута је хуманитарна акција, којој су дале допринос Милица
Томић и Зорка Лазић.
Посебна енергија водила је жене ангажоване на пољу књижевног стварања да радом утиру пут равноправности са ''човеком''. Иако се крајем 19. века
није развио српски феминистички покрет ширих размера, идеје су присутне
како у штампи тако на политичким и друштвеним скуповима. Заостало, конзервативно српско друштво у јужној Угарској баштини идеје о једнакости полова
преко хуманитарних и просветних друштава. Добротворне женске задруге и
читаонице служиле су за подизање нове свести, просвећивања. Женске задруге
посвећују се хуманитарном раду у духу солидарности и хришћанског милосрђа. Оне су, упркос присуства токова модернизације, окренуте породици, подизању и васпитању деце, следе примере добротвора, врлина и доброчинства.
1

Активности Зорке С. Лазић аутор је истраживао за потребе историјског дела, сада рукописа
који тражи издавача, под насловом: Глад у Босни и Херцеговини и смештање деце у Војводину
1917–18.
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Борба за еманципацију жена захтевала је друштвено ангажовање у области културе и политике. Шездесетих година 19. века на идејама националног
програма Уједињене омладине српске деловала је Драга Димитријевић-Дејановић (1843–1870), ангажована на књижевном, позоришном и друштвенополитичком пољу. Иступала је на говорници годишњих скупштина Уједињене
омладине српске, бавила се питањима еманципације Српкиња. Објављивала је
чланке у часописима Даница, Млада Србадија, Заставa, Матица. Може се
рећи да је међу првим женама радила на стварању феминистичког покрета.
Посвећена темама везаним за цивилизацијски напредак, очување националног
духа, истиче вредности социјалне правде и слободе.2
Српска штампа је иницијатор просвећивања, културне еманципације и
афирмације књижевног рада жена. Подстицај за покретање такозване ''женске''
теме дала је на размеђи векова мостарска Зора (1896–1901). Уредништво часописа препознало је значај жена и настојало да их краћим биографским подацима, у божићном броју, представи у што бољем светлу. Босанска вила је намеравала 1895. објавити текст посвећен српским женама књижевницама.3
Значајно место у афирмацији жена у српском друштву заузимао је Аркадије Врађанин, наставник и управник Више девојачке школе, покретач Женског
света 1886, органа Добротворне задруге Српкиња Новосаткиња. Календар
Женског света ишао је корак даље. По избору уредника, дато је 14 слика и
животописа: Савке Суботић, мис Аделине Ирби, Зорке Ховоркове, Јелице
Беловић, др Драге Љочић, кнегиње Мешчерски, Катице Крајевић, Милице Стојадиновић Српкиње, Нине Петровић, Персиде Пинтеровић, Јелене Поповић,
Елодије Мијатовић, Марије Радојчић и Јелене Димитријевић. Редакција је уложила напор у прикупљању информација везаних за рад и активност српских
жена. Најопширнији рад о Женском питању објавио је Женски свет, из пера
Зорке Јанковић 1911, а затим је 1912. одштампан као књига. Иако је тираж
часописа близу две хиљаде примерака, може се рећи да је готово три деценије
''залазио'' међу Србе.4
Питањима везаним за положај жене бавила се и Савка Суботић, жена др
Јована Суботића и сестра Михаила Полит-Десанчића. Држала је популарна
предавања за народ, на различите теме везане за живот и обичаје народа, имала
утицај на обликовање женског покрета. Уживала је особит углед међу напредним женама. Деловала је у Новом Саду, Загребу, Београду и Сарајеву. Оставила је објављене чланке из етнографије у Летопису Матице српске у распону
1901–1905. Ангажована на пољу народне просвете је учитељица Јелица Беловић Бернаджиковска, присутна стваралаштвом међу женама на различитим
2

Стеван Радовановић, Српске песникиње 19. века, Београд 1981, стр. 164–166, 180; Властоје
Алексијевић, Наша жена у књижевном стварању, Београд 1941, стр. 15.
3
Борјанка Трајковић, Никола Т. Кашиковић живот и дело, Београд 2005, стр. 433.
4
Женски покрет у Војводини, Нови Сад 1933, стр. 165, 170, 172.
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подручјима Босне и Херцеговине, Хрватске и јужне Угарске. Објављивала је
етнографске чланке, учествовала на различитим међународним скуповима
посвећеним женском ручном раду. Иако је писала приповетке и дечје приче,
оставила је бројне чланке и публикације везане за обичаје, дечје игре, народни
вез, ручни рад, подизање деце, проституцију....5
Милица Томић је 1911. у Новом Саду покренула други женски лист, под
насловом Жена. Иако означен као ''изданак'' Радикалне странке, часопис је
вршио мисију еманципације у периоду пред и након Првог светског рата. Значајну улогу имао је и календар Жена (1911–1921).6
Милица Томић (Нови Сад, 30.11.1859 – Београд, 24.11.1944), одрасла у
свету политике, нашла се у средишту политичког живота осмишљеног од стране оца Светозара Милетића, затим мужа Јаше Томића. Нарушено здравље посусталог Милетића увело је Милицу у ''мушки'' свет пун интрига, превирања различитих циљева. Појава ангажованих и образованих жена није заобишла живот
Срба у Угарској. Редакцију Заставе 2.1.1885. преузео је Јаша Томић, спреман
да подстиче теме везане за равноправност жена.7 Политички сукоби либерала и
радикала довели су до физичког обрачуна и страдања Мише Димитријевића.
Убиство је подстакнуто интригама око ''девојачког писма'', намере да компромитује Јашу и Милицу Томић. Активност присталица Јаше Томића, усмерена
на смањење казне, подстакла је жене на акцију. Депутацију Српкиња, која је
тражила помиловање за Јашу Томића, предводила је 1892. Амалија, удова
Радивоја Стратимировића. Говорила је у Будимпешти у име три хиљаде потписаних жена пред мађарским министром правде.8
Сараднице Јаше Томића из редова радикалских у афирмацији идеје равноправности су Јулка Илијић, жена познатог адвоката Бранка, Милица Томић и
Милена Миладиновић, супруга адвоката Жарка Миладиновића, која је писала
полемичке списе, успомене и приповетке, преводила књижевне радове Змаја,
Јанка Веселиновића и Љубе Ненадовића и писала прилоге за листове Застава,
Домаја, Бранково коло, Искра, Босанска вила, Календар Рада, Време...9
Велики допринос у разумевању женског питања дао је Јаша Томић. Указао је на значај женског покрета, преко листа Застава и тематских радова
вршио пропаганду, подстицао активност. Поводом антисрпских демонстрација
у Загребу 1902. говорила је на протесном збору у Новом Саду Софија Јефтић,
спруга радикалског првака Стевана Јефтића. Корак даље ишле су жене 1907,
када су са 30 хиљада потписа настојале заштитити народна права српских вероисповедних школа од мађаризације. Радикална странка 1908. организовала је
5

Властоје Алексијевић, Наша жена у књижевном стварању, Београд 1941, стр. 17.
Женски покрет у Војводини, Нови Сад 1933, стр. 172.
7
Миховил Томандл, Др Светислав Касапиновић, Панчево 1940, стр. 240.
8
Васа Стајић, Јован Јовановић Змај, Нови Сад 1933, стр. 120; Младен Лесковац, Змајев бечки
дневник, Нови Сад 1983, стр. 372.
9
Лазар Ракић, Јаша Томић, Нови Сад 1986, стр. 236.
6
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збор у Великом Бечкереку, на коме је Јулка Илијић упутила захтев мађарском
парламенту да жене добију право гласа и изједначе се са мушкарцима.10 Активности указују на захтеве везане за економску, политичку, правну и етичку једнакост полова.
Под утицајем демократских струјања, настало је 1905. у Новом Саду
удружење жена Посело Српкиња. Женска читаоница Посестриме основана је
1910. са циљем просвећивања жена. Председница читаонице је Милица Томић.
Држана су села са забавним и поучним садржајем, усмерена на националну,
културно-просветну и социјалну мисију. У време балканских ратова Посестриме су скупљале помоћ, обилазиле српске рањенике, што је указивало на јасно
опредељену српску националну мисао. Поред истицања питања равноправности, занимала се за просвећивање и сарадњу жена из Србије и Аустроугарске.11
Динамичан живот савременице инспирисао је Душана Шијачког да,
поводом смрти Милице Томић, 24. новембра 1944, у тек ослобођеном Београду,
изнесе став о значају ''народних великана'' Светозара Милетића и Јаше Томића.
За њега је Јаша Томић ''политички борац и генијални новинар''. Истиче да је
Милица ћерка ''народног великана-борца'', од кога је наследила ''бистрину ума
и честитост за причу“. Успела је за време Милетићевог одсуства да одржи
Заставу на висини, када су мађарски властодршци мислили да су је привели
уништењу.
За Душана Шијачког Милица је ''светао слободарски дух''. Истиче да је
''врло значајна појава, међу женама једна од најзначајнијих у нашем народном
животу'', на пољу јавног рада добар говорник, ''борац за слободу и народна права, мушке снаге и јуначке смелости''. Заслугом Милице развио се ''снажно''
покрет војвођанских Српкиња у ''новом духу''. Њено име је довољно да прикупи око себе све што ''вреди, све што воли свој народ и његову слободу''. Шијачки није штедио речи похвале да је културна, интелигентна, борбена, ''пуна
љубави за народне идеале''. Имала је ''врло истакнуту улогу у политичком и јавном животу нашег народа у Војводини'', права реткост у српском друштеном
животу. Прва је у својој генерацији, претеча женског покрета, коме је припремила терен за даљњи успех.
Доба прелаза из 19. у 20. век обележено је апсурдима, којима се Милица
није предавала. Иако мала телом, велика духом, слаба физички, умом колос,
предодређена је за вођу. Описана је као ''једноставна особа, пуна срдачне
топлине, достојанствености и смелости''. Зрачила је самоувереношћу, без трагова уображености, одликовала ју је скромност. Шијачки уместо физичке лепоте истиче доброту, ''срце милостиво, душа прозрачна''. Отворена као књига,
уносила је атмосферу радости и поверења, украшена врлинама ума, ''блистави
дух, пун мушког разбора. Вредност тог духа могла се мерити златом''. Красила
10
11

Лазар Ракић, Јаша Томић, стр. 233, 234.
Милица Томић, Успомене из интернације, Застава, 7.1.1922, бр. 5
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ју је истрајност у служби националне мисли, дужности, испуњена најзначајнијим врлинама. Шијачки је више него оправдао обавезу да се некрологом опрости у име Војводине и српских новинара од жене – борца.12 Публицистички и
друштвени рад одвијао се у сфери напора за просвећивање и стремљења ка
модерном схватању. Деловање Милице Томић присутно је у значајном историографском раду више српских историчара.13
Истакнуто место у свету новинарства имала је Зорка Лазић, синовица
Светозара Милетића, чланица Новосадског одбора и Одбора за заштиту деце.14
Зорка Лазић је у два маха покушала да покрене акцију спасавања гладне деце
из Босне и Херцеговине. Чинила је то у време када је акција Хрвата била у
замаху. Иницијатор националне акције, разумела је тежину социјалног и економског проблема у Босни и Херцеговини. Глад је довела до спонтане, затим
организоване миграције у Војводину. Недостатак прехрамбених намирница
узрок је пресељења читавих села. Збрињавање деце је међу Србима споро заживело и страх да ће задоцнити приморао ју је да напише преко 300 писама у
разна места, како би подсетила ''своју браћу и сестре'' да не чине само хришћанско дело ''него испуњавамо и своју националну дужност; спасавамо народу
потомство''. Зорка Лазић наводи да је писала ''отворено, искрено'', али да је
власт њен рад препознала као ''велеиздајнички''. Средишњи одбор је послао
преко 10.000 штампаних писама у којима се апеловало на савест српских домаћина да збрину напаћену децу из Босне и Херцеговине у Војводини. Опет је
успех изостао. Она наводи да је у Босни и Херцеговини помрло преко 100.000
деце, а да је само 20.000 спасено. Заслугу за покретање акције имали су Хрвати.
Разлог за равнодушност према деци видела је у понашању савременика. Једни
су били окренути стицању богатства, други славе, а највећи број преживљавању, те нису уочавали недужне жртве рата, остављене саме себи и заборављене.15 Поред личног обраћања истакнутим личностима широм Војводине, огла12

РОМС М. 12.934 Душан Шијачки, Некролог, Милица Јаше Томића, одржан 28.11.1944.
Софија Божић, Милица Томић: стремљење ка модерном, Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века, књ. 2, Београд 1996, стр. 451–470.
14
ИАГНС, Ф. 150 14, 278/1823. Званична сведоџба Градског поглаварства Зорки Лазић да је
уредник Дечијих новина, Врача и Кола напредних женскиња. Уверење јој се издаје као признање ''година рада на национално-просветном пољу'', као и да је водила акцију ''за националну
пропаганду''.
Зорка Лазић (Нештин, 1878 – Нови Сад, 1.12.1948), мати Јулка, рођена Рајковић, у Нештину,
синовица Светозара Милетића, удала се 1899. за писца Симу Лукиног Лазића. Бавила се питањем еманципације жена, била публициста и уредник. Зорка је завршила девојачку католичку
школу у Славонској Пожеги. Писала је прво песме и приповетке, занимала се за ''женско питање'' и теме из педагогије. Била је власник и уредник листова Врач погађач и Дечије новине, а
сарадник Заставе, Женског света, Жене и Књижевног југа. Имала је три сина, ћерку која је
завршила за професора и била сарадник Дечијих новина; окупатор ју је стрељао 1941. године.
Син Дејан, публициста, био је уредник медицинских часописа. Види: Лексикон писаца Југославије, књ. 3, Матица српска, 1987, стр. 621.
15
Дечије новине, Нови Сад, бр. 5, 1.1.1919.
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шавала се преко Жене, Дечијих новина, листа за децу који је покренула у време
рата. Апеловала је на савест путем епске песме писане у десетерцу, стиховима
који актуелизују скупоћу и немаштину:
Рани мајка два сина нејака
У зле дане, у године гладне
Кад је била понајскупља рана
Ока брашна тридесет динара.
Настоји стихом заинтересовати читаоце, у дане скупе хране, пробудити
емоције и укључити их у акцију солидарности, ''јер ти сиротићи, који су дошли,
који долазе и који ће још доћи – то су деца браће отаца наших и јетрвица матера ваших. То су браћа и сестре...''16
Описујући тренутну немоћ, Зорка Лазић је први пут зажалила што је
сирота па није учинила што је требало, но учинила је оно што је могла – покренула је Дечије новине. Дубоко жалећи због губитка српског поколења, она
пише: ''То је окрњена наша снага, подсечене жиле наше садашњости и будућности. Но нема те правде и силе, која би нам могла тај губитак вратити. Нема те
освете, нема те славе, која би нас могла заслепити, да те невине жртве заборавимо!''17 Мушки је дигла главу у јеку највеће националне катастрофе – умирања од глади – када су многи други покорно ћутали. Иста патња и бол задесила
је децу у Србији, Црној Гори, Далмацији... Остало је после Првог светског рата
око 150.000 сирочади.18
Ради ефикасног рада на смештању деце, у Новом Саду је основан Одбор
грађана, који је издао проглас грађанству у Бачкој, Банату и Барањи да прима
на издржавање сиромашну децу из Босне и Херцеговине. Иако је одзив грађана
импресиван, угарска власт је децембра 1917. покушала да забрани долазак
деце, те је Савет био принуђен да, преко Средишњег одбора и Земаљске владе,
интервенише у Будимпешти, како би се отклониле препреке патриотском раду.
Одбор за смештање деце налазио се под председништвом др Косте Хаџија, који
је у најтежим приликама своју мисију часно извршио, ''голог оденуо, гладног
нахранио''. Своју имовину је предао Одбору за заштиту деце. Месни одбор у
Новом Саду је добро организован. На челу је свештеник Јован Јовановић, потпреседник Јелена Остојић, секретар професор Мита Шилић, благајник Капамаџија. Рад су организовали уз помоћ добровољних прилога и чланарине која се
уписивала у двору бачког епископа Митрофана Шевића. Родољубље је изискивало да се сваки Србин упише у ово друштво и изврши своју дужност.19
Новосадски Средишњи одбор држао je своје седнице у Дому српске
трговачке омладине, Српској вишој девојачкој школи, односно Српском учи16

Исто, бр. 3, 1.11.1918.
Исто, бр. 5, 1.1.1919.
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Јединство, бр. 166 и 167, 6.12.1919.
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Застава, бр. 77, 17.4.1919.
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тељском конвикту и канцеларији др Миливоја Поповића. Одбор је, по извештају, имао 14 чланова: на челу је Зорка С. Лазић, затим Јелена Остојић, др Коста
Хаџи, Ђорђе Велић, Меланија Стакић, Душан С. Монашевић, др Игњат Павлас,
Евица Павковић, Даница Томић, Јаша и Милица Томић, Мита Ђорђевић и
Душан С. Марковић. Одбор је у свом саставу имао истакнуте личности, које ће
убрзо преузети Српски народни одбор и организацију власти у прелазном периоду, у времену слома Аустроугарске и успостављања Краљевине СХС. Мукотрпан је пут за покретање акције. Народ, опседнут последицама рата, живео је
у страху и тескоби. Посебан значај имале су активности жена спремних на
жртвовање. Крајем децембра 1917, Зорка Лазић, супруга рано преминулог
познатог националног радника, новинара Симе Лукиног Лазића, обратила се
писмом надзорнику Борићу у Сарајево:
''Поштовани господине!
на кривом путу: ми смо се до сада обраћали на Загреб. Одбор ради
босанске деце, сада чујемо да треба на Вас. (Пишем др Радонићу.)
Па ево у сред тога рада као бомба упаде међу нас забрана, да више не
смеју Босанци долазити у Угарску. Обећава им се храна слати у Босну. У то не
верујем. Писала сам о томе високопреосвештенству у Тузлу.
Ко би могао уклонити ту сметњу, да бар деца дођу у Угарску? Би ли
Ваша босанска влада могла успети, да изради дозволу, јер њој иде у прилог, да
се та деца нама пошаљу на исхрану. Да се та забрана дигне бар за децу.
Будите добри, те ме известите. Овде су на седници предложили да ја
идем лично хрватским посланицима у Загреб и молим, да израде дозволу; други предлагаху да идем у Пешту. Но, ја не знам шта би добро било, јер хрватски
су посланици били пре већ јавили, писао ми је г. С. Прибићевић, да министар
председник Векерле нема ништа против тога, да бос. хер. деца дођу на исхрану
у Бачку и Банат [...] и овдашња власт одлучила је да могу деца доћи [...] па не
разумем, где је онда запело и на кога се треба обратити. Зато нећу ићи никуд,
док не добијем одговор од [...] митрополита, јер сам њега замолила да ме саветује, куда да идем, ко најбрже дозволу може израдити: Пешта, Загреб или Сарајево [...] А ја Вас уверавам да ће успех велики бити и да ћемо нашу милу браћу
спасти без ичије помоћи...”20
Даљњи след догађаја упућује на писмо, послато крајем јануара 1918,
секретара Одбора за смештање сиромашне деце из Босне и Херцеговине у
Новом Саду др Игњата Павласа на адресу Великог савета. Истиче да је Средишњи одбор у Новом Саду настао на иницијативу загребачког Средишњег одбора у Загребу. После његовог организовања издали су, на основу дозволе министра за унутрашње послове, прикључни оглас и разаслали га у Бачку, Банат и
Барању. Посебним прогласом Одбор се обратио темишварском и вршачком
епископу. Свештенство је позвано да организује оснивање месних одбора. Нај20

АСАНУК, Ф. ''Велики управни и просвјетни савет у Сарајеву'', бр. 371/1917, 29.12.1917.

137

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

брже је реаговао вршачки епископ, који је писао да ће до почетка фебруара
имати попис кућа за смештај и тачан број деце. У акцију се укључио и тамишки
поджупан и обезбедио 1.000 места за децу. Игњат Павлас је тврдио да је тиме
започет рад на широкој подлози и да су спремни примити први транспорт деце.
Постојала је недоумица по питању организације акције. Иако је Средишњи
одбор на почетку имао водећу реч, ипак је стање на терену принудило Одбор
из Новог Сада на сарадњу са Великим управним саветом и Земаљском владом
у Сарајеву. Први транспорт деце у Угарску није стигао преко Новосадског
одбора, већ преко Средишњег одбора у Загребу. Зато је Одбор у Новом Саду
ургирао преко Земаљске владе да се транспорт деце пошаље што пре, јер су
били потпуно спремни да га дочекају. Истовремено је настао и Одбор у Кикинди, основан на иницијативу Средишњег одбора у Загребу. Одбор у Новом Саду
тражио је од Великог савета да децу прима у Суботици.21 Упркос жељама,
Јосип Шиловић и Васа Муачевић су се са Земаљском владом у Сарајеву договорили да деца за Нови Сад иду преко Средишњег одбора у Загребу.22
Крајем јануара 1918. Велики савет планирао је да, поред два транспорта
деце у Срем, пошаље и транспорт одраслих и деце у Угарску. Очекивао се
одговор др Хаџија, како би се приступило реализацији плана слања одраслих.
Зорка Лазић је почетком јануара 1918. питала Велики савет да ли је сеоба Срба
добровољна или под наговором, каква је судбина њихових имања – ко их купује – и зашто се Срби морају селити. Навела је да се по одређеним информацијама цела Херцеговина спрема на сеобу. Зорка Лазић није скривала страх и сумњу у ''туђе прсте'' и скривене намере. Зато се обратила Хаџију и замолила га да
о томе разговара са ''течом'', Јашом Томићем, који је тада био пуштен из затвора. Страховала је да би долазак породица ослабио акцију, због лењости, крађе и
просјачења. Осећала је срамоту због тих неморалних поступака и одсељавања
народа из крајева које су деца напустила. Била је присутна бојазан да их ти
поступци компромитују код иновераца.23
Зорки Лазић одговорио је Војислав Борић: ''Вама долазе породице из
Крајине, а то нијесу староседеоци Босанци, него су насељени од скора Личани,
дакле лички граничари, који су се населили у Босну из кршевите Лике, па је
тима лако опет се селити по оној народној: 'Гдје боље, ту дуже'. Мухамеданци
се немају куд селити, а и католици неће међу нас, па је сасвим природно, да из
тих крајева бјеже само Срби, јер мисле, да ће код нас наћи зараде и да ће се
моћи прехранити. Нама овамо није познато, да се цела Херцеговина спрема на
сеобу, па ће бити, да је тај глас пронио неко из чисте сентименталности, да код
вас побуди већу самилост и сажаљење за ову нашу сиротињу. [...] Унијећу и то,
да се дотични, који буду хтјели ићи у Угарску, посаветују од стране свештени21
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ка и црквено-школског одбора, да не просе, да не краду, да раде и да остану
тамо гдје се наместе. [...] Да је тај свијет који је вама дошао, сигурно сасвим
сиромашан, кад се већ може одлучити на крађу, да наш сељак, изузевши Посавину, има много источњачке индиферентности, коју је научио од пређашњих
његових господара Турака. Он није научио толико радити, колико ратарски
свијет код Вас, него ради само онолико, колико мора, и тај његов рад није
рационалан, него је онакав, каквог га је наслиједио од својих старих. Баш и с те
стране имаће великог значај тај долазак, јер ће наш тежачки свијет, који буде
тамо дошао, видити, како се земља рационално обрађује, како се на вријеме
устаје и како се са вољом сваки посао обавља, па ће му то вредети за његову
будућност.''24
Епилог драматичног подухвата слања српске деце на прехрану у Карловачку митрополију обухватио је највише предео Бачке, Баната, Барање и Срема
и утицао на сазревање српске националне мисли о реализацији идеје уједињења. Кораци су ишли у правцу политичког сазревања: Српски народни одбор у
Новом Саду настао је из Средишњег одбора за Банат, Бачку и Барању. Средишњи одбор формиран је 14.12.1917. у време извођења акције за прихватање и
смештај гладне деце из Босне и Херцеговине. Средишњи одбор радио је као
хуманитарно тело, преко пододбора, који су 4. новембра 1918. преименовани у
политички орган под именом Српски народни одбор, чији је рад имао далекосежни значај за будућност Војводине. За председника је изабран Јаша Томић, а
за потпредседнике Аркадије Варађанин и др Игњат Павлас.25
Деликатна позиција Милице Томић у свету политичког и друштвеног
ангажовања везује се и за Зорку С. Лазић. Деловањем су исказале снагу личности, национално опредељење, спремност на пожртвован рад. Зорка Лазић се у
време акције збрињавања деце у Дечијим новинама и Жени оглашавала текстовима који и данас могу бити образац ангажованог писања. Актуелизује скупоћу
и немаштину, иницира, саветује, критикује и предводи акцију збрињавања.
Усмерава рад месних одбора, разматра политичке, економске и организационе
проблеме. Понета осећајима патриотизма, ставља се у службу вршења националне мисије, солидарности са напаћеним Србима у Босни и Херцеговини.
Императив социјалне и националне мисије био је ''заједнички мислити и осећати''.
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Исто, бр. 4/1918, 8/22.1.1918.
Љубомирка Јудин, ''О раду народне управе за Банат, Бачку и Барању : 1918–1919'', у: Зборник
за друштвене науке, бр. 51 (1968), Матица српска, Нови Сад, стр. 7; Зоран Вељановић, Југославија, потреба или заблуда : (стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918), Историјски
архив, Кикинда 2006, стр. 176. и 177.
25
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Mara Sovljakov
The Sisters Milica Tomic and Zorka S. Lazic
Engaged in the World of Politics and Journalism
Summary
Women issue was imposed by striving for emancipation, an affirmation of the
modern idea. The emergence of engaged and educated women in the world of journalism did not bypass the life of Serbs in Hungary. The delicate position of Milica
Tomic is present in terms of politics and publishing. In severe moments of temptations she remained the pillar of the newspapers Zastava (Flag). She left a trace as
well as editor of our best women's magazine Zena (Woman). Thanks to her efforts in
journalism and public life, she deserved a status of one of the most prominent figures
in a woman's world.
A prominent position in the world of journalism had a niece of Svetozar Miletic Zorka S. Lazic, a member of the Novi Sad Board and the Board for Children’s
Protection. Zorka Lazic tried twice to initiate the rescue of starving children from
Bosnia and Herzegovina. She did this at a time when the actions of the Croats were
in full swing. Taking care slowly came to life and fear that they will be late forced
her to write more than 300 letters to different places, to remind “our brothers and
sisters” that they would act not only as Christians but ”we fulfill our national duty;
we save our nation’s offspring”. Zorka Lazic said that she wrote “openly, honestly”,
while the government recognized her work as “high-treason”.
In Bosnia and Herzegovina died over 100,000 children, and only 20,000 were
rescued. The reason for this indifference towards children she saw in the behavior of her
contemporaries. Some were focused to the acquisition of wealth, some to glory, while
the most to survival, and did not see the innocent victims of war, left to themselves and
forgotten. In addition to personal addressing the prominent figures throughout
Vojvodina, she advertised through Djecije novine (Children's Newspaper), the magazine
for children, and Zena (Woman), where she actualized the high cost and scarcity,
followed the action, advised, criticized, led and directed the work of local boards,
considered the political, economic and organizational problems of national humanitarian
actions.
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АУТЕНТИЧНОСТ ЖЕНСКЕ ПОЗИЦИЈЕ УТЕМЕЉЕНЕ У
ОБРАЗОВАЊУ И КЊИЖЕВНОСТИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВИЈЕКА
Апстракт: Рад се бави животом и стваралаштвом првих књижевница
на простору Босне и Херцеговине: Стаке Скендерове, Умихане Чувидине, Лауре Папо Бохорете и Јелице Беловић Бернаџиковске. Ове аутентичне женске
позиције утемељене у образовању и књижевности Босне и Херцеговине појавиле су се доста касно, али је њихова улога у настанку женске књижевности на
нашим просторима изузетно велика. У раду је анализирана и књига Српкиња,
издата у Сарајеву 1913. године од стране Добротворне задруге Српкиња из
Ирига, која представља један од најважнијих извора информација о многим
српским женама писцима. Она садржи посебно вриједан и аутентичан материјал за сагледавање женске улоге у јавном животу тог времена.
Кључне ријечи: женска књижевност у Босни и Херцеговини, Стака
Скендерова, Умихана Чувидина, Лаура Папо Бохорета, Јелица Беловић Бернаџиковска.
Пјесникиње и књижевнице у историји Босне и Херцеговине појављују се
касно, али је несумњива њихова улога у настанку народне лирике и баладе.
Може се рећи да је вијековима једино литерарно искуство доступно женама
била усмена традиција, која је била једино средство за њихово самоизражавање. Овакав вид усмене традиције видљив је кроз рад Стаке Скендерове
(1828−1891), учитељице и књижевнице за коју се сматра да је била прва жена у
Босни која је објавила књигу. Била је изузетна и оригинална појава културног и
друштвеног живота у Босни и Херцеговини друге половине XIX вијека. Иако о
њеном животу и раду не постоје тачни и потпуни подаци, може се рећи да њено
стваралаштво, без претходних узора у босанскохерцеговачкој средини, представља риједак примјер женског стваралаштва настао потпуним посвећењем.1
Дјелом Љетопис Босне, које обухвата период од 1825. до 1856. године, сврста1

G. Stojaković, "Staka Skenderova ili prilog za istoriju autentičnosti", Нabitus, Novi Sad, avgust
2002, 177−190.
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ла се у ред малобројних хроничарки друштвених и историјских збивања у XIX
вијеку на Балкану.
Њене биографије наводе да је као кћи осредњег трговца још у дјетињству осјећала велику потребу за књигама, не обазирући се на то што се писменост у Босни сматрала сасвим непотребном за жене. Од раног дјетињства одијевала се у мушко одијело2, које је често и касније облачила, што је био знак да
се одрекла удаје и да се неће посветити искључиво својој кући. Чињеница да
зна да чита и пише, као и то да је говорила турски језик, били су од пресудног
значаја за њен даљи живот. Међутим, та знања и ношење мушког одијела,
поред евидентне слободе, наметали су јој и одређене обавезе које није имала
обична босанска жена. Знање турског језика и "одласци у турске куће и хареме" омогућили су јој да често са успјехом брани своје сународњаке.3 То јој је
донијело велико поштовање и углед међу народом, који је ријетко када уживала нека жена.
Са становишта образовања и еманципације жена она је предузела још
један важан подухват. У вријеме када је школство у Босни било врло неразвијено и примитивно, отворила је око 1858. године у Сарајеву школу за женску дјецу, коју је водила десетак година и коју су, поред православних, похађале и дјевојке римокатоличке, јеврејске и муслиманске вјере.4
О њеној побожности, смјерности и оданости цркви постоји доста података. Такав избор животног пута морао је произвести опште поштовање унутар патријархалне мултиконфесионалне босанске средине. Очигледно је да је
православље за њу представљало искрено и дубоко утемељено одређење које је
одредило њен став према ближњима. Многи су је суграђани сматрали монахињом, што би она вјероватно и била да је у Босни у то вријеме постојао женски
манастир.
Необична је чињеница да је Стака Скендерова била и једна од
малобројни жена из Босне која је посјетила Христов гроб. На пут у Јерусалим
упутила се 1870. године. Путовала је око годину дана, а у њеним биографијама
се наводи да је била у аудијенцији код султана Азиза, који јој је том приликом
на рачун путних трошкова издвојио 10.000 гроша.5 У Јерусалиму се замонашила и стекла право да имену прикључи назив "хаџи". За њене савременике она је
од тада била хаџи Стака Скендерова.
Дјело Љетопис Босне уочено је и објављено од стране Александра
Гиљфердинга, веома цијењеног руског конзула, научника и члана Руске акаде2

У Босни је био чест обичај да се малољетне кћерке одијевају у мушко одијело и код православног и код католичког становништва.
3
А. Ј. Поповић, "Хаџи Стака Скендерова − Српска калуђерица и учитељица", Босанска вила,
Сарајево, 31. децембар 1903, 393.
4
У тој школи су се школовале прве учитељице у Босни. G. Stojaković, н. д., 177.
5
Исто, 181.
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мије наука, кога су већ тада сматрали најпознатијим словенофилским идеологом XIX вијека. Љетопис је био саставни дио зборника "Записки императорского русского географического общества", објављеног у Санкт Петербургу 1859.
године. Љетопис Босне је за Гиљфердинга представљао важан извор информација о приликама, догађајима и личностима у Босни. У немогућности да се
ослони на претходно писане изворе о Босни, Стака Скендерова је дала друштвено-историјску слику Босне ослоњену на колективно сјећање српског народа.6 Она је историју и догађаје посматрала из позиције потчињености, што је и
био положај српског народа у Босни.
Начин на који је писан Љетопис Босне, писмо и језик, колико говоре о
ауторки, говоре и о културним приликама и могућим оквирима у којима су
жене тога времена могле стварати у Босни. Текст је објављен у стиховима у
десетерцу, народним језиком и грађанском азбуком. Десетерац је био уобичајена форма у којој се српска књижевност стварала и преносила током дугог временског периода. Зато је разумљиво да из тог познатог и јединог могућег оквира Стака Скендерова није могла да искорачи.
Респектабилан и врло објективан приказ Љетописа Босне дала је
Силија Хоксворт (Celia Hawkeswort)7, узимајући при томе у обзир цјелину онога што је у великом временском распону била књижевност коју су стварале
жене у Србији и Босни. Њен став је да се и поред ограничења, прије свега у
форми, ради о вриједном личном виђењу једног времена које је дато са великим осјећањем за цјелину изложених дешавања.
Стака Скендерова је једна од ријетких жена које су се средином XIX
вијека усудиле да уђе у јавну сферу, забрањену женама. Тај прелаз је забиљежен метаморфозом, одбацивањем женске а облачењем мушке одјеће. На босанскохерцеговачкој позорници једна је жена себи храбро додијелила мушку улогу, створивши при томе потпуно аутентично дјело. У друштву у коме су се
више цијенили окрутност и јунаштво, жена са својим традиционалним врлинама у јавном животу готово да није могла пронаћи своје мјесто.
Када је ријеч о женама које преузимају улогу мушкарца, носећи мушко
одијело и преузимајући све обавезе које оно са собом носи, занимљив је примјер жeна отпадница које су као такве ушле у јавне − мушке сфере друштвеног
живота. Ријеч је о једној сложеној конструкцији хибридног идентитета у којој
је постојање отпадника или хајдука крајем XIX вијека у Босни била веома честа
појава. Постојање ових маргиналних скупина већина историчара повезује са
српским устанком у Босни (1875−1878) и чињеницом да нису сви устаници
прихватили аустроугарску власт. Појам овог отпадништва у блиској је вези са
осјећањем страха, одбојности, сажаљења и дубоког неразумијевања нових про6

Исто.
C. Hawkesworth, Voices in the Shadows, Women and Verbal Art in Serbia and Bosnia, Central
European University Press, Budapest – New York 2000, 251–252.
7
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мјена у друштву које су се десиле непосредно након устанка. Ове појаве битно
су утицале на стварање нарочитог односа између заједнице и отпадника. Бити
отпадник од власти није значило бити и потпуно одбачен од заједнице.
Тајновити живот хајдука, као и њихова честа тумарања преко окружних, понекад и државних граница, учинио је да приче о храбрости и слави
неког хајдука постану легендарне. Присуство жена у оквиру ових маргиналних
скупина веома је ријетко, а сама појава оваквих случајева аутоматски је постајала мистична и легендарна.
У босанскохерцеговачкој историји позната је само једна жена отпадница, запамћена под именом Хајдучица Мара, а њена појава је опјевана, осликана,
па чак и фотографисана. Отпадништво "посрнулих" жена, проглашених за
моралне отпаднице од друштва, понекад је могло бити врло условно и
апстрактно. Наклоност мушког свијета, као и велика пажња која им је често
указивана, потпуно су потирали дејство морализаторске осуде.8 Тако је позната
и народна пјесма у којој се велича слободарски и ослободилачки тип жене која
хајдукује:
"Одметну се одметница Мара
у хајдуке преко Бање Луке.
девет годин харамбаша била
а десете ухватише Турци
Па је воде шехер Бањој Луци,
Дилбер Мару на ченгел метнуше".9
Констатација да женама на Балкану није било лако, а нарочито не оним
својеглавим, потврђује нам и живот ове младе жене. Мару је преотео од мужа
чувени хајдук Симо Вуксан када је "четовао по бањалучком котару".10 Разлози
зашто је ова жена постала одметницa остаће непознати. Промијенити средину
или прећи зацртане границе значило је у то вријеме и привремено избављење.
Познато је да су у љето 1882. године жандари хајдука Вуксана ранили, па је
заједно са Маром и ухапшен, а затим осуђен на смрт и стрељан у октобру исте
године у Бањалуци, док је Мара на робији провела 4–5 година. Њена појава
наставила је да живи у епској пјесми, књигама, као и на слици Шпире Боцарића, коју је насликао према њеној фотографији, на којој позира у одјећи српских
устаника.11
Књига Српкиња (њезин живот и рад, њезин културни развитак и
њезина народна умјетност до данас), издата у Сарајеву 1913. године од стране
8

В. Јовановић, "Отпадништво и отпадници", у: Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, 660–677.
9
Пјесма преузета из књиге: Ђ. Микић, Бањалука на Крајини хвала, Институт за историју, Бањалука 1995, 239.
10
Исто, 238–257.
11
Слика и фотографија чувају се у Музеју Републике Српске у Бањалуци.
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Добротворне задруге Српкиња из Ирига, представља један од најважнијих
извора информација о многим српским женама писцима. Она садржи посебно
вриједан и аутентичан материјал за сагледавање женске улоге у јавном животу
тог времена. Ова публикација, штампана на 124 стране, на много начина може
дати темељан увид у врсту књижевности која је штампана у оквиру женских
часописа до Другог свјетског рата.
Публикација је приређена од стране жена писаца и већ на првим странама поносно проглашава да је први пут српска жена изашла на свјетлост дана.
Идеја је била да се, слиједећи примјер "већих и културнијих народа", покаже
стварно мјерило рада српских жена из свих регија, укључујући, поред жена из
државе Србије, и жене које су живјеле у оквиру Аустроугарске монархије. Зато
не изненађује чињеница да је алманах штампан у Сарајеву, а да се као његов
издавач појавила заједница жена из Ирига.12
Српкиња садржи колекцију информативних чланака, прозне текстове и
поезију, као и списак од преко 145 имена жена писаца. Богато је илустрована
фотографијама многих жена о којимa се говорило, а садржавала је и илустрације народног веза и народних ношњи, за које су издавачи сматрали да представљају репрезентативне узорке женске радиности. Штампање ове публикације,
како је истакло уредништво, имало за циљ да се проучи живот и рад заслужних
српских жена, да се истакну њихова имена и да се искрено прикажу услови у
којимa жене раде, "...зато што су ти услови у исто вријеме и слика цјелокупног
културног развоја српских жена до данас..."; истакнута је потреба жена да нађу
своје право мјесто у културном животу и жеља да се охрабре да наставе свој
рад.
Први дио књиге садржи посвету Савки Суботић, затим приказ изложбе
српских жена одржане 1910. године у Прагу и текст о Милици Стојадиновић
Српкињи. Други дио књиге бави се женским умјетничким, књижевним, образовним и активистичким радом, док трећи дио књиге доноси пјесме, прозне
радове и коментаре у вези са књижевним и активистичким радом жена, као и
приказе рада појединих женских институција.
Такође, у садржају књиге могу се наћи и ставови о равноправности
жена, женској еманципацији, затим информације о фондовима за школовање и
удају дјевојака, о умном раду и тјелесној љепоти, женским школама и другим
темама које доприносе реконструкцији положаја жена у друштву и породици
тога доба. Евидентни су напори уредништва да се потчињени положај жена
поправи. Према томе, може се рећи да проучавање доприноса жена нашој

12

Ириг је био родно мјесто Милице Стојадиновић Српкиње, прве модерне српске књижевнице.
Поводом подизања њеног споменика у Иригу се окупио велики број жена из региона, од којих
су многе први пут имале прилику да се сусретну и упознају. Тако је у том граду 1912. године
рођена идеја о штампању оваквог једног издања.

145

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

друштвеној и културној историји не би био у потпуности могућ без сагледавања података које Српкиња садржи.
Вриједност књизи дају и фотографије жена и женских организација,
којима је књига богато илустрована. У њој се налазе четрдесет и четири фотографије књижевница, четрдесет и двије фотографије жена у ношњама и седам
заједничких слика женских друштава. Фотографија може бити, као што је то у
овом случају, извор на основу кога се може истраживати друштвена и културна
стварност, али и пратити слијед феминистичких порука. Ако фотографије из
књиге упоредимо са фотографијама енглеских феминисткиња и сифражеткиња,
као и многих књижевница широм Европе, које се често фотографишу са књигом у руци, преносећи тим сликама јасне поруке – да су образоване и квалификоване за нове друштвене улоге, уочавамо да жене из Српкиње нису усвојиле
тај стереотипни репрезентативни модел. Њихове фотографије са портретима
лица, попрсја, као и цијелих фигура обучених у грађанско одијело или народну
ношњу, не могу пратити овакав слијед феминистичких порука, али могу да
послуже као репрезентативне слике друштвене и културне стварности на основу којих се могу извести одређени закључци о јавној улози жена тог времена.
Анализом визуелног материјала објављеног у Српкињи, такође можемо
закључити да је уредништво књиге сматрало да су текстилни орнаменти и
народна ношња највредније благо које има "Српкиња", односно жена, а уједно
је то и најважнија порука књиге.13 Уредништво је сматрало да су вез и текстилна орнаментика најзначајнији допринос жена који би, по њиховом мишљењу,
могао постати најважнији културни производ који би заинтересовао инострану
публику.14
У часопису се помињу бројне тешкоће са којима су се жене у свом
раду суочавале. Истиче се да оне нису имале одговарајући приступ интелектуалној средини, да нису имале приступ друштву истомишљеника, као и то да
нису имале приступ библиотекама у било којем пољу науке.
Насупрот томе, публикација истиче да су се мушкарци писци, новинари и издавачи редовно сусретали у кафанама и својим удружењима и на тај
начин успостављали кооперативне везе, док су такве прилике женама биле
ускраћене. Осим тога, истакнуто је да "мушкарци уопштено не вапе за друштвом паметних жена, осим ако су богате и из цијењених породица, лијепе,
младе и веселе".15
Једини и лако доступан медиј за комуникацију пословних жена које су
имале жељу да пишу и сарађују у оквиру појединих часописа је била кореспон13

G. Stojaković, Diskursne osobine privatne prepiske o knjizi "Srpkinja, njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas",
 www.ns.ac.yu/stara/centri/rodneStudije/stojakovic.pdf (31.10.2018) ]
14
Ј. Б. Бернаџиковска, "Српска марамица", Српкиња, Сарајево 1913, 103–115.
15
Аноним., "Жене и књижевност", Српкиња, 15–22.
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денција путем поште. Али, опет се наглашава да мушкарци нису писали писма
онолико колико је то било у њиховом интересу и чим би њихове колегинице
изразиле жељу или потребу за неком информацијом, књигом или професионалним савјетом, они углавном нису одговарали. Такође је била уобичајена пракса
да жене, приликом пошиљке својих текстова за разне часописе или алманахе,
саме сносе трошкове поштарине.
Материјал из књиге је фасцинантан због чињенице да је у њему објављен велики број биографија жена из региона које су се бавиле писаном ријечи, а које су при томе често биле самоуке али са знањем више језика. Ови подаци отварају нове видике на основу којих се могу извући јасни закључци да
жене нису биле схваћене од стране оних који су их окруживали, што је произвело за посљедицу да су оне биле изоловане у свом раду.
Сличан примјер је био и живот једне од уредница књиге, Јелице Беловић Бернаџиковске (1870–1946), примјер особен, плодан, а за неке критичаре
њеног дјела и контроверзан.16 Рођена је у Осијеку у образованој католичкој
средини. Школовала се у Ђакову у Заводу бискупа Штросмајера и Самостанској учитељској школи у Загребу, а студирала је на Вишој педагошкој школи у
Бечу и Паризу. Говорила је и писала на девет језика. Педагошким радом се
бавила у Загребу, Руми, Сарајеву и Мостару, гдје је активно сарађивала у
мостарској Зори. Необичан је податак да су овако образовану жену у најбољим
годинама живота аустроугарске власти пензионисале 1909. године са мјеста
управнице Више дјевојачке школе у Бањалуци. Сматра се да је за вријеме свог
живота издала преко 800 чланака и да је објавила око 30 књига. Своје прве
књижевне радове почела је да објављује 1885. године у омладинским листовима, а касније чланке и есеје шаље у српске и хрватске књижевне листове
разних профила, све док јој послије пензионисања нису забранили да било гдје
објављује. Ипак, она се сналази и објављује под псеудонимом, најчешће користећи: Љуба Т. Даничић, Јелица, Јасна, Хеле и др. Била је сарадница многих
школских листова, а објављивала је чланке и у часописима Женски свет,
Frankfurter Zeitung, Frauenzeitung, Revue des Deux Mondes, Journal of the Gipsy
Lore Society, такође је била уредница листоваа Народна снага и Frauenwelt.
Теме о којима је писала биле су књижевност, педагогија, дјечја психологија,
етнологија, а објавила је доста текстова и о феминизму, који се могу окарактерисати као текстови умјереног либералног феминизма. Данас се за Јелицу
Беловић Бернаџиковску може рећи да је својим примјером, радом и заслугама
помогла образовању и укључивању у културни, а самим тим и јавни живот
великог броја жена у Босни и Херцеговини.
Књижевни рад и културно дјеловање Лауре Папо Бохорете (1891–
1942), веома запажене жене међу сефардским Јеврејима у Босни, на индиректан
16

Више о животу и раду Јелице Беловић Бернаџиковске у: G. Stojaković, н. д.
 www.ns.ac.yu/stara/centri/rodneStudije/stojakovic (31.10.2018) ]
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начин је подстакнут од стране Јелице Беловић Бернаџиковске. Један несмотрен
чланак који је ова ауторка написала и објавила у босанској штампи 1916. године на њемачком језику "Die Spaniolin in Bosnien"17, изазвао јe оштру полемику
са Лауром Папо Бохоретом, јер је доживљен као напад на сефардску жену, њен
језик, интелект и просвијећеност. Револтирана овим чланком, Бохорета је најприје одговорила овој уваженој културној радници, а затим и написала опширнију студију Сефардска жена у Босни,18 најприје на њемачком, а затим 1931.
године и на шпанском ладино језику, који се говорио у Босни.
Књижевни рад Лауре Папо Бохорете не би требало посматрати строгим
мјерилима књижевне критике и литературе, њу треба схватити првенствено као
значајну појаву образоване и књижевно писмене сефардске жене у босанскохерцеговачкој средини. Њена дјела представљају драгоцјен извор за проучавање фолклора, обичаја, времена, психологије и језика сефардских Јевреја у
Босни.
Углед и популарност стекла је и писањем позоришних комада за своје
сународњаке. Иако је њен аудиторијум био мален, она је својим списатељским
радом, као савршени познавалац живота своје сефардске заједнице, настојала
сачувати од заборава и потпуне пропасти оне културне тековине шпанских
досељеника које су са њима живјеле, умирале и нестајале.
Преносећи живот породице на сцену, њене кризе, проблеме, процват и
распадање, веома духовито је третирала социјалне проблеме тадашњег друштва, успијевајући да их на тај начин искарикира и наруга се таштини, свађи,
нетрпељивости, зависти и осталим манама проузрокованим предратним малограђанским друштвеним нормама.
Босанскохерцеговачки народи су тежили да конституишу властити
културни идентитет, иако је владајући режим од почетка заузео принципијелно
становиште да се не допушта оснивање не само политичких организација на
националној основи, већ и културних и привредних институција. Спречавањем
институционализовања националних покрета требало је да се заустави интегрисање Босне у ширу југословенску заједницу. Због тога је Земаљска влада у
свим случајевима у којима се тражило одобрење за оснивање свјетовних друштава чврсто стајала на принципу да она морају бити интерконфесионална.19
Профана друштва која су имала вјерске циљеве нису смјела у свом раду излази-

17

Текст је објављен под другим насловом, а касније је у истом листу изашао и Бохоретин одговор
у коме она закључује да сарајевски сефардски говор представља прави шпански литерарни драгуљ. Jelica Belović Bernаdžikowska, "Die südslavishe Frau in der Politik", Bosnische Post, br. 281, 10.
децембар 1916. и Laura Papo Bohoreta, "Die spaniolische Frau", Bosnische Post, br. 287, 17. децембар
1917.
18
L. P. Bohoreta, Sefardska žena u Bosni, Connectum, Sarajevo 2005.
19
Р. Бесаровић, Култура и умјетност у Босни и Херцеговини под Аустроугарском управом,
Архив БиХ, Сарајево 1868, 583–591.
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ти из вјерских оквира, док су свјетовна друштва морала бити приступачна за
припаднике свих конфесија и нису могла носити национална имена.20
Како власти нису допуштале оснивање политичких институција, иницијативе домаћег становништва за оснивање властитих институција на национално-вјерској основи ограничавале су се на црквена пјевачка друштва, читаонице и српске школе,21 а касније и на неке привредне институције.
Напори режима на оснивању интерконфесионалних друштава врло
рано су се у погледу остваривања свог коначног циља показали недовољно
успјешним. Нити је у Босни и Херцеговини постојала таква традиција, нити су
политички оквири које је режим увео могли да задовоље све народне групе.
Због тога су интерконфесионална друштва углавном окупљала чиновнике и
досељенике, док је домаће становништво остајало по страни.22 У таквој клими
јавно и самоиницијативно удруживање жена готово да и није било могуће, без
обзира на чињеницу што су власти инсистирале на мултиетничности као предности босанскохерцеговачког друштва. И поред тога, најупорније иницијативе
и најупорнији захтјеви за оснивањем националних женских друштава јављају
се управо код Срба.23
Масовније укључивање босанскохерцеговачких жена у јавни живот
посебно је примјетно након Првог свјетског рата и укључивања Босне и Херцеговине у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца. То је период када је изузетно
видљиво настојање да се област родних односа постави на нове основе и стави
у нови контекст, сличан оном у западноевропским друштвима. Нови контекст
подразумијевао је рационализацију постојећих родних односа, али још увијек
на јасно подијељеним улогама. Женска улога се заснивала на "посебним могућностима и природном положају жена",24 односно укључивању жена у јавни
живот посредством њихових специфичних квалитета, као што су хуманост и
материнска осјећајност, нарочито израженим у активностима великог броја
културно-просвјетних и хуманитарних друштава. Ова нова улога жена нарочито је видљива у акцијама Кола српских сестара, које учествује у разним хуманитарним акцијама, прикупљању хуманитарне помоћи, преузимању бриге о
ученичким домовима, и слично.
20

У Сарајеву су 1913. године дјеловала 123 друштва, у која је било укључено 44.377 лица, интерконфесионалних је било 71, српских девет, муслиманских осам, хрватских 13, јеврејских 11,
њемачких шест, чешких два и по једно мађарско, пољско и словачко друштво. Такође је познато да је било пет женских добротворних друштава, са око 1330 чланица.
21
Српско друштво ''Просвјета'' основано је 1902, хрватско друштво ''Напредак'' 1904, а муслиманско друштво ''Гајрет'' 1903. године.
22
Т. Краљачић, Калајев режим у Босни и Херцеговини (1882–1903), Академија наука и умјетности Републике Српске, Бањалука 2000, 153.
23
Исто, 150.
24
А. Столић, "Родни односи у царству подељених сфера", у: Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, Clio, Београд, 89–111.
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Кроз своје јавне активности оне повремено истичу и захтјеве за бољим
положајем жена у друштву, искључиво дефинисаним на основу својих мајчинских и његоватељичких способности. Ова врста феминизма, познатија као умјерени феминизам, била је дио феминистичке традиције тог времена и заснивала
се на визији једнаких права у оквиру постојеће организације друштва, не доводећи у питање устројство "приватног" свијета породице и брака.25
Да би се разумјели и јасније сагледали тадашњи напори појединих
жена и женских покрета, треба поменути јавно негодовање Југословенског
женског савеза 1934. године и јавну реакцију Виде Чубриловић из Сарајева у
тексту Да ли је то социјална правда?26, а поводом најављене редукције чиновника и отпуштања удатих жена из јавних служби, као и ограничавања запошљавања женских лица у јавним службама. Поред тога што су ове репресивне
мјере власти окарактерисане као важан социјални проблем, истакнуто је да се,
у земљи која има више од 70% неписмених, образованим женама забрањује
интелектуални рад. Жене су овим поводом захтијевале иста права за све и тражиле да равноправно учествују у изградњи институционалног и јавног живота,
истичући: ''...сложно ћемо се борити за своја лична, грађанска и политичка права, која нам као равноправним грађанима припадају...''.27
У мултинационалном босанскохерцеговачком друштву овај општи
југословенски проблем нарочито је био изражен код муслиманских жена. Оне
нису имале алтернативе осим да прихвате доминацију мушкарца и друштво
организовано према његовој мјери. Као друштвени субјект, муслиманска жена
је, за разлику од жена других народа у Босни, много више функционисала као
особа о којој неко брине или, тачније, припадала оном дијелу популације која
не одлучује ни о чему. Начин живота муслиманских жена и њихова неактивност у јавности током двадесетих и тридесетих година прошлог вијека били су
честа тема женских часописа, али и појединих гласила муслиманских удружења, која су на разне начине настојала да се таква ситуација промијени.
О муслиманској жени на овим просторима у XIX вијеку за сада се зна
мало, док о периоду између два свјетска рата има мало више литературе, која је
по свом садржају нецјеловита и неуједначена. Један од разлога таквог стања
јесте њен другоразредни положај у друштву, који је трајао вијековима. Као
историјски "невидљиве", мали је број муслиманских жена чак и након Другог
свјетског рата, учествовао у видљивим јавним друштвеним сферама.
Занимљива је појава Умихане Чувидине (око 1794 – око 1870), прве
муслиманске пјесникиње у Босни, кроз чије је пјесме истицана трагична комплексност живота у овом региону. Познато је да је Умихана Чувидина била
удата за извјесног Мују Чамџију, који је у борби против српских устаника
25

Исто, 104.
В. Чубриловић, ''Да ли је то социјална правда'', Женски покрет, бр. 1–2, Београд 1934, 9–19.
27
Исто.
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погинуо код Лознице. Она је, тугујући за њим, написала поему која је и данас
сачувана у свом изворном облику. Епос од седамдесет и девет стихова у осмерцу и десетерцу, под називом "Сарајевски човјек маршира у рат против Србије",
написан је у традиционалном метру усмене поезије, арапским писмом, уз кориштење народног говора.28 Поема је била веома популарна и позната, а занимљива је и по томе што комбинује један историјски општи сукоб са приватним
животом саме Умихане Чувидине.
У Босни и Херцеговини је крајем XIX и у првој половини ХХ вијека
постојало више друштава и организација основаних од стране муслимана, а
била су националног и хуманитарног карактера. На подизању општег нивоа
културног и просвјетног образовања жена нарочито се залагало друштво Гајрет (1903–1941), које је било саставни дио грађанског покрета у Краљевини
Југославији, будући да је дјеловало и на југу Србије, у Санџаку, и да је уживало
помоћ државних институција. Друштво је, поред својих општих настојања за
развој културно-просвјетне дјелатности, имало више грана дјелатности, а
повремено је давало стипендије, потпоре и зајмове.
У новим друштвено-економским и социјалним околностима након
завршетка Првог свјетског рата, питање положаја муслиманске жене и њене
еманципације поново је добило на актуелности. Конзервативна схватања у
муслиманској средини била су тако дубоко укоријењена да су напредне тежње
и захтјеви изазивали жестоку реакцију. Међутим, и поред јаких отпора, напредна схватања о потреби школовања и опште еманципације муслиманске жене
стицала су све више присталица, посебно међу интелигенцијом.
О друштвеном положају муслиманске жене говори и њен правни положај по шеријатском праву. Прописи шеријатског права важили су за муслиманско становништво у области породичног и насљедног права. Иако је према
шеријатском праву жена имала пословну способност, па према томе могла је
вршити правне послове, стицати имовину и њоме располагати, права мушкараца и застарјели обичај облачења спречавали су је у томе у потпуности.29 Неписмена и непросвијећена, муслиманска жена тог периода није била свјесна свог
правног положаја, те сходно томе ни онога што је из њега произлазило.
Иако је Мухамед рекао: ''Дужност је учити сваком муслиману и муслиманки'', ипак је код босанскохерцеговачких муслимана тог времена био укоријењен обичај да се жена не смије школовати. Ова предрасуда је под аустроугарском влашћу добила чак и законску форму у Босанском сабору, гдје је учињен
уступак у доношењу закона о обавезној почетној настави. Том приликом је
истакнуто да је почетна настава обавезна за све сем за муслиманску женску дје-

28

C. Hawkeswort, н. д., 250–251.
S. Milišić, "O pitanju emancipacije muslimanske žene u Bosni i Hercegovini",
 www.sanoptikum.org.yu/drustvo/o_nama/s_milisic_emancipacija_muslimanki.htm (31.10.2018) ]
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цу30, а што је очигледно било и у супротности са учењем ислама о потреби
школовања жена.
Интересантан је податак да је Гајрет у оквиру свог часописа покушавао овакву ситуацију промијенити, те је у периоду након Првог свјетског рата
објављен низ текстова који су се тицали правног положаја жена у Босни и Херцеговини. Они су наводили да "правни положај жена није једнак правном положају мушкараца", те да је тај положај, ако се односи на "брачно, имовинско и
насљедно право, скоро у свакој покрајини различито уређен" и да га свакако
треба реформисати.31
Али и поред свих тих настојања, евидентна је чињеница да су у мјешовитим мушко-женским друштвима жене остајале изван водећих органа управе,
њихове дужности углавном се своде на организацију хуманитарних акција или
бригу о ђачким домовима. Примјер је огранак друштва Гајрет у Бањалуци, гдје
је предсједница Женског одбора друштва (основаног 1931. године) била жена
предсједника Гајрета, која је на састанке управе ријетко позивана и то само
када су били у питању разговори о ђачком дому и хуманитарним акцијама.32
У овом раду анализирана су индивидуална достигнућа појединих жена
у сфери јавности са краја ХIX и почетка ХХ вијека мапирањем стратегија различитих интереса и односа који их покрећу на активности. Те активности жена
су дубоко условљене друштвеним стањима јер су та стања одређивали искључиво мушкарци. Међутим, и поред тога, жене су енормним напором и свестраним активностима успјеле да нађу мјеста у појединим часописима, културноумјетничким друштвима и образовном систему, а након тога да се изборе за
какве-такве позиције у јавном животу. Имајући у виду евидентну институционалну искључивост, може се закључити да успјех жена у јавном животу није
незанемарљив.
Посебна пажња у овом сегменту посвећена је друштвеном контексту,
како би се разумјели многи аспекти који одређују дешавања у приватној и јавној сфери када су у питању жене. Свака анализа јавног контекста морала је да
подразумијева одређено предзнање о особама које су главни актери, као и одређена предзнања о животним и радним условима у којима су актери дјеловали.
Из тог разлога босанскохерцеговачке судионице у јавном животу су добар примјер како су се остваривале позиције и како су се реализовале поједине улоге у
остваривању женских идентитета. Имајући у виду различите аспекте њиховог
јавног дјеловања, на крају се може рећи да је више него видљиво улагање
30

Х. М. Ребац, "Појава муслиманке међу сестрама Југословенкама", Женски покрет, бр. 4 и 5,
Београд 1920, 25–27.
31
H. A. Bušatlić (šerijatski sudac), "Pravni položaj supruge u bračnom, imovinskom i nasljednom pravu", Gajret, br. 18, 1924, 276–277.
32
Ђорђе Микић, Бањалука − култура грађанског друштва, Институт за историју, Бањалука
2004, 249.
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огромног напора женских субјеката у реализацији њиховог мјеста у друштву с
краја XIX и у првој половини ХХ вијека, у оквиру одређених политика и одређених пракси. Јер су управо те политике и те праксе утицале на промјену у приватном животу и приватној сфери, као и разним другим видовима приватности.
Према томе, треба рећи да однос страног и јавног према приватном није заснован само на међусобним негацијама,33 већ подразумијева свестрану и продуктивну интеракцију.

33

Bernhard Valdenfels, Topografija stranog, Novi Sad 2005, 79.
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ЈАВНИ ИДЕНТИТЕТИ ЖЕНА У ОКВИРУ
БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКОГ ДРУШТВА КРАЈЕМ ХIХ И
ПОЧЕТКОМ ХХ ВИЈЕКА
Апстракт: Рад се бави јавним идентитетима жена у оквиру босанскохерцеговачког друштва крајем ХIХ и почетком ХХ вијека, а посебна пажња је
посвећена анализи аустроугарске културне политике у односу на одређене друштвене контексте. Анализиран је женски положај у одређеним конкретним
друштвеним околностима које су донијеле индустријализација и урбанизација
у Босни и Херцеговини крајем XIX и почетком ХХ вијека, а издвојене су и
репрезентативне женске појавности које су биле кључне за позиционирање
првих жена у јавном животу тога времена.
Кључне ријечи: аустроугарска културна политика, жене у јавном животу, Аделина Паулина Ирби, Стоја Кашиковић, Милена Мразовић.
Да би се сагледао јавни идентитет жена у оквиру босанскохерцеговачког друштва крајем ХIХ и почетком ХХ вијека, посебну пажњу треба посветити анализи одређеног друштвеног контекста, прије свега анализи женског
положаја у одређеним конкретним друштвеним околностима. Индустријализација и урбанизација у Босни и Херцеговини крајем XIX вијека, ма колико оне
биле скромних размера у поређењу са водећим европским земљама, саме по
себи су проузроковале раздвајање приватне од јавне сфере, a све је то имало за
посљедицу снажан утицај на конструкцију и дјелотворност полних улога: жена
је посматрана као биће које припада дому, "природно" прилагођена кућним
обавезама и подизању дјеце, док су мушкарци сагледани у сфери јавног, у свијету посла и политике.1 Приватна сфера припадала је женама а јавна искључиво
мушкарцима.
Са питањем разликовања приватне и јавне сфере успоставља се појава
дефинисања јавног простора. Појаву јавног простора разрадио је Хабермас, а
његова разрада заснована је на изразито политичком виђењу грађанства. Његов
појам нуди нам метафоричну концептуализацију савремених друштвених
1

A. Đ. Horvat, "Klasa, polnost i žensko telo u viktorijanskoj Engleskoj", Genero, бр. 4/5, Beograd,
2004, 9–24.
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система у којима се исказује однос приватног и јавног идентитета. Јавност
егзистира у више видова и на различитим нивоима. Она се конституише у сферама државе, друштва, вјерске организације, нације, градске и сеоске заједнице, економско-материјалног друштвеног слоја, као и у оквиру јавних простора2,
гдје се највише очитују неједнакости.
Неједнакост у јавној сфери структурира и неједнакост у приватној сфери, која се посљедично манифестује у полној подређености. Женски идентитет
у јавности обликован је специфичностима као што су: необразованост, несамосталност, инфериорност и несигурност, због које им је потребна мушка заштита. Мушка доминација и женска подређеност највише су долазили до изражаја
у јавности.
У том смислу феминистичка опредјељења заокупљена су разнородним
доприносима које феминизам може пружити демократизацији политичког
изражавања, јер су изнијели на увид чињеницу да је друштвена либерална концепција још увијек мушка. С тим у вези долази се до сазнања да су "специфичне женске вриједности могући модел за демократизацију политике"3 и друштвених односа уопште. Феминисткиње критикују либерализам зато што је
модерни принцип грађанства конституисао као свијет јавног, идентификујући
га са мушкарцима, и зато што је искључио жене, остављајући их у свијету приватног.
Јавне одредбе и јавни ставови, као и практична понашања, нормирали су
и одредили понашање жена у приватној сфери. Тако је дошло до евидентне стварности да је идентитет жене одређен искључиво улогом супруге, улогом мајке и
улогом кћерке. Те улоге жене доминирале су и доминирају кроз друштвени идентитет тога времена, јер у оквирима тога идентитета другачије се о жени није
могло размишљати.
Одређени елементи правног, економског, културно-образовног положаја жена, као и развој разних видова женских организација, неопходни су
параметри у јаснијем сагледавању женских могућности у оквиру јавних и приватних друштвених сфера.
На основу економског, културног и просвјетног просперитета може се
рећи да је у Аустроугарској на крају XIX вијека била све израженија еманципација жена, која се, прије свега, огледала у праву на насљеђивање, праву насљеђа
из брачног односа, праву на школовање женске дјеце, праву на женске организације, као и праву на јавно дјеловање. Све ове тежње су се у одређеном степену
рефлектовале на новој територији коју је Аустроугарска настојала да интегрише
као своју цјелину.

2

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

Објавила је пет књига са темама из Босне и Херцеговине на њемачком језику. Највише признања добила је за новеле Селам, цртице из босанско-муслиманског живота, које су преведене
на енглески и руски језик.
5
С. Скарић, "Двије заборављене госпође", Мост, бр. 173 (84 – нова серија), 2004.
 www.most.ba/084/028t.aspx (31.10.2018) ]

158

САРИТА ВУЈКОВИЋ, Јавни идентитети жена у оквиру босанскохерцеговачког друштва...

Коста Херман и уредник за књижевност пјесник Силвије Страхимир Крањчевић, јавно су прокламовали тежње да ће Нада бити широко отворено гласило
према припадницима свих јужнословенских народа. Луксузном штампом, занимљивим преломом и богатим илустрацијама, као и високим хонорарима, уредништво је настојало да око себе окупи, поред великог броја страних писаца и
сликара, и велики број српских и хрватских књижевника. Њихов циљ је био да
се помоћу новог часописа неутралише утицај српских и хрватских гласила и да
се на тај начин спријечи њихов све јачи утицај на просвјетно и културно уздизање становништва. Поред тога, часопис је требало да буде свједок и информатор о крупним духовним и културним успјесима нове власти над окупираном
земљом и да се на тај начин развија проаустријски осјећај новог реципијента.
Профил књижевних прилога, међу којима је доминирала поезија, јасно
изражава тенденцију да се прате савремена књижевна струјања. Првенствено се
преносила поезија и проза значајних свјетских стваралаца с краја XIX вијека,
док је примјетно занемаривање народне књижевности.
Поред књижевних, научних, политичких или забавних текстова, у презентацији новог босанског идентитета велику улогу су имале фотографије и
слике објављене у часопису Нада, а узор су били многи европски часописи тог
времена.
Интересантно је осврнути се на поједине методе власти којима је покушавано да се пронађу разни начини придобијања повјерења локалног становништва. Тако је у више наврата у Нади и Бошњаку писано о скупим салонским
забавама организованим за жене из богатих и угледних муслиманских породица. Пошто муслиманска женска омладина није похађала дјевојачке школе и на
тај начин није имала могућност упознавања са европским манирима, власт је
настојала да утиче на муслиманске жене најчешће директним контактима жена
појединих високих функционера државне управе са женама из угледних муслиманских породица. У томе је првенствену улогу имала Калајева жена, чији је
задатак био организовање салонских забава на Илиџи. На те забаве позивала је
жене из угледних муслиманских породица, преко којих је кроз забаву и разговор настојала да пренесе савременије и модерније погледе на породицу и европски начин живота.
У Нади је детаљно описана једна таква јавна забава из 1895. године:
"...у лијепо искићеним просторијама свога стана у хотелу 'Хунгарија' састанак
госпођа из првих мухамеданских породица сарајевских. Преко 60 ханума одазвало се љубазном позиву, те опчаране љубезним. управо сестринским дочеком
племените домаћице и њезиних дражесних кћери проведоше више сахати у
угодној забавици и срдачном разговору...".6
О припреми тих забава госпођа Калај писала је са поносом и одушевљењем: "За вријеме мога борављења у Босни, обичај ми је, да у драгој ми Или6

Аноним., Нада, бр. 17, 1. септембар 1895.
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џи примам Мухамеданке на једанпут у великом броју. Дакако да у те дане нема
у близини мојих одаја мушке главе. Собе моје преобразим у праве вртове, па
још и поред зида, гдје је могуће, намјестим гране од јела. велику диванхану,
што гледа у парк, заокружим исто тако колико је човјек висок. јеловим дрвцима. На тај начин не може нико из парка видјети у моје одаје. Иза зеленог
застора, међу лијепим мирисавим цвијећем уживају те моје гошће, слушајући
красну свирку цигана... Па ако им искреном симпатијом, боље рећи с правом
љубави спрам њих помогнемо, да својим дужностима у овом правцу (у породици) удовоље на рационалан начин − онда ћемо тијем учинити велики корак
напријед у цивилизацији истока".7
Тај нови дискурс, лијепо упакован у цвјетне аранжмане, али далеко од
очију мушкараца и јавности, није омогућио новоустановљеној власти да наметне промјену постојећих представа о родним односима са одраније већ усвојеним улогама мушкараца и жена, као што су то жељели и мислили да могу учинити, већ се само преформулисало постојеће. Владајуће представе о женама
зависиле су од њиховог презентовања у јавности, које је умногоме зависило од
медијске а самим тим и јавне представљености. Однос према жени ових по
много чему важних штампаних медија може се сагледати и кроз анализу текстова које су жене писале, али и кроз анализу слика које су жене сликале или
на којима су се налазиле.
Са друге стране, садржај часописа одлично говори о начину како се
Аустроугарска представљала иностраној јавности. У готово свим аспектима се
указује на велики напредак који је у Босни и Херцеговини учињен у односу на
претходно примитивно оријентално стање. Ове идеје посебно су наглашене
репортажама са великих миленијумских изложби на којима се са поносом говорило о просвјетитељској мисији на окупираном простору. На изложбама − у
Будимпешти, организованој 1896. године приликом прославе хиљадугодишњице доласка Мађара у Панонску низију, и у Бриселу 1897. године, Босна и Херцеговина је представљена у босанском павиљону на начин како су је видјели
аустроугарски владари. Ова слика је из броја у број репродукована и презентована босанскохерцеговачкој јавности. Те репортаже су имале двоструки
посреднички карактер: са једне стране да покаже остатку Европе улогу Аустроугарске у европеизацији босанскохерцеговачког простора и, са друге стране, да
домаћој културној и политичкој јавности покаже надмоћ те европеизације.
Такође је битно истаћи још један важан комуникацијски медиј помоћу
кога се слала унапријед припремљена и осмишљена порука, односно пожељна
слика Босне. Биле су то разгледнице које су на посебан и дискретан начин презентовале одређени босански простор. У тренутку када разгледнице и дописнице посредством Аустроугарске долазе у Босну, у Европи су оне већ једно десетљеће биле средство масовне комуникације. Појава разгледница као новог
7

Аноним., Bošnjak, br. 20, 16. мај 1895.
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европског медија имплантираног у Босну значило је да аустроугарском окупацијом и анексијом Босна није само неповратно укључена у геополитичку орбиту Запада, већ и у западњачку комуникацијску потребу. У тој потреби технолошки супериорнији освајач у затеченој технолошки инфериорној средини масовно репродукује своје виђење затечене стварности, која га је постепено прихватала и усвајала као дио свог идентитета. У том смислу треба напоменути да
визуелни садржај појединих разгледница није нимало био безначајан. Упечатљивост тог садржаја заснивала се на представама људи, обичаја и грађевина
нове урбанизације, нудећи на тај начин, свака за себе, својеврсну поруку.
За разлику од данашњег доба, тада није била пресудна клишеизирана
порука, већ стварање комуникацијске мреже којом се порука шаље. Међутим,
важна је чињеница да се у Европи почетком XIX вијека, у вријеме "златног
доба разгледнице", скоро свака улица у скоро сваком граду бар једном нашла
на овој пригодној правоугаоној карти. Зато не изненађује појава све већег и
разноврснијег штампаног материјала који је, уз писане поруке и пажљив избор
слика, постајао важан елемент у перцепцији босанскохерцеговачког простора
ван његових граница.
Као опозитна појава Нади јавља се часопис Босанска вила (1885–1914),
који је био главно гласило једног ширег књижевног али и културног програма
Срба у Босни и Херцеговини и који су у различитим периодима његовог излажења уређивали Никола Кашиковић, Владимир Ћоровић и Петар Кочић. Већ
на самом почетку Босанска вила се одређује као часопис са изразито националним курсом, који слиједи током цијелог периода излажења. Као једини српски
лист у Босни имала је задатак да, поред општег просвјетљења српског народа,
око себе окупи интелектуалну елиту која би пружила отпор аустроугарској
политици. У свом позиву на претплату 1885. године8 њен дугогодишњи власник и уредник Никола Кашиковић јавно је објавио да ће се часопис, као једино
српско гласило у Босни, ангажовати не само на књижевном него и на друштвеном и политичком плану и да ће одбранити народне интересе од окупатора.9
Увидом у садржај прилога у Босанској вили откривају се занимљиве
везе уредништва и многих личности и институција из земље и иностранства. То
је несумњива потврда сталног настојања листа да буде аутентичан хроничар и
савременик многих књижевних, друштвених и политичких појава и догађаја
код српског и словенског народа. За својих 29 година излажења, са просјечно
24 свеске годишње, часопис је брижљиво биљежио све значајне догађаје, годишњице, јубилеје културних друштава и удружења, животописе и некрологе
значајних личности из српског и јужнословенских народа.
Мало је позната чињеница да је једно вријеме уредничке послове овог
листа, у име свог мужа, обављала Стоја Кашиковић (1865–19??), супруга Нико8
9

Босанска вила, бр. 1, 1885, 16.
Б. Трајковић, Никола Т. Кашиковић, Народна библиотека Србије, Београд 2006.
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ле Кашиковића. У српским круговима Стоја Кашиковић била је веома цијењена
и угледна жена, чланица српских добротворних друштава у Босни и Херцеговини: Женског добротворног друштва "Српкиња", чланица Одбора Друштва
"Кнегиња Зорка" и других. За свој национални рад, као велики родољуб и
патриота, одликована је орденом Св. Саве IV степена од краља Петра I Карађорђевића и златном медаљом за ревност, највишим женским одличјем, од краља Николе I Петровића, поводом двадесетогодишњице излажења Босанске
виле, као њен главни сарадник и администратор.10
У публикацији Српкиња у издању Добротворне задруге Српкиња у
Иригу, штампане у Сарајеву 1913. године, међу знамените Српкиње сврстана је
и Стоја Кашиковић, која "уз уредника Николу Кашиковића ('Босанска вила'
Сарајево) ради као верна љуба (...). Од када су јој деца нарасла а муж поболева...".11 О лику и карактеру Стоје Кашиковић аутор текста, између осталог, још
наводи: "Увек је ведра и весела, што јасно показује да друштвени рад жену не
озловољује и не умара, као што може да умори беспослица. Жене које ништа не
раде увек су 'слабе', 'изнемогле'... "12. Ова вриједна и умна жена, уз чије се име
увијек везивала синтагма "дична Српкиња", била је једина жена којој је на тзв.
Велеиздајничком процесу, вођеном током Првог свјетског рата у Босни, изречена смртна пресуда, која је захваљујући интервенцији шпанског краља
Алфонса XIII13 замијењена дуготрајном робијом. Друштвеним промјенама које
су услиједиле Стоја Кашиковић се нашла на слободи и у нормалним грађанским условима завршила свој живот.
Појава првих домаћих интелектуалаца крајем XIX вијека, школованих
на универзитетима Аустроугарске царевине, потврдила је њихову важност приликом уобличавања нове интелектуалне, па и грађанске свијести, иако они
нису били типични представници грађанске класе. У односу на укупно градско
становништво веома су малобројни, без обзира на то што се њихов број непрестано повећавао. Типични представници грађанства су ситни трговци и занатлије чији је културни капитал усмјерен на практично руковање породичном
економијом. Улагање у културни капитал било је средство личног уздизања
појединца и његове породице, па је у том смислу он имао колико приватни
толико и јавни значај.14 Ти школовани домаћи интелектуалци били су у перспективи школског система у Босни и Херцеговини главни креатори будуће
образовне политике.
10

Исто, 62–64.
Б. Б. (Сарајево), "Стоја Кашиковићка", Српкиња, Уредиле српске књижевнице, Добротворна
задруга Српкиња у Иригу, Сарајево 1913, 38–39.
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Важну улогу у новоформираном грађанском друштву имале су школе
које више нису биле одраз вјере него јавне врлине. Основно образовање (читање, писање и рачун) постаје неопходан алат за успон урбаних занатлијских и
трговачких породица. Свијест да више није довољан само капитал, који се у
несигурним временима брзо стицао и губио, потпомогнута је и сигурношћу
које је пружало образовање, сигурношћу коју су пружали други нематеријални
ресурси садржани у културном капиталу. Усвајањем културног капитала мијењао се грађански хабитус. Био је то важан дио нове стратегије грађанства, која
је тежила да у породици обезбиједи остваривање основне урбане културе, примарног елемента за њену стабилност и успон.15 Све примјетнија масовност културе показује да култура више није била инструмент изолованог појединца
него свима потребан означитељ и то не само јавног него и приватног живота.
Тим прије што главни фокус женских активности крајем XIX и почетком ХХ
вијека није била књижевност, већ унапређивање општег образовног стандарда
и економске позиције жена, у који је било укључено неколико изузетних жена.
Једна од најпознатијих и најутицајнијих жена у јавном животу тога
времена била је Аделина Паулина Ирби, познатија као Мис Ирби (1831−1911),
Енглескиња која је већи дио свог живота провела у Босни.16 Примјер је изузетно цијењене жене, образоване и хумане добротворке. Својим просвјетитељским, мисионарским и добротворним радом на просторима Книна, Пакраца, а
потом и Сарајева, стекла је велико поштовање готово код свих слојева босанскохерцеговачког друштва.
Мис Ирби је, по угледу на многе своје сународњаке, припаднике
виших слојева друштва, који су током XIX вијека истраживали нове егзотичне
крајеве, путовала Европом. Са својом нераздвојном пријатељицом Мјур Т.
Мекензи (?–1874) пропутовала 1861. године Њемачку, Чешку, Аустрију,
Мађарску и Пољску. Утиске са овог путовања дале су у дјелу Кроз Карпате,
објављеном 1862. године у Лондону. Пресудан значај за цијели живот и рад ове
двије племените жене било је путовање у Грчку и повратак преко Цариграда,
Бугарске, Србије, Црне Горе и Босне. Серија јавних предавања након повратка
које су одржале ове двије путнице и књига Путовање по словенским покрајинама Турске у Европи, са илустрацијама Феликса Каница, имали су за циљ да се
британска публика упозна са практично непознатом темом о патњи потчињених словенских народа.
Може се рећи да су ове двије даме викторијанског доба, поред тога
што су енглеској публици откриле Јужне Словене, постале и њихове ватрене
заговорнице. Продрле су у удаљене крајеве земаља, видјеле сву туробност,
15

Исто, 114−121.
П. Мирковић, Мис Аделина Павлија Ирби српска добротворка, Земаљска штампарија, Сарајево 1921; Аноним., Племенита Паула Ирби о стогодишњици рођења, Издање Друштва Просвјета, Сарајево 1933; Д. К. Чоловић, Племенита Мис Ирби, Београд 2004.
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сиротињу и биједу хришћана Словена. Чврсто одане својој вјери, вјерујући у
напредак, своје нације и поријекла, мотивисане само свијешћу о њиховом
послању, оне нису жељеле да просвијете само енглеску публику, него и људе за
које су се ангажовале.17 У Сарајеву су 1869. године отвориле школу за дјевојчице православне вјере, а када је Мис Мекензи умрла 1874. године, школа је за
Мис Ирби постала животна опсесија, водила ју је и финансирала све до своје
смрти 1911. године. У народу Босне Мис Ирби је пронашла сврху којој се вриједило посветити, али је, насупрот томе, постала њен вјерни заточеник. Никада
није заборавила своје поријекло и своју земљу. Увијек је била поносна и свјесна свог вишег поријекла, васпитања и културе. Босанци су за њу увијек остали
"полуварвари" и, упркос том њеном труду да створи "бољу класу сељанки",
увијек је било "непоштених више него поштених" а "неспособност да вриједно
раде" остала им је трајна мана.18 Међутим, овај њен напоран и на моменте узалудан рад препознат је и веома цијењен у народу, који јој је на свој начин, за
њеног живота али и касније, послије смрти, исказивао велико дивљење и
поштовање.
Школски систем у Босни и Херцеговини режим изграђује у складу са
својом укупном политиком у земљи. Школе су имале, поред општих образовних задатака, и посебне, васпитне. Њихов основни васпитни задатак био је да
формирају лојалне и одане поданике Монархије и круне. Власти покушавају да
наметну шире основно образовање свих, а посебно образовање жена. То је
представљало нови педагошки дискурс заснован на науци и знању. Претпостављени циљ образовања жена усмјерен је, на први поглед, на нове улоге, успјешно газдовање кућом, дакле опет приватним простором. Тако је практична
корист од образовања заправо постала пут унапређивања и побољшања породичног живота.
На основу тога, у систему образовања своје мјесто су нашле и више
дјевојачке школе. Оне су биле намијењене женској дјеци из горњих социјалних
слојева. Циљ ових школа био је преваспитавање жена као стубова породица и
промјена породице као парадигме традиционалног начина живота и мишљења.
По мишљењу Бењамина Калаја, виши циљ ових школа је "постепено уношење
у женски елеменат бољих животних погледа и навика прихваћених у културним земљама и специјално у Монархији".19 Дакле, циљ више школе био је
општи и особит, да дјевојку спреми за добру и ваљану газдарицу, а поред тога
и да је "просвијети" да се у друштву може боље понашати. Прикривени циљ
власти био је да се путем виших дјевојачких школа утиче на промјену традиционалног идеолошког схватања породице и прихватање новог европског концеп-
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та, који је, у суштини гледано, жени остављао непромијењену улогу супруге,
мајке и домаћице.
До краја Калајеве управе 1903. године отворене су три државне дјевојачке школе − у Сарајеву (1883), Мостару (1893) и Бањалуци (1898). Овако
мали број виших дјевојачких школа, те чињеница да нису обухватиле све конфесије, ограничавали су ширину њихових жељених васпитних утицаја. Државне школе нису похађале дјевојке муслиманске вјере, а и број ученица православне вјере био је релативно низак у односу на учешће српског становништва
у укупном становништву земље.20
Почетак ХХ вијека било је доба великог пробоја свих врста женских
активности. Жене су се ангажовале првенствено у образовању, али и у разним
доменима друштвеног и хуманитарног рада. Многе жене су се бориле за веће
могућности да би се квалификовале за одређене професије и на тај начин покушавале су да уђу у различита поља јавног живота. Све те нове активности пружале су далеко веће могућности за запошљавање и еманципацију жена.
Почетак вијека било је и доба све веће активности и промоција идеја о
женском праву гласа. Свијест да се мушкарци лоше односе према женама зато
што оне немају право гласа довела је до јасне констатације да је право гласа
један од пресудних момената када је у питању женски статус у друштву. Ово
вријеме је по много чему и доба парадокса. Многе жене које су прошле кроз
први талас едукације жељеле су да буду прихваћене као равноправне својим
колегама. Било је то тешко вријеме за жене које су почињале да формирају
малу али импресивну елиту. Овај талас еманципације поклапао се са почетком
укључивања жена у образовне процесе и ширење писмености, у вријеме када је
њихов ниво успјеха био неминовно ограничен. Ниво образовања већине жена у
ширем региону је био екстремно низак. Поред потребе за описмењавањем
постојала је велика потреба за инструкцијама у многим основним стварима, као
што су хигијена или управљање новцем. Већина популације је била из аграрног
миљеа, радила је и живјела у условима који се нису мијењали вијековима.
Важан медиј за едукацију жена били су женски часописи, којих је у
Босни током овог периода било веома мало. Преко њих, или у оквирима неких
других публикација које су имале прилоге посвећене женама, почетне идеје
феминистичког покрета постајале су све видљивије. Првих четрдесет година
ХХ вијека представља право "златно доба" за жене овог региона, а који је по
овом питању био "виртуелно заборављено поље".21
Часописи су испуњавани великим бројем тривијалне литературе, причама о љубави и авантурама, пошто је то била врста писања која се повезивала
20

Срби су показали неповјерење у васпитни систем тих школа, па су нерадо у њих слали своју
женску дјецу. У 1896/1897. год. више дјевојачке школе у Сарајеву и Мостару похађале су 173
ученице, од којих је било само 26 православних. Исто, 174–186.
21
C. Hawkesworth, Voices in the Shadows, Women and Verbal Art in Serbia and Bosnia, Central
European University Press, Budapest − New York 2000, 123.
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са женским читалаштвом, а постојали су и писци који су писали искључиво за
то тржиште. Такође су традиционалне форме често коришћене да би се пренијеле образовне или моралне поуке на препознатљив начин.
Како су се могућности за основно образовање шириле, тако је женско
читалаштво расло. То се нарочито осјећало у градовима, који су се све више
увећавали. Постојало је преовлађујуће мишљење да жене имају своју литературу. Аспирације жена да пишу на исти начин као мушкарци било је одступање
од важећих норми, док су критички коментари њиховог рада неизбјежно укључивали питање рода.
Може се рећи да прва половина ХХ вијека није пружила контекст у
коме су жене писци могле бити поштоване и прихваћене. Многе су наставиле
да пишу под псеудонимом или су користиле само иницијале. Оне су наставиле
да пишу за женске магазине, у којима је њихов рад имао више изгледа да буде
прихваћен.
Многи текстови објављени у часописима тог времена посебно истичу
два доминантна женска става која су се посебно цијенила у јавној презентацији
женских достигнућа: наглашена романтичарско-патриотска осјећајност и умјерено феминистички поглед.22
Жене у Босни никада нису биле међу идеолозима радикалног феминизма као обиљежја ХХ вијека, никада нису биле искључиве, што је посљедица
породичног васпитања, поштовања различитости и сазнања да догматичност
затвара видике пред утопијском визијом свијета.
Занимљив је чланак др Владиславе Политове, објављен у журналу Српство 1913. године, у коме каже: "Наши Срби не треба да се боје интелектуално
ослобођене жене зато што српске жене нису као жене са запада, које желе да
буду потпуно независне трпећи брак и породицу и сматрајући дом затвором.
Српске жене данас још увијек живе у традицији, сматрајући свој дом храмом.
И оне се не би жалиле ни на какву жртву да би сачувале свој дом... Због тога је
потпуно природно да ми, српске жене, не можемо слиједити исти пут еманципације као жене са запада". Из овога се види да су њихова осјећања патриотска,
а сазнања о женама са Запада недовољна а тиме и нејасна.
Занимљиви текстови који су развијали свијест о женској улози у друштву на начин како су га жене тада доживљавале, појављују се у Босни на
самом крају XIX вијека. У мостарском часопису Зора, у посебном женском
тематском броју који је објављен у децембру 1899. године, поред књижевних
текстова које су писале жене, налазе се и два интересантна текста Јелице Бело22

Под термином феминизам, феминистички, подразумијевао се концепт либералног феминизма, чија је основна суштина борба за већа права жена у оквиру патријархата, а не борба против
система који производи ту потчињеност. Либерални феминизам често се доводи у везу са
еманципацијом жена у смислу побољшања положаја жена у одређеним сегментима живота и
рада и ослобађања из стања зависности.
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вић Бернаџиковске: "Жена у будућности" и "Модерне жене", који се баве питањима женске самосталности, образовањем и питањима повезивања пословног и
породичног живота запослених жена тог времена.
Часопис Зора је од самог почетка оријентисан према модерном књижевном духу, настојећи да оствари напредак у односу на локалну херцеговачку
традицију. За модерну оријентацију Зоре заслужно је схватање које је у то вријеме заступао њен уредник Јован Дучић, а који је сматрао да је "умјетност ствар
срца, ствар слободних осјећаја који не подносе окове, и да њен коријен лежи
дубоко изван домашаја икоје снаге споља", те да ће се патриотизам у књижевности најбоље исказати културним уздизањем народа, између осталог и путем
листа, који би био "зборник идеја, један одјек свега што се збива у другим књижевностима"23, какав је Зора настојала да буде. С таквим програмским тежњама Зора је објављивала претежно белeтристичке радове, али је објављивала и
радове из разних других области: опште културе, историје, ликовних умјетности, музике, религије, филологије, филозофије и др. Тиме је она, у односу на
друга књижевна гласила у Босни и Херцеговини која су још увијек доносила
много фолклорног материјала, високо одскакала,24 настојећи да дâ што већи
допринос идентитету босанскохерцеговачког народа.
И штампани медији и образовни школски програми имали су едукативну функцију, с тим што су се школски програми правили за тачно одређене
циљне групе различите националне и добне структуре, док су се писани медији
обраћали широј читалачкој популацији, настојећи да угоде њиховој индивидуалној радозналости. Управо је та индивидуална потреба била услов за профилисање и развој појединих писаних медија и њихове садржајне оријентације.

23

D. Đuričković, "Svjedočanstva vremena, Srpska književnost (u listovima i časopisima u Bosni i
Hercegovini za vreme аustrougarske vladavine 1878–1918)", Novi Izraz, бр. 24–25, Sarajevo, 2004,
133−140.
24
Исто, 136.
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О ПРВИМ АУТОМОБИЛИМА У НОВОМ САДУ
Сиже: Овај рад је базиран на архивској грађи Историјског архива Града
Новог Сада, која сведочи о појави и броју првих аутомобила у Новом Саду у
периоду од 1904. до 1923. године. Кроз анализу земаља порекла аутомобила и
њихових модела можeмо да добијемо важне податке о друштвеноекономским
кретањима у Новом Саду у том периоду.
Кључне речи: Стеван Адамовић, Олдрих Баковски, Нови Сад, аутомобили.
Живот савремног човечанства готово је незамислив без аутомобила.
Кроз нешто више од века употребе, ова возила су постала неодвојиви део наше
свакодневнице. Поузданије податке о томе када су се први аутомобили појавили у Новом Саду можемо наћи у грађи Историјског архива Града Новог Сада.
Овај рад ће се управо базирати на аутентичној архивској грађи, која може приближно да дефинише могући први долазак аутомобила у Нови Сад, као и пресек бројног стања четвороточкаша након Ослобођења 1918. године.
У литератури и периодици вођена је често неаргументована расправа о
томе када и како је стигао први аутомобил у Нови Сад. Новосадски лист ''Дан''
од 11. октобра 1935. писао је да се први ауто на новосадским улицама појавио
1909. године, а да је његов власник био Владимир Стефановић. Према овом
наводу, ауто је био купљен у Немачкој, марке Некарсум, а цена је била 26.000
круна.1 Вишегодишњи радник Музеја Новог Сада и врсни познавалац историје
града Живко Марковић, изнео је 15. маја 1963. у листу ''Дневник'' тврдњу да је
први аутомобил стигао у Нови Сад 1892. и да је био типа Де Дион Боутун.
Даље је у тексту навео да је власник аутомобила био Стеван Адамовић, који га
је, због положеног адвокатског испита, добио на поклон од своје баке Марте
Кондороши. Ауто је, према овом извору, купљен на Париској изложби 1892. и
плаћен 6000 франака.2

1
2

''Дан'' од 11. октобра 1935. године
''Дневник'' од 15. маја 1963. године
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На основу истраживања инжењера Нишевића данас је познато да је први
писани траг у архивској грађи о аутомобилу у Новом Саду из 1905. године.3 У
овом документу градске власти одговарају на наредбу Министарства одбране
мађарске монархије из 1904. локалним властима да истраже аутомобиле и
камионе, механизацију за путеве, плугове и парне ваљке који се налазе на територији локалне општине. Тада је пописан само један аутомобил, који је био у
власништву др Иштвана (Стевана) Адамовића, са местом становања у Грчкошколској улици 3. Аутомобил је био марке De Dion, тип voiturette, гориво: бензин, снаге 4 ½ КС, три места за путнике. Нишевић је мишљења, а на основу
изнетих техничких карактеристика и видљивих детаља са фотографије која је
сачувана (каросерије, облика блатобрана, ногоступа, радијатора, хладњака, задње главчине, ручице мењача),4 да се јасно ради о аутомобилу Де Дион Боутон,
тип G, и то једном од првих модела произведених 1899. године. Из тога произлази закључак да је први аутомобил у Српску Атину могао да дође само после
те године. Тврдња Живка Марковића свакако не одговара реалном стању, јер
Париска изложба је одржана 1900. а не 1892. године.
Много су нам јаснији подаци шта се дешавало са аутомобилским саобраћајем након ослобођења 1918. године. Нема сумње да новембарски догађаји
из 1918. године представљају истинску вододелницу у историји Новог Сада.
Док се чекало коначно слово мировног уговора између чланица Антанте и
Мађарске, пред градским властима су се нашли огрoмни изазови организације
прихвата војника који су се враћали са ратишта и из заробљеништва и борба са
епидемијом шпанске инфлуенце, а требало је организовати и друштвено-економски живот и функционисање комуналног система у миру. Због свега тога
градски оци су морали да воде рачуна о сваком ресурсу, па су тако на ред
дошли и аутомобили.
Командант места обавестио је градоначелника Новог Сада 8. фебруара
1919. да је учестала појава приватних аутомобила на улицама града, што може
да се искористи, како је написао, ''за прикупљање плена''.5 Такође је изнео
мишљење да за време рата није могло бити приватних аутомобила, због чега се
сви аутoмобили морају пописати. Тражено је да се све куповине као и преноси
власништва над аутомобилима извршени током рата морају прогласати неважећим, осим у случају ако сопственик којим случајем код себе има оригиналан
рачун од фабрике у којој је куповина извршена. Ко је имао такав рачун морао је
добити писмену дозволу, а цивилне власти су биле обавезане да ауту издају
регистарски број. Сви аутомобили који нису добили ову потврду нису могли да
буду у саобраћају.6
3

ИАГНС, Ф. 1, 824/1905
Разговор вођен са инжењером Нишевићем, 20. јуна 2018. године
5
ИАНГС, Ф.150, 2997/1919
6
Исто
4
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Градоначелник Новог Сада Јован Живојновић одговорио је 18. фебруара
1919. Краљ. српској Команди места да на територији Новог Сада постоје два
приватна путничка аутомобила и да су својина Народне управе за Банат, Бачку
и Барању7. У извештају даље стоји да председник Народне управе др Јован
Лалошевић мора означити бројевима аутомобиле (бројевима 1 и 2 пошто није
било других приватних аутомобила у граду). Живојновић извештава да је Фрања Ловрековић из Новог Сада имао аутомобил све до уласка српске војске у
Нови Сад, али да је, према његовом исказу, ауто реквириран од стране српске
војске. Допис завршава обавештењем да у граду нема ни теретних аутомобила
у приватном власништву.
Следећу информацију о власницима аутомобила у граду имамо из 1920.
године, када Град издаје званичну сведоџбу Олдриху Баковском да овај поседује 10 аутомобила и једна машинска кола без мотора, који нису ратни плен већ
приватно власништво.8 Иначе, Олдрих Баковски био је власник Трговачког
друштва ''Балкан'' из Новог Сада, а у поседу је имао аутомобиле следећих произвођача: Лaурин Клемент (два комада), Валтер (два комада), Фиат, Марта,
Прато, Граф и Штифт и Студе Бакер (два комада).9 Ондашњи Нови Сад запамтио је овог рођеног Пражанина по браку са Вером Толстојом, унуком чувеног
руског писца.10
Војне власти су се нарочито интересовале за евиденцију путничких
аутомобила. Штаб Сомборског војног округа је 17. фебруара 1922. године,
дописом број 2460, наредио градоначелнику Новог Сада да, сходно акту бр.
941 од 26. јануара 1921. године, води евиденцију приватних аутомобила11. На
основу приложеног обрасца тражено је да се направи списак, који би се ажурирао на три месеца са свим насталим променама.12 Од Града је тражено да води
евиденцију следећих података: чија је својина, место становања сопственика,
марка аутомобила, број коњских снага, званична полицијска нумера на аутомобилу, са колико је стублина цилиндара мотор, да ли је каросерија отворена или
затворена, да ли су кола путничка, поштанска, санитетска; да ли су теретна
носивости преко 500 кг, а полутеретна до 500 кг; колики товар могу да понесу
путничка, поштанска, санитетска, теретна и полутеретна возила; какво је осветљење фарова – електрично или карбидско; колико тона могу да понесу теретна и полутеретна возила; врста преноса – кродоном са ланцем; врста квачила –
ламела или са конусом; димензије гума на точковима – пумпане предње и задње или пуне предње и задње; колске опреме да ли има прибора, алата, резер-

7

Исто
ИАГНС, Ф 150, 9844/1920
9
ИАГНС, Ф. 150, 21079/1920
10
''Време'' од 24. авуста 1926. године, страна 6
11
ИАГНС, Ф. 150, 21837/1929
12
ИАГНС, Ф. 150, 21837/1929
8
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вних делова; процењена вредност – у динарима и крунама; где је аутомобил
уписан код војних власти и примедбе.
У овом раду пренећемо само најинтересатније податке из ових пописа
(задржан је правопис и форма из документа):
''Војно одељење Новог Сада је 17 фебруара 1922. године закључило следећи списак који је потписао градски саветник, начелник војног одељења А.
Поповић:13
Чија је својина
Мика Митровић Колт
Мика Митровић Колт
Мика Митровић Колт
Јован Михајловић
Олдрих Баковски
Олдрих Баковски
Олдрих Баковски
Олдрих Баковски
Паја Апић
Српска задружна банка
Српска задружна банка
Српска задружна банка
Српска задружна банка
Игор Аке
Стеван Веслица, Душан
Антонић
Балтазар Фајт парни млин
Д.Д.
Балтазар Фајт парни млин
Д.Д.
Балтазар Фајт парни млин
Д.Д.
Варошко јодно купатило
Ладислав М. Палић
Централни Кредит. Завод

13

Место становања аутомобила
Нови Сад, Регента
Алекс. 37
Нови Сад, Регента
Алекс. 37
Нови Сад, Регента
Алекс. 37
Јеврејска 7
Жељезничка 16
Жељезничка 16
Жељезничка 16
Жељезничка 16
Темеринска 9
Дунавска
Дунавска
Дунавска
Дунавска
Берчењи 17
Краља Петра
Кисачка 3
Кисачка 3
Кисачка 3
Футoшка 11
Нови Сад, Милетићева
14

Исто
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Марка аутомобила

Број коњских снага

Ford

26

Ford

26

Motor Adler, karoserija marke
Puch
Presto
Marta Arad
Laurin Klement
Laurin Klement
Turino Fijad
Ford
Puch
Mercedis
Presto
Fijad
Bochet Schneider

25
16
16–18
30
40
18–20
30
30–35
28
35
30–35

Fijad

35

Puch Graz

30

Pierel Arov

31

Dṻr-kop

24

Puch Gray
Puch

30
38

Puch

14-38

25
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Стеван Парошки
Фрања Ловрековић
Банка Војводине
Банка Војводине
Протић и Другови
Протић и Другови
Протић и Другови
Грађевинска дирекција
Фрања Гумбингер
Новосад. Елек. Центра.
Српска Трг. Банка
Невена Црвенчанин
Алекса Велкер
Вилман Шулц
Ђока Дунђерки
Вилман Шулц
Јован Михајловић
Мика Митровић
Мика Митровић
Мика Митровић
Игор Аке
Јован Тотовић
Хандлер и Вадас
Љубомир Ђукић
Милан Остојић
Бахингер и Седлачек
Јосиф Хован
Бела Хиршфелд
Фрања Бајер
Српск. Трг. Банка
Стеван Парошки
Јожеф Иланковић
Први Новосадски Млин на
ваљке ДД
Први Новосадски Млин на
ваљке ДД
Георг Шериметовски
Гедеон Дунђерски
Град Нови Сад
Тома Рихтер
Љубомир Ђукић
Ђорђе Бижић

Краља Петра 24
Сечењијева 7
Железничка 100
Железничка 100
Железничка 100
Футошка
Дарањи тел. 23
Краља Петра 10
Ханска1
Хотел Слобода
Футошка 8
Дунавска 14
Футошка 8
Јеврејска 7
Темеринска 1
Темеринска
Темеринска
Берчењи 17
Краља Петра 29
Текели Имре 4
Пашићева 26
Петра Зрињског 61
Собоњанин Јанка 22
Шљукина 19
Петра Зрињског 20
Јеврејска 9
Краља Петра 10
Краља Петра 24
Пирошка 44
Футошка 76
Футошка 76
Петра Зрињског 51
Краља Петра 35
Уставска 57
Пашићева 26
Принц Евгенова 34
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Ford
Turino Fijad
Benc
Dediou-Berton
Fijad
Ford
Berna
Opel
Ford
Veslinghaus
Laurin Klement
Laurin Klement
Laurin Klement
Ford
Daimler
Puch
Praga
Puch
Ford
Orix
Benol Stever
Zebre
Overland
Turino Fijad
Puch
Deimler
Audi
Klement I Laurin
Puch
Graf I Stift
Puch Graz
Opel

20
35–45
30
40
24
20
50
24
14–18
16–20
13
12–16
22
22
14–35
14–38
16–18
30
26
16
30
9–12
20–25
30
28–32
25
30
7–17
16–24
35–40
14–38
6–16

Daimler

35

Graf I Stift

35

Fijad
Italia
Steyr
Wanderer
Berlict
Adler
F. N. National

40
24–30
12–40
12
25
12–18
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Следећи списак је највероватније из 1923. године, што се да закључити
на основу уписа промене власничког статуса.14 Списак није печатиран и потписан, али доноси нове податке о власницима аутомобила и маркама аутомобила
који су се могли видети на новосадским улицама:
Чија је својина
Васа Барбулов
Марко Павловић
Грађанска Банка
Грађанска Банка
Јован Јаковић
Ленка Михајловић
Миклош Михајловић
Сава Поповић
Тома Бојић
Изор Аке
Изор Аке
Српска Задружна Банка
Српска Задружна Банка
Српска Задружна Банка
Балтазар Фајт
Варошко јодно купатило
Централни Кредитни
Завод
С. Протић и друг
Новос. електрична централа
Банка Војводине
Грађевинска дирекција
Фрања Ловрековић
Бербатовић
Алекса Велкер
Ђока Дунђерски
Вилиам Шулц
14

Место становања аутомобила

Марка аутомобила

Панчево
Беочин
Нови Сад, Краља
Петра
Нови Сад, Краља
Петра
Нови Сад
Нови Сад Јеврејска 7
Нови Сад, Дударска 51
Нови Сад, Дударска
Железничка
Даничићева
Даничићева
Даничићева
Даничићева
Даничићева
Нови Сад, Кисачка 3
Нови Сад

Форд
Форд

Број коњских снага
26
26

Püch

25

Bend Stever

30

Ford
Praga
Puch
Puch
Orih
Rocket
Zebre
Puch
Pesto
Fijat
Dür kop
Puch

18-20
16/18
28–32
30
16
30–35
9–12
30
28
35
24
30

Милетићева 14

Puch

14–38

Нови Сад
Нови Сад

Benc

24

Westinghaus

16–20

Dedion-Bertou
Opel
Turino Fijat
Lauri Klemen

40
24
35–45
12–26

Lauri Klemen

22

Daimler
Puch

14-35
14-38

Нови Сад
Футошка
Лазе Костића 6
В. Бечкерек
Нови Сад, Хотел
Слободе
Дунавска 14
Футошка 8

ИАГНС, Ф. 150, 21837/1929
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Срп. Трго. Банка
Срп. Трго. Банка
I Нов. Млин на ваљке ДД
I Нов. Млин на ваљке ДД
Јован Тотовић
Филип Лихштајн и Друг
Милан Остоијић
Баcингер и Седлачек
Дезидер Хован
Бела Хиршфелд
Гедеон Дунђерски
Душан Матић
Тоша Рихтер
Александар Ракић
Димитрије Дебељачки
Ђорђе Бижић
Ђула Шебшћен
Антун Орисек
Агоштан Валаух
Миладин Главашки
Фрања Ловрековић
Карло Севин
Карло Севин
Срп. Задр. Банка
Јене Шпајер
Аврам Шиф
Браћа Шварц
Мартин Реснер
Илије Гере
Рудолф Худалин
уд Драга Поповић
Браћа Комлош
Душан Матић
Аврам Шиф
Миша Јовановић
Јосип Пает
Павле Крумес
Димитрије Бјелић
Милан Лезечев
Гедеон Дунђерски
Стеван Парошки
Георг Шериметовски
Мартин Тот
Мика Митровић

Краља Петра
Краља Петра
Футошка 7в
Футошка 7в
Кр. Петра 29
П. Зрињског 61
Сибињ. Јанка
Земун
Нови Сад, П. Зрињског
Кр. Петра 35
Футошка 27
Уставска 57
Милетићева
Принц Евгенова 34
Сомбор
Хаџак
Н. Сад, П. Зрињског 9
Алмашка 8, Кисачка 11
Лазе Костића 7
Кр. Матије 161
Кр. Матије 16
Дунавска
Железничка
Футошка
Дрвара
Љубљанска 5
Жељезничка 66
Кр. Петра 25
Л. Мушицког
Јерменска
Футошка
Футошка 4
Немачка 37
Натошевићева
Нови Сад Футошка 90
Дрвара
Шљукина 27
Краља Петра 35
Петровац
П. Зрињског 51
Караџићева
Темеринска
175

Fijat
Graf I Stift
Daimler
Graf I Stift
Overland
Turino Fijat
Daimler
Audi
Laurin Klemen
Laurin Klemen
Italia
Steyr
Wanderer
Berliet
Adler
F. N. National
Suer
Turino Fijat
Scat
Martini
Itala
Opel
Harh
Mercedes
Benz
Ford
GMC
Mercedes
Stever
Studebeker
National
Ford
Stajer
Samer
Sperber
Benz
Turino Fijat
Puch
Benz
Franz
Püch
Fijat
Austro Fijat
Ford

24
35–40
35
35
20–25
40
25
39
7–17
50
24–30
12–40
12
25
30
12–18
28–40
40
8–24
12-16
24-30
35
45
40
24
18
32
28/60
8–24
28
24
18–20
40
35
16/18
16/40
35–40
23
8–20
38
14-38
40
24
26
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Мика Митровић
Марко Гергељ и Друг
Срп. Трго. Банка
Фелике Месечан
Душан Монашевић
Павле Крумес
Стеван Татарин
Грађанска банка
Грађанска банка
Јан Турба
Стеван Татарин
Гедеон Дунђерски
Алекса Мишан
Паја Аpић
Андраш Костонањи
Георг Шериметовеки
Мартин Тот

Темеринска
Нова Кањижа
Краља Петра 10
Пашићева
Пашићева
Футошка 60
Немачка 27
Краља Петра 37
Краља Петра 37
Шљукина 23
Немачка 27
Пекарска 1
Темеринска
Петровац
П. Зрињског 51
Караџићева 17

Puch
Austro Fijat
Laurin Klement
Mars
Fijat
Benz
Benz
Büssing
Marta Arad
Turino Fijat
Benz
Graf und Stift
Mors
Laurin Klemen
Opel
Fijat
Austro Fijat

14–38
40
13
16
36
48–58
35
45
35
42
35
40
16
16–20
6–16
16/18
16/40

Наведени подаци свакако могу да послуже за истраживање историјата
аутомобилизма као и друштвених односа у Граду. Појава аутомобила најразличитијих произвођача сведочи да су Новосађани и те како пратили трендове и
покушавали да ухвате корак са остатком Европе.
Извори и литература:
Извори:
1. Фонд 150, Поглаварство Града Новог Сада, Историјски архив Града
Новог Сада
Периодика:
1. Време
2. Дневник
3. Дан.
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СРЂАН ПРЕРАДОВИЋ, Културне прилике као тема Босанскохерцеговачког сабора...

СРЂАН ПРЕРАДОВИЋ
Бањалука

Прегледни научни чланак
УДК 930.85:94(497.15)"1910/1911"
DOI 10.7251/GUARS1810177P

КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ КАО ТЕМА
БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКОГ САБОРА 1910–1911. ГОДИНЕ
Апстракт: У раду ће бити ријечи о културним приликама као теми
Босанскохерцеговачког сабора у прве двије године засједања. Иако се на сједницама углавном расправљало о економским и социјалним питањима, култура
и просвјета су такође биле нeзаобилазне теме на бројним сједницама. Ове скупштинске расправе су углавном биле критике посланика на рачун Земаљске владе. Главне теме су биле немар владе по питању школства и просвјећивања,
затим учитељско питање, те питање језика и писма. Током прве двије године
засједања Сабор је донио Закон о обавезној настави и неколико резолуција
везаних за просвјету и културу.
Кључне ријечи: Босанскохерцеговачки сабор, култура, просвјета.
Двије године након анексије Босне и Херцеговине од стране Аустроугарске, царским рјешењем од 17. фебруара 1910. године донесен је Устав.
Поред Устава, донесени су Изборни ред, Саборски посебни ред, Закон о организацијама и Закон о котарским уредима.1 Аустроугарска је настојала да Уставом што више ограничи народна права, а правдали су се да је та ограничена
уставност посљедица културне заосталости, усљед које народ у Босни и Херцеговини није способан за политичка права и слободе.2 Исте године основан је и
Сабор Босне и Херцеговине. Прва сједница је одржана 15. јуна 1910. године.
Тог дана је Богдан Жерајић (1886–1910) извршио атентат на генерала Маријана
Варешанина (1847–1817), као демонстрацију бескомпромисне борбе против
аустроугарске власти и незадовољства стањем насталим послије доношења
Устава.
Предсједништво Сабора именовао је владар, цар Франц Јозеф (1848–
1916), а не посланици као у свим другим парламентима, и то за свако саборско
раздобље припадника друге вјере. Сабор је имао 72 изборна и 20 вирилних чла1

Милорад Екмечић, Национални покрет у Босни и Херцеговини, у: Историја српског народа,
VI–1, Београд 1983, 638–639 (даље: ИСН VI–1)
2
Ђорђе Микић, Актуелност политике у стогодишњици Босанског сабора 1910–1914. године,
Бањалука 2017, 21–22 (даље: Ђ. Микић, Актуелност политике)
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нова, постављених по положају, од којих 15 виших вјерских представника све
три конфесије. Сабор није могао да се мијеша у послове управе, а имунитет
посланика ван Сабора био је ограничен. Владини представници нису били
одговорни Сабору, а могли су да слободно присуствују сједницама, те да говоре кад год и колико год желе.3 Православци су имали 31 мандат, муслимани 24,
католици 16, а Јевреји један мандат. Није постојало опште право гласа, а изборни ред је био веома компликован и недемократски.4
У Сабору се највише расправљало о политичким и привредним темама,
нарочито о аграрном питању, али су посланици доста пажње посвећивали и
културним приликама. То не чуди, с обзиром на чињеницу да су поједини
посланици били угледни књижевници и културни радници, као нпр. Петар
Кочић (1877–1916), Светозар Ћоровић (1875–1919), Јевто Дедијер (1880–1918),
професор географије на Универзитету у Београду, Васиљ Грђић (1875–1834),
секретар ''Просвјете'', Никола Стојановић (1880–1864), који је био и предсједник Просвјетног одбора Сабора, те многи други. Никола Стојановић свједочи
да су управо по питањима просвјете и културе посланици углавном били сложни и да су одлуке доношене готово увијек једногласно.5
Као истакнути културни радник, Никола Стојановић је препознао потребу да управо они, посланици у Сабору, морају бити покретачи културног
напретка. На V сједници Сабора он је рекао да се залаже да циљ посланика и
владе буде да се од њих створи тврђава културе и слободе... која ће створити
јаку и културну државу.6
На сљедећој, VI сједници, по ријечима Н. Стојановића, почела је борба
за просвјету.7 На овој сједници владу су жестоко напали Васиљ Грђић и Љубомир Симић. Грђић је окривио владу да не брине о култури, јер је апсолутистичка, те да у таквој ситуацији народ покушава да се сам културно уздигне, у својим скромним доменима, али да чак и то влада спречава. Потом је навео неколико примјера како је влада спречавала Србе да оснују основне школе, земљорадничке задруге, пјевачка друштва. На дозволу за оснивање антиалкохоличарског друштва у Фочи се чекало чак четири године, напомиње Грђић. Срамну
политику владе најбоље илуструје примјер који Грђић наводи у свом говору.
Наиме, Срби су покушали да сузбију туберкулозу тако што би се међу народом
бесплатно дијелио часопис ''Здравље'', који је писао о тој теми. Влада је то
спријечила само зато што часопис излази у Београду. На крају свог излагања
Грђић је предложио резолуцију да влада не спречава никога да шири културу,
3

ИСН VI–1, 639; Ђ. Микић, Актуелност политике, 32–33.
О изборном реду опширније у: Ђ. Микић, Актуелност политике, 35–38.
5
Напори Босне и Херцеговине за ослобођење и уједињење, Сарајево 1929 (репринт издање:
Бањалука 2017), 123 (даље: Напори Босне и Херцеговине за ослобођење)
6
Ђ. Микић, Актуелност политике, 63.
7
Напори Босне и Херцеговине за ослобођење, 123.
4
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кад већ то она не жели да ради. Предсједник Сабора је одбио приједлог резолуције јер није поднесен у писаној форми.8
На истој сједници Љубомир Симић је поднио приједлог да се усвоји
резолуција у погледу слободног одржавања аналфабетских течајева, коју је
потписало неколико посланика. У резолуцији се тражи да влада укине своју
наредбу из 1907. године којом забрањује да аналфабетске течајеве држе људи
који немају педагошке спреме, те да дозволи слободно одржавање таквих течајева и да награди оне који их држе.9 У образложењу резолуције критикује власт
да не ради на просвјећивању народа, јер јој је лакше владати неуким народом.
Он истиче да је неписменост у Босни и Херцеговини највећа у Европи. Такође
наводи број основних школа и пореди мизерна издвајања за школство са огромним свотама које се издвајају за жандармерију. У корист Симићеве резолуције
су говорили и Коста Мајкић (1873–1952), Ђуро Џамоња, Шћепан Грђић, Васиљ
Грђић и Јосип Ванцаш (1859–1932). На крају сједнице резолуција је примљена
једногласно и послата Земаљској влади.10 На ову резолуцију Земаљска влада је
одговорила на XXXIII сједници, 19. новембра исте године. Поништила је своју
циркуларну наредбу о оснивању аналфабетских течајева из 1907. и донијела
нове прописе.
Учитељи су били једна од најважнијих професија у културно и просвјетно неразвијеном друштву Босне и Херцеговине у вријеме аустроугарске окупације. Међутим, они су били у веома лошем положају и очајној финансијској
ситуацији, па се због тога много полемика водило око учитељског питања. На
сједници Сабора одржаној 9. јуна прочитана је молба учитеља основних школа
да им се стање побољша.11
Учитељску молбу и кратку законску основу поднио је Ђуро Џамоња
испред Петиционог одбора на X сједници. Након тога се неколико посланика
укључило у расправу о учитељском питању. Расправу је започео Јевто Дедијер,
говорећи да влада запоставља учитеље и потчињава их политичким чиновницима котарских уреда. Он додаје да су, од свих чиновника, учитељи најслабије
плаћени. Учитељско питање је, сматра Дедијер, од националног интереса, јер је
младом и неписменом народу потребно доста људи који ће ширити културу,
али они за то морају бити достојно плаћени. На крају Дедијер закључује да
ниједна струка није срамотна, али ниједна није тако важна, као што је учитељска струка.12. Виктор Јаникијевић се сложио са Дедијером да су од свих
чиновника учитељи у најлошијој финансијској ситуацији, па тражи изједнача-

8

Стенографски извјештаји о сједницама босанско-херцеговачког сабора год. 1910, I засједање,
свезак I, Сарајево 1910, 67–68 (даље: Стенографски извјештаји, I–I)
9
Напори Босне и Херцеговине за ослобођење, 123–124.
10
Стенографски извјештаји, I–I, 63–64.
11
Напори Босне и Херцеговине за ослобођење, 128.
12
Стенографски извјештаји, I–I, 210–212.
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вање њихових плата са платама осталих чиновника.13 Предсједник Сабора Сафвет-бег Башагић (1870–1934) се надовезао и рекао како се у цијелом културном
свијету учитељи настоје што боље наградити, јер је учитељима повјерена наша
младост, њима је са младости повјерена наша будућност. Да поткријепи своје
тврдње он наводи примјер Сједињених Америчких Држава, које су се у то вријеме развијале много брже него иједна друга држава.14 Расправу је закључио
Шефкија Арнаутовић, смјело повезујући учитељско питање и питање странаца
у управи. Наиме, он је изјавио да учитељи одгајају младе људе који требају да
заузму мјеста странаца у управи, па да се на тај начин Босне и Херцеговина
ријеши странаца.
На XIV сједници, 6. јула 1910, Урош Круљ се дотакао културног нивоа
сељака и тврдио како је тај ниво за вријеме аустроугарске окупације чак и опао
у односу на турско вријеме. Он је додао како Аустроугарска жели да оправда
своју ''цивилизаторску улогу'' у очима Европе, па троши силне паре на политици рекламе и политици експеримента организовањем изложби, градњом хотела, регулацијом ријека итд.15 Иначе, ово је веома честа и оправдана критика на
рачун Аустроугарске, јер у културно заосталом друштву, какво је било у Босни
и Херцеговини у то вријеме, најважнија ствар би била отварање школа и описмењавање народа. Стога можемо рећи да је био у праву бискуп Иван Шарић
(1871–1960) када је за сељака рекао да нема палача, нема музеја ни споменика,
па када се ради о култури да се мора онда највише припазити код сељака на
цркве и школе.16 Сличну критику је упутио и Васиљ Грђић на XV сједници два
дана касније. Он је сматрао да нема смисла да се у Босни и Херцеговини отвара
музеј од 2,5 милиона круна, док у држави постоји само око 300 основних школа.
Каквим се све средствима служила аустроугарска власт да пред Европом
оправда своју ''цивилизаторску улогу'', а у исто вријеме да докаже постојање
посебне, тзв. ''босанске нације'', представио је Саво Љубибратић на XXIII сједници 21. јула 1910. године. Наиме, влада је оранизовала једну антропогеографску изложбу у Сарајеву, на коју су позвани новинари из цијеле Европе, а приказана је некаква лобања којом су хтјели да докажу како су становници Босне и
Херцеговине потомци Илира, а не Словена, и да према томе нису сродни са
људима из Србије и Хрватске. Осим ове изложбе, Љубибратић спомиње и изложбе које је Аустроугарска организовала у Будимпешти и Бриселу, на које су
такође потрошени милиони круна да се докаже како је Босна и Херцеговина
културно напредовала под аустроугарском окупацијом.17
13

Исто, 212–214.
Стенографски извјештаји, I–I, 216.
15
Исто, 318–319.
16
Исто, 320.
17
Стенографски извјештаји, I–I, 791–792.
14
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Васиљ Грђић је Босну и Херцеговину сматрао колонијом Аустроугарске
и често критиковао власт због тога што највише новца троши на војску и полицију, а не на подизање цивилизације и културе народа, за шта је и добила
европски мандат на Берлинском конгресу.18 Такво размишљање имао је и Шефкија Глухић, који је на XV сједници изјавио да, док се Босна и Херцеговина експлоатише мора остати онаква каква је, народ мора бити некултуран, мора
бити аналфабета, мора имати велико оружништво, да се народ држи у
покорности.19
На XVII сједници, 12. јула 1910, Буџетни одбор је изнио Резолуцију о
школству, која је имала девет тачака: 1. установити школске љекаре; 2. у школству да буду на управи земље стручњаци, 3. оснивање школских одбора20; 4.
укидање тајне наредбе о ћирилици и латиници; 5. оснивање женске препарандије у Сарајеву; 6. реорганизација приватне муслиманске женске школе у приватну женску муслиманску препарандију; 7. реорганизација више дјевојачке
школе и организација по једне у Тузли и Травнику; 8. 15 стипендија по 400
круна за шумарску школу; 9. одвајање финансија Музеја од финансија наставе.
Занимљива је четврта тачка Резолуције о школству, која се тиче писма.
Наиме, иако су оба писма била званична и равноправна, влада је покушала да
издејствује то да српска дјеца уче искључиво ћирилицу, а хрватска и муслиманска само латиницу. С обзиром на чињеницу да се у званичним владиним актима ипак више користила латиница, познавање искључиво ћириличног писма би
стварало велике проблеме. Влада је још у октобру 1880. године прописала да се
у комуналним школама у првом разреду прво учи латиница ако су бројнија
католичка и муслиманска дјеца, а ћирилица ако су бројнија православна дјеца.
Такође, српска дјеца су добијала школске књиге на ћирилици, а остала дјеца на
латиници. На тај начин влада је жељела да изолује и одвоји Србе од осталих,
јер се највише плашила Срба као противника власти.21 Васиљ Грђић је оштро
критиковао ову владину одлуку, јер је то било очигледно мијешање политике у
просвјету, што је било недопустиво.22
У Сабору се иначе много расправљало о питању језика. Још 1907. године озваничен је назив ''српско-хрватски'' језик. Од стране српских, као и од
стране хрватских посланика, јављали су се захтјеви за једночланим називом.
Међутим, већ 1911. расправе су се свеле на питање првенства имена у двојном
називу. Српски посланици су предлагали назив ''српскохрватски језик'', док су
хрватски предлагали ''хрватски или српски језик''.23 Међутим, тек је Законом о
18

Ђ. Микић, Актуелност политике, 58.
Стенографски извјештаји, I–I, 364.
20
По узору на школске одборе који су постојали у Аустрији (примј. аутора)
21
Напори Босне и Херцеговине за ослобођење, 117.
22
Стенографски извјештаји, I–I, 641–649.
23
А. Митровић, Језичке прилике, у: Историја српског народа VI–2, Београд 1983, 270 (даље:
ИСН VI–2)
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језику из 1913. српско-хрватски језик постао званични језик у свим босанскохерцеговачким властима, уредима и земаљским заводима, осим жељезница,
којима је влада дала посебан статус.24 Такође, потврђено је да су ћирилица и
латиница разноправна писма и да се у званичним актима и натписима морају
једнако употребљавати.25
Дуга расправа се водила на XX сједници, када је извјештач Буџетног
одбора Шћепан Грђић читао прорачун за културу. Између осталога, у прорачуну је стајало да се не финансирају школе у којима се не учи српски или хрватски језик. Одјелни предстојник барон Карло Питнер је тражио да се направи
један изузетак. У питању је Школа потпорног болесничког друштва, јер је
похађају дјеца официра. Ово је наишло на велико и оправдано негодовање у
Сабору. Странци у управи, тзв. ''кофераши'', ионако су били на удару саборских
посланика, а сада се још тражило да се из буџета издвајају субвенције за њихову школу. Један од посланика је узвикнуо: ''Нека си уреде приватну школу.
Наши синови у Бечу не добијају никакву своју основну школу''.26
Веома дуг говор на овој сједници одржао је Светозар Ћоровић. У говору
је, између осталог, критиковао школског референта и уредника листа ''Школски
вјестник'' Љубоју Длустуша. Рекао је да Длустуш није никакав педагог, а да је
његов лист лош. Иначе, Длустуш је уживао велики углед код Земаљске владе.
Ћоровић тврди да је Длустуш покушао да уљепша извјештај о стању основних
школа за 1907. и 1908. годину, али да се упркос томе види колико је стање очајно. Он се жали да су у школским зградама очајни услови, прије свега хигијенски. Изнио је Ћоровић и једну хумористичну опаску на рачун броја школа које
се отварају међу Србима. Рекао је да би Срби више школа добили у централној
Африци да су тамо пропорционално заступљени колико у Босни и Херцеговини, али бар Африканци себе не би називали ''Kulturtreger'', као што аустроугарске власти себе називају. Критикујући школске књиге он је рекао да су оне на
нивоу књиге из којих се учило прије 60 година. Имао је много критика на рачун
књига, јер тврди да анационалност у књигама служи ''стварању'' посебне босанске нације. Наводи примјер ''Повијести Босне'', у којој нема помена историје ни
српског ни хрватског народа ван Босне. Српске књиге и уџбеници се нису
користили, а запостављала се и богата српска књижевност. Такође, за језик у
уџбеницима Ћоровић каже да није био чист народни говор, него извјештачени
језик администрације.27
Сличне критике на рачун школских књига, али са хрватског становишта,
имао је и др Јозо Сунарић. Он се жали да се у књигама нигдје не спомиње
хрватска народност, па дијете кад сврши пколу, нема ни појма којој народно24

ИСН VI–1, 639.
Напори Босне и Херцеговине за ослобођење, 131.
26
Стенографски извјештаји, I–I, 620–623.
27
Стенографски извјештаји, I–I, 625–634.
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сти и коме народу припада. Он криви и наставнике Хрвате јер су, по њему,
многи од њих само номинални Хрвати.28
Већ је било ријечи о томе да се у Сабору много расправљало о језику.
Најватренији борац за чистоћу службеног језика био је Петар Кочић, најистакнутији књижевник у Сабору,. Он се жалио да је аустроугарска власт, између
осталог, уништила и језик. Хвалио је јасноћу и звучност српског језика којим
се говорило на подручју Босне и Херцеговине, који је био много љепши и
чистији него у источнијим српским крајевима, што је потврдио и Вук Караџић
својом реформом. Такав језик се одржао вијековима, а за 32 године аустроугарске окупације толико се искварио да је постао најнејаснији дијалект, за шта
Кочић криви искључиво владу, која је у новинама, законима и судовима користила накарадан и искварен језик, неразумљив народу. С друге стране, судије и
чиновници које је постављала влада нису разумјели прост и јасан народни
говор.29
О језику и незграпним страним и вјештачки скованим ријечима било је
много говора приликом расправе о Закону о мјерама на XXIX сједници Сабора.
Службени језик се ослањао на језик у Хрватској, који је био пун новоскованих
и сложених ријечи, по узору на њемачки језик. Навешћемо један примјер како
се писало у службеним актима: ''Судиште је али мнијења, да у назочном случају не предлежи тај злочин''.30 Највише замјерки имао је управо Кочић, али су га
подржали и Јово Симић и Никола Ђурић. Употребу страних и извјештачених
ријечи у законима и правним терминима безуспјешно је бранио одјелни предстојник Адалберт Шек. На крају ове сједнице ипак је усвојен приједлог Кочића
и другова о језику у законским актима, те одлучено да Сабор изабере одбор од
тројице посланика, који ће прегледати и исправити језичке грешке у законима.
На једној од наредних сједница, на приједлог Јове Симића, у овај одбор су изабрани Петар Кочић, Никола Ђурић и Иван Шарић.
На LVI сједници, 1. фебруара 1911, расправљало се о Закону о обавезној
настави. О нацрту овог закона извијестио је члан Просвјетног одбора Стево
Калуђеровић (1864–1948). Он је тврдио да ће овај закон постепено донијети
напредак у просвјети, култури и науци. Обавезна настава је била потребна јер
поједини родитељи нису хтјели слати дјецу у школе. Сиромашни због тога што
су тјерали дјецу да раде или уче неки занат, а богати просто нису хтјели. Због
тога Калуђеровић сматра да држава мора да натјера родитеље да шаљу дјецу у
пколу, јер је историја показала да су богати увијек имали привилегију образовања, а широке народне масе, сиромашни, само онда када је држава регулисала
образовање. Навео је и примјер школског развоја у њемачким државама, у који-

28

Исто 649–655.
Исто, 125–127.
30
ИСН VI–2, 272.
29
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ма тада готово да више није било неписмених, па су Нијемци међу најразвијенијим народима у култури и у индустрији.31
Други посланици су се слагали са тим да држава мора да натјера родитеље да шаљу дјецу у школе. Још на XV сједници, 8. јула 1910, доглавник барон
Бенко је изјавио да су муслимани сами криви што немају интелигенцију, јер не
желе да дјецу шаљу у школу. На то му је одговорио Шериф Арнаутовић, рекавши да би власт морала да натјера да се иде у школу, па макар и бајонетима, да
је заиста ''културтрегерска'', каквом се представља, јер кад је бајонетом натјерала да је мир и ред у земљи... могла је и натјерати оштром наредбом и на то,
да облигаторно похађамо школе.32
У вези са школством код муслимана и Законом о обавезној настави
огласио се и Хамдија Карамехмедовић (1883–1968). Он је критиковао власт
што је прихватила неке захтјеве конзервативних муслиманских кругова о
првенству мектеба над свјетовним школама. Због тога је сматрао да овај закон
неће бити од неке велике користи муслиманима, те позива муслиманске представнике да се боре за либералнији закон.33
Након дуге дебате о Закону о обавезној настави, у коју се укључио велики број посланика и изречено много критика, на LVII сједници, 3. фебруара
1911, законска основа је једногласно примљена. Законом је предвиђено да се у
школу примају прво дјеца које родитељи добровољно пријаве, па ако остане
мјеста присилно се уписују и остала дјеца, али само у кругу од четири километра од школе.34
Једну веома важну резолуцију поднијели су архитекта Јосип Ванцаш и
другови. Ради се о Резолуцији о заштити споменика. Влада је одговорила на VI
сједници II сесије, 28. октобра 1911. године. Одлучила је да ће основати комисију, са задатком да састави попис свих грађевина и споменика које би требало
заштитити, те да се брине о њиховој заштити. Осим тога, влада је одлучила да
даје олакшице при градњи грађевина које би се градиле у локалном босанском
стилу, да би на тај начин дала подстицаја да се локални стил очува.
Сабор је једногласно одобрио молбу загребачког глумца Михаила Марковића, који је тражио субвенцију за оснивање сталног позоришта у Сарајеву.35
Једна занимљива ситуација са XXXV сједнице, која је одржана 23.
новембра 1910, показује колико су посланици у Сабору били културно освијештени. Наиме, три дана прије сједнице, 20. новембра, преминуо је Лав Николајевич Толстој, један од највећих руских и свјетских књижевника, па је сједница
31

Стенографски извјештаји босанско-херцеговачког Сабора год. 1910./1911, Сарајево 1911,
LVI, 1. II 1911, 17–23. (даље: Стенографски извјештаји Сабора 1910/1911)
32
Стенографски извјештаји, I–I, 383–389.
33
Стенографски извјештаји Сабора 1910/1911, LVI, 1. II 1911, 28–30.
34
Напори Босне и Херцеговине за ослобођење, 127.
35
Исто, 126.
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почела говором који је у његову част одржао Коста Мајкић. По завршетку говора сви посланици су устали клицајући: ''Слава му!''. У име чланова Српског
клуба Шћепан Грђић је дао приједлог да Босанскохерцеговачки сабор, као најмлађи словенски парламент, изјави званично саучешће руској Думи. Предсједник Сабора Сафвет-бег Башагић је прихватио овај приједлог и дао на гласање.
Усвојен је једногласно. Ни Земаљска влада у овоме није видјела ништа спорно.
Међутим, ово је био покушај изласка из надлежности Сабора. По члану 35
Устава Сабор не смије опћити са другим представништвима нити смије издавати каквих објава. Реаговао је заједнички министар финансија барон Буријан,
који је упозорио цивилног адлатуса Бенка да је овим потезом Сабор прекорачио своје недлежности и да то више не смије да се понови.36
Када се сагледа рад Сабора, може се закључити да су посланици много
више пажње посвећивали привредним и политичким него културним темама.
Ово је и разумљиво кад се узме у обзир да у земљи није било ријешено аграрно
питање, као ни међунационални односи. Међутим, посланици нису запостављали ни културне прилике. Иако је сваки посланик прије свега штитио интересе
свога народа, нарочито приликом расподјеле буџетских средстава, ипак је највеће јединство у Сабору владало управо када је било говора о културним приликама. Одлуке су доношене готово увијек једногласно. Највише је било разговора о просвјети, јер влада није много радила на отварању школа и описмењавању народа. Посланици су били сложни у осуди да то влада ради јер жели да
влада апсолутистички, а то је много лакше над неуким и неписменим народом.
Умјесто тога, влада је улагала огроман новац да се пред Европом покаже да
културно уздиже Босну и Херцеговину. Отворен је Музеј, отварани хотели,
организоване разне изложбе и многе друге ствари, за које се не може рећи да
нису потребне, али у неписменој средини много је важније отворити основну
школу, јер неписменом сељаку музеј или изложба ништа не вриједе. Својим
радом власт је успјела да исквари чак и језик, који је вијековима био веома
јасан и чист, иако је народ био неписмен. Увођене су стране и склапане компликоване нове ријечи по узору на језик у тадашњој Хрватској, против чега су
устали многи посланици, прије свих Петар Кочић.
Иако је аустроугарска влада успоставила Сабор тако да он није имао
много утицаја на политику у Босни и Херцеговини, посланици су се максимално трудили да ураде колико је у њиховој могућности да се стање мијења набоље. Када су у питању културне прилике, то су дјелимично и успјели, јер су
изгласани Закон о обавезној настави, Резолуција о школству, слободно одржавање аналфабетских течајева и још неке ствари које су колико-толико подигле
културни ниво у Босни и Херцеговини.

36

H. Kapidžić, Bosanski Sabor i smrt Lava Trockog, u: Bosna i Hercegovina pod austro-ugarskom
upravom, Sarajevo 1968, 377–380.

185

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

Извори и литература:
Извори:
1. Стенографски извјештаји о сједницама босанско-херцеговачког
сабора год. 1910, I засједање, свезак I, Сарајево 1910.
2. Стенографски извјештаји о сједницама и прилозима босанско-херцеговачког Сабора год. 1910./1911, Сарајево 1911.
Литература:
1. Екмечић Милорад, Национални покрет у Босни и Херцеговини, у:
Историја српског народа VI–1, Београд 1983, 604–648.
2. Ивић Павле, Језичке прилике, у: Историја српског народа VI–2, Београд 1983, 257–290.
3. Kapidžić Hamdija, Bosanski sabor i smrt Lava Tolstoja, u: Bosna i Hercegovina pod austro-ugarskom upravom, Sarajevo 1968.
4. Микић Ђорђе, Актуелност политике у стогодишњици Босанског
сабора 1910–1914. године, Бањалука 2017.
5. Напори Босне и Херцеговине за ослобођење и уједињење, Сарајево
1929 (репринт издање: Бања Лука 2017).

186

АЛЕКСАНДРА ПИЈУК-ПЕЈЧИЋ, Женска стручна школа у Сарајеву (1913–1941)

АЛЕКСАНДРА ПИЈУК-ПЕЈЧИЋ
Хисторијски архив
Сарајево
sandrapijuk@gmail.com

Кратко саопштење
УДК 375.5(497.15Сарајево)"1913/1941"
DOI 10.7251/GUARS1810187P

ЖЕНСКА СТРУЧНА ШКОЛА У САРАЈЕВУ (1913–1941)
Апстракт: У опште лошим образовним приликама за женски дио
популације какве су владале у Босни и Херцеговини почетком XX вијека, у
Сарајеву је отворена Женска стручна школа која је оспособљавала дјевојке у
шивању рубља и кројењу хаљина. У неразвијеном друштву у којем је
образовање дјевојчица било ограничено, интересовање за ову школу било је
велико. У раду је анализирано дјеловање Школе од њеног оснивања 1913. до
1941. године, наставни предмети, наставни кадар, смјештајни простор школе и
њен значај. Наведени су статистички подаци о ученицама по школским
годинама.
Кључне ријечи: Женска стручна школа, Сарајево, ученице, наставнице,
дисциплина.
Залагања за традиционалну улогу жене као мајке и домаћице негирала
су потребну еманципацију жена и инсистирала на патријархалној подређености
жене. Због оваквог схватања je организованије школовање женске дјеце на
подручју Босне и Херцеговине уведено тек за вријеме aустроугарске окупације.
Да би се и женска дјеца придобила за школу, мушка и женска дјеца школовала
су се одвојено. Међутим, и тада је школовање женске дјеце било ограничено.
Претеча женских стручних школа у Босни и Херцеговини биле су више
дјевојачке школе. У Сарајеву је 1883. године основана прва виша дјевојачка
школа, која се ''развила из овдашње народне дјевојачке основне школе''.1
Школа је ''имала задатак да ученицама пружа ширу наобразбу од оне коју даје
основна школа, да их оспособљава за неке облике привређивања''.2 С обзиром
на улогу жена у васпитавању дјеце, школа их је припремала за будуће добре
мајке и домаћице. Међутим, овакав систем није постизао очекиване резултате,
1

Ljuboje Dlustuš, Naše državne više djevojačke škole, Školski vjesnik, stručni list Zemaljske vlade za
Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1897, str. 579.
2
Mitar Papić, Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-ugarske okupacije (1878–1918),
Sarajevo 1972, str. 141; Đorđe Pejanović, Srednje i stručne škole u Bosni i Hercegovini od početka do
1941. godine, Sarajevo 1953, str. 105.
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јер дјевојке није оспособљавао за практични женски рад. Имајући то у виду,
Земаљска влада је 18. октобра 1913. године донијела одлуку којом је одобрена
организација и настава женских стручних школа за шивање рубља и кројење
хаљина,3 чиме је почело институционално образовање женске дјеце у Босни и
Херцеговини.
Таква школа је основана у Сарајеву ''1. новембра 1913. године и тада је
била смјештена у згради Више дјевојачке школе, а год. 1914. преселила се у
зграду која је већ прије тога служила као Школа Реалци и Трговачкој
академији. Зграда је у оно вријеме бар по величини просторија одговарала
потребама школе''.4
Званичан назив школе био је ''Земаљска женска стручна школа у
Сарајеву'', а састојала се од ''заједничког приправног годишта и од праве
стручне школе, која се опет дијели у одјељење за шивање рубља и одјељење за
кројење хаљина. Свако ово стручно одјељење има по два годишта и
једногодишњу радионицу''.5 Сврха јој је била ''а.) да пруже дјевојкама прилику,
да изуче обрт шивања рубља и кројења хаљина за женске и дјецу и да стекну
потребну вјештину за те врсте обрта; б.) да оне дјевојке, које се не кане бавити
шивањем рубља и кројењем хаљина као обртом, увјежбају у тим пословима
толико, колико ће им као будућим домаћицама у животу требати''.6
Настава се одвијала према прописаним наставним предметима и броју
наставних сати.7

Наставни
предмети

Српскохрватски
језик и писмени
саставци
Рачун
Реалије
(земљопис,
повијест,
природне науке)
Просторучно
цртање

Заједничко
приправно
годиште за
обје врсте
обрта
5

Број сати у седмици
II годиште

I годиште
Шивање
рубља

Кројење
хаљина

Шивање
рубља

Кројење
хаљина

3

3

3

3

Атеље
Шивање
рубља

Кројење
хаљина

4
5

4

3

Школски гласник, школски службени лист Земаљске владе за Босну и Херцеговину, год. IV,
Сарајево 1913, стр. 431.
4
ХАС, Женска стручна занатска школа – Сарајево (даље: ŽSZ–497), кут. 10, бр. 617/30
5
Исто, стр. 431.
6
Исто
7
Исто, стр. 436.
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Ручни рад и
цртање кројева
Обртно
рачунство,
обртно
књиговодство и
правила о
обртима
Познавање
материјалија и
кућанства
Познавање
костима
Декоративно
цртање
Наука о чувању
здравља
Њега и одгој
дјеце
Њемачки или
мађарски језик
Укупно

12

24

24

25

25

36

36

4

4

4

4

2

2

1

1

2

2

2

2
1

2

2

2

2

3

3

3

30 (+3)

36 (+3)

36 (+3)

2

3
36 (+3)

2

3
36 (+3)

2

2

3

3

42 (+3)

43 (+3)

У школу су се могле уписати дјевојке које су успјешно завршиле
приправно годиште женске стручне школе или најмање два годишта више
народне школе, имале 14 година и љекарско увјерење.8 У приправни разред
могле су се уписати дјевојке које су завршиле основну школу, напуниле 13
година и имале љекарско увјерење.9
С обзиром на то да су се прве школске године, 1913/14, у први и у први
приправни разред уписале 83 ученице10, можемо констатовати да се за школу
заинтересовао велики број ученица. Школа је радила и током Првог свјетског
рата, а од школске 1913/14. до 1917/18. године уписало се укупно 286
ученица.11
Први наставници у школи били су: управитељица школе Марија
Калембер, Марија Свобода, Антонија Мелин, Драгица Вишњић, Мијо Вучак,
Олга Кернић, Хуго Бадалић, Теодора Крајенска,12 Драгутин Ћурковић13 и
Даница Гаћеша.14
8

Исто, стр. 432.
Исто, стр. 433.
10
ХАС, ŽSZ–497, Главни именик школске младежи Земаљске женске стручне школе у Сарајеву
11
Исто
12
ХАС, ŽSZ–497, кут. 1., бр. 88/14
13
ХАС, ŽSZ–497, кут. 1., бр. 52/14
14
ХАС, ŽSZ–497, кут. 1., бр. 152/14
9
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Након стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1918. године,
настава у школи изводила се по наставном плану и програму из 1913. године, с
тим што се више није изучавао њемачки односно мађарски језик. На захтјев
црквених власти уведена је 1924. настава вјеронауке, која се за све конфесије
држала ''у исто вријеме и то први или последњи сат прије или послије подне''.15
Године 1920, Наредбом Земаљске владе за БиХ,16 Школа је прешла под
компетенцију Повјеренства за трговину и индустрију и носила је назив
''Државна женска стручна школа у Сарајеву'', а од 1926. била је под
надлежношћу Министарства трговине и индустрије. 17 На основу Закона о
женским занатским и стручним учитељским школама oд 31. марта 1932.
године, промијенила је име у ''Државна женска занатска школа''.18 Радила је до
школске 1940/41. године, када су отворене Прва и Друга женска стручна
школа.
Проблем смјештајног простора оптерећивао је рад школе у цијелом
посматраном периоду. Због великог интересовања за упис у ову школу, тај
проблем постајао је све већи. Зграда у којој је била смјештена школа није била
намјенска. Од укупно шест просторија којима је располагала,19 ниједна није
одговарала захтјевима школе, јер нису биле ''довољно простране, нити их има
довољан број, а нису ни све под истим кровом. Кад се још узме у обзир да је то
стручна школа са великим бројем наставних часова – седмично по 40–42 часа у
сваком одјељењу, дакле за 10–14 часова седмично више него у школама опћег
образовања, онда је јасно да та невоља може да буде само на штету здравља
ученица – дјевојака у доби од 14–20 година''.20
Из тих разлога је Школа непрестано тражила додатне просторије21 за
извођење наставе. Дјелимично рјешење нађено је додјељивањем на коришћење
просторија у сусједној згради у Мис Ирбиној улици бр. 6. Ни ове просторије
нису биле условније, јер је у приземљу зграде била ''влага толика, да се ученице
стално разбољевају, а под је толико трошан да постоји опасност, да може неко
настрадати''.22
Осим просторија за извођење наставе, неодговарајући је био и инвентар
школе, јер ''највећи дио намјештаја, шиваћих стројева и лутака није набављен

15

ХАС, ŽSZ–497, кут. 6, бр. 240/24
Školski glasnik, školski list Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu, god. XI, 1920, str. 9–10.
17
Просветни гласник, службени орган Министарства просвете, год. 43, Београд 1927, стр. 51.
18
ХАС, ŽSZ–497, кут. 3, бр. 79/35.
19
Школа је била смјештена у кућама Алкалаја Менахема и др. у Мис Ирбиној улици бр. 8 и 10.
Закупнина је плаћана из државног буџета и годишње је износила 86.400 динара. ŽSZ–497, кут.
10, бр. 617/30; Закупнина је од 1931. смањена на 6.000 динара. ŽSZ–497, кут. 14, бр. 396/32
20
ХАС, ŽSZ–497, кут. 14, бр. 423/32
21
ХАС, ŽSZ–497, кут. 10, бр. 680/30
22
ХАС, ŽSZ–497, кут. 6, бр. 248/36
16
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за ову школу него већ трошан добивен од других школа''.23 Због тога ''шиваћи
стројеви требају честе и велике поправке, јер су већим дијелом стари. Лутке су
потпуно немодерне''.24
Послије Првог свјетског рата је расло интересовање за упис у школу,
тако да се дешавало да школа мора да одбије одређени број дјевојака. Број
одјељења повећавао се временом, а када је доспио до 10, уведени су скраћени
часови и полудневна настава.
Шк.
год.
1918/19
1919/20
1920/21
1921/22
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38
1938/39
1939/40
1940/41

Разреда Одјељења

Ученице по
разредима
I
II
III

4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3

5
5
6
7
7
7
7
8
9
10
10
11
11
6
7
8

62
85
119
113
87
92
97
118
120
133
83
55
67
40
44
81

13
16
26
30
47
28
39
44
60
62
87
61
62
52
38
49

5
11
11
18
16
40
28
30
30
47
50
71
46
26
48
25

3
3
3
3

6
5
6
10

51
167
106
114

45
40
106
104

45
9
31
35

Укупно 1.834

Укупно
47
80
112
156
161
150
160
164
192
206
242
220
187
175
118
130
155
141
216
243
253
201
3.481

Статистички подаци о ученицама од школске 1918/19. до 1940/41. године 25

23

ХАС, ŽSZ–497, кут. 10, бр. 617/30
Исто
25
С обзиром на то да се одређени број ученица исписивао током школске године, дати су
подаци о броју уписаних ученица на крају школске године. Недостају подаци о упису у први
24
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На крају школовања се полагао испит, који је требало да докаже да је
ученица, као будућа домаћица и мајка, оспособљена за самосталну привреду
или за практичне потребе. Поред теоретског, испит се састојао и из практичног
дијела, који је подразумијевао да ученица самостално скроји и сашије хаљину
под надзором стручне учитељице.
Већина ученица била је из града Сарајева. Најмање ученица, а то су оне
чији су очеви били запослени у Сарајеву, била је из мјеста ван Босне и
Херцеговине. Биле су свих националности и конфесија које су живјеле у
Краљевини. По социјалном поријеклу су биле кћерке адвоката, занатлија,
трговаца, учитеља, надничара, предузетника, угоститеља и државних
службеника.
Да је дисциплина у школи била на високом нивоу, свједочи чињеница да
је у школској згради становала управница Школе, ради јачег надзора, ''премда
јој стан не одговара потребама. Састоји се само од собе и кухиње без икаквих
нузгредних просторија''.26
Дисциплинарним прописима било је прописано владање ученица у
школи и ван ње.27 Свака ученица ''својим владањем треба да покаже да се
поноси што је ученица''.28 Прописи су били строги до те мјере да ученицама
није било дозвољено да ''иду улицом у пратњи младићâ, па ма били им род''.29
Полицијска управа за Босну и Херцеговину забрањивала је прерано скупљање
пред школом прије извођења наставе и сваки чин који би ђаке могао довести у
сукоб с редарственим прописима о реду на улицама и јавним мјестима. Ђак
који би се о ту ''забрану огријешио, биће и дисциплинарно кажњен и повешће
се против њега – ако га полицијски органи затекну – полицијски поступак''.30
Осим владања ученица у школи и ван ње, дисциплина је одржавана и у
самом наставном процесу. Тако се поправни испит није могао одржавати из
практичних радова, а разред се могао понављати само једанпут.
Школа је имала довољан број запослених наставница. У Женској
стручној школи у Сарајеву у периоду између два свјетска рата предавале су
сљедеће учитељице: Зора Ћаић, Марија Драгутин, Катица Биен, Марија Лецов,
Босиљка Кривотић, Мара Делић, Божица Петровић, Милена Јокић, Љубица
разред за школске године 1918/19. и 1940/41, док за школску 1935/36. недостају сви подаци.
Према: ХАС, ŽSZ–497, кут. 10, 697/30; кут. 13, бр. 421/31; кут. 15, бр. 323/33; кут. 3, бр. 117/39,
кут. 3, бр. 289/35; кут. 2, бр. 321/34; кут. 7, бр. 22/37; кут. 14, бр. 371/32; кут. 8, бб; кут. 6, бр.
58/36; кут. 4, бр. 255/40; кут. 11, бр. 465/40.
26
ХАС, ŽSZ–497, кут. 14, бр. 423/32
27
Прописи су чак предвиђали и одржавање личне хигијене: ''Свака је ученица дужна, да прије
него што пође у школу лијепо очисти одјећу и обућу, да се умије, опере руке и уши, да очисти
зубе и нокте, да се очешља и да понесе чист рубац''. ŽSZ–497, кут. 4, бр. 98/20
28
Исто
29
ХАС, ŽSZ–497, кут. 4, бр. 98/20
30
ХАС, ŽSZ–497, кут. 6, бр. 3/21
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Радивојевић, Божана Ећимовић, Даница Вуковић, Бранка Бунић, Драгица
Иваниш, Драгица Барбарић, Милена Грабеж-Јокић, Георгина Николић, Тереза
Хладник, Веселинка Савић, Сара Блазар и Десанка Станковић.
Женска стручна школа је учествовала у многим културним и вјерским
манифестацијама. Тако су ученице исламске конфесије биле ослобођене
наставе ради обавезног присуства прослави 400-годишњице Гази-Хусрев бега,
а у пратњи наставница ишле су да дочекају реис-ул-улему Краљевине
Југославије.31 Школа је приређивала и изложбе радова ученица у просторијама
школе, а јавност је о томе обавјештавала путем штампе.
Ученице и наставнице су учествовале у хуманитарним акцијама. Између
осталог, шиле су мушке одјевне предмете за питомце домова ратне сирочади.
Потребан материјал обезбјеђивала је Земаљска влада, као и накнаду у
материјалу или новцу. С обзиром на то да је након Првог свјетског рата било
приоритетно одјенути ратну сирочад, Влада је обустављала и практичну и
теоретску наству док се овај посао не заврши. У периоду од 23. јануара до 22.
априла 1918. Земаљска женска стручна школа у Сарајеву је за домове за ратну
сирочад сашила укупно ''3.682. кошуље''.32
У почетку се у овој школи могло учити и кухање. Школа је почетком
1914. године покренула ''шпецијални течај за поуку у кухању'',33 који је трајао
четири мјесеца. Убудуће је било предвиђено да се сваке године организују два
течаја. Не постоје подаци да је течај одржаван послије рата.
Закључак
Иако је отварање школе којој је сврха била образовање женске дјеце у
разним занатима, као што су шивање рубља и кројење хаљина, представљало
новину, број ученица које су похађале наставу говори о великој
заинтересованости за исту. У времену када је школовање женске дјеце било
ограничавано и усмјеравано на то да постану добре мајке и домаћице,
постојање ове школе имало је изузетан значај. Прије свега, у укључивању жена
у привредни живот, њиховом самосталном привређивању и финансијској
независности, уопште у еманципацији жена града Сарајева у првој половини
XX вијека. Ученице које су завршиле ову школу, имале су могућност да
успјешно буду ангажоване на пословима у занатству и индустрији и на тај
начин да дају свој допринос у формирању модерног друштва.

31

ХАС, ŽSZ–497, кут. 14, бр. 599/32
ХАС, ŽSZ–497, кут. 3, бр. 95/17
33
ХАС, ŽSZ–497, кут. 1, бр. 61/13
32
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ТЕРОР И ЗЛОЧИНИ АУСТРОУГАРСКЕ НАД СРБИМА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 1914–1918.
Апстракт: У раду је указано на злочине забележене у ''Сарајевском
листу'' и ''Српској зори'' које је Аустроугарска спровела против Срба у Босни и
Херцеговини од 1914. до 1918.
Кључне речи: Срби, Аустроугарска, 1914–1918, Босна и Херцеговина,
злочини, хапшења, таоци, интернирања, терор, затвори, логори.
Масован терор и многобројне злочине Аустроугарска је починила над
Србима у Босни и Херцеговини током Првог светског рата. О томе овде доносимо податке на основу онога шта су забележили ''Сарајевски лист''1 и ''Српска
зора – L’Aurore Serbe''.2 У првом листу су имена Срба којима је судским путем
одузето босанскохерцеговачко држављанство током 1914. и 1915. године, а у
другом су наведени злочини и облици терора, именовани инспиратори и учиниоци злодела и пострадали Срби, уз навођење сведока.
Припремајући анексију Босне и Херцеговине Аустроугарска је настојала
да сваки покушај отпора њеним намерама спречи и драстично санкционише и
правним актима. С тим циљем је Земаљска влада за Босну и Херцеговину донела 21. VII 1907. године Наредбу о исељавању, коју је у време Првог светског
рата, 13. X 1914, допунила само једном одредбом, а она гласи: ''...доказана
чињеница, да је неки босанско-херцеговачки земаљски припадник за рата или
ратне погибли или за унутарњих немира дигао оружје на оружану силу или се
споразумио с непријатељем па оставио земљу''.3 По њој су изрицане правоснажне пресуде којима је појединим Србима и читавим породицама одузимана

1

Званичне владине новине су под тим називом излазиле од друге половине јуна 1881. године.
''Српска зора – L’Aurore Serbe'', независни лист српске демократије, појавила се у Сарајеву 6.
XI 1918. по новом календару; излазила је до новембра 1922, када је пресељена у Београд. Од
бр. 140 из заглавља је избачен француски текст и додата је парола Сви Срби Србији – Србија
свим Србима. Њен власник и уредник био је Ђорђе А. Чокорило.
3
Гласник закона и наредаба за Босну и Херцеговину, година 1914, Сарајево 1914, 498.
2
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босанскохерцеговачка припадност, односно држављанство.4 Судећи по местима у којима су донете те пресуде, види се да их је највише било у срезовима
који су у источном делу Босне и Херцеговине, према и уз реку Дрину. Из тога
може се закључити да је то рађено с једним одређеним циљем, а то је да се
направи тампон-зона и раздвоји српски народ с обе обале Дрине.5
Непокретна и покретна имовина Срба пресудама је проглашавана ''пропалом у корист босанско-херцеговачког земаљског ерара'', тј. одузимана им је и
постајала је државна својина. На такве пресуде оштећени се нису могли ником
жалити и нису имали било какву правну заштиту. Одузета имовина исказивана
је и вредносно. Од покретне имовине одузимани су у покућству столови, столице, клупе, ормари, сандуци, посуђе, бурад, каце, ракијски казани, дрвена грађа
(јапија), дрва, вуна, хаљине, рубље, ћилими, брашно, као и летина (кукуруз,
пшеница, купус, пасуљ, кромпир, тикве, сено) и стока (телад, краве, овце,
коњи). Кметовско право уживано на некретнинама, такође је одузимано. Онима
који нису били одељени од својих породица одузета имовина уписана је као
државна из половине, четвртине, седмине, деветине, дванаестине, шеснаестине
итд., у зависности од тога колико им је припадало имовине.
''Српска зора – L’Aurore Serbe'' је већ у свом другом броју од 28. X/10.
XI 1918. установила рубрику Захтијевамо у име правде, реда и мира.6 У њој је
4

Имена тих Срба, како је већ речено, забележио је и донео ''Сарајевски лист''. Он је био званично владино гласило, па се подаци које је донео и саопштио могу сматрати веродостојним документима. Наведени лист, који нам је за 1914. и 1915. годину био доступан, прва имена објавио
је у бр. 299 од 22. XI/5. XII 1914. Потом их је донео у: бр. 310 од 3/16. XII; бр. 311 од 4/17. XII;
бр. 318 од 11/24. XII; бр. 320 од 13/26. XII; бр. 321 од 14/27. XII; бр. 324 од 17/30. XII 1914; бр.
16 од 3/16. I 1915; бр. 64 од 19. II / 4. III; бр. 146 од 12/25. V; бр. 305 од 18. XI и бр. 308 од 22.
XI 1915. Ово засигурно нису коначни и потпуни подаци. Наглашавамо да је ''Сарајевски лист''
који смо прегледали некомплетно сачуван, па је велика вероватноћа да има података и у неким
од бројева које нисмо видели.
5
Томе у прилог говоре чињенице да је у Власеничком срезу из девет села у 58 породица босанскохерцеговачко држављанство одузето од 220 лица, у Кладањском из седам села у 40 породица од 172 лица, Рогатичком из 63 села у 212 породица од 963 лица, Требињском из осам села у
49 породица од 186 лица, Сарајевском из два села у 59 породица од 256 лица, Фочанском из
три села у 26 породица од 90 лица, Сребреничком из 10 села у 18 породица од 55 лица, Бањалучком из шест села у шест породица од шест лица, Брчанском из једног села у једној породици од једног лица, Лијевањском из Лијевна у четири породице од девет лица, Мостарском из
Мостара у једној породици од једног лица и Невесињском из четири села у четири породице од
14 лица. Укупно је у 12 наведених срезова из 115 села у 478 породица од 1.973 лица одузето
босанскохерцеговачко држављанство.
6
Рубрици је у бр. 4 од 3/15. XI 1918. додат поднаслов Апел на Н. Вијеће, који није стављан у
сваком броју, док је од бр. 33 (6/19. I 1919) промењен поднаслов у Апел на Централну Владу у
Београду. Захтеви у њој означени су редним бројевима, по принципу numerus curens. Ознаке су
у почетку писане словима, а потом арапским бројевима. Захтеви су објављивани до бр. 125 од
24. VII / 6. VIII 1919, закључно с редним бројем 246. Два захтева објављена су без редног броја
и то у бр. 132 од 4/17. VIII и у бр. 165 од 27. IX / 10 X исте године. Само у овом последњем броју и још на два места тужитељ је потписан именом и презименом, а на већини других места
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указивала на терор и злочине које су аустроугарска власт и појединци спровели
над Србима и тражила је кажњавање свих извршилаца таквих дела. Од Народног већа с правом је затражила да похапси познате злочинце и зликовце из времена рата. Ако то оно не уради, онда ће она износити ''њихова имена и њихова
злодјела''. Убрзо је почела објављивати имена лица која су чинила недела и
наводити њихов терор и злочине за које, углавном, нису одговарали. Уместо да
су кажњени, они су били и награђени јер су остали у служби или су чак и
напредовали.
Први захтеви, између осталих, били су да се: поврати ћирилица у Босни
и Херцеговини; свуда укину немачки званични и приватни натписи; притворе
сва лица за која се поуздано зна да су иницијатори или извршиоци почињених
злодела над невиним жртвама у Босни и Херцеговини; притворе, после истраге,
она лица из Сарајева за које се говорило да су пљачкала београдски Народни
музеј; одмах притворе сви учесници седнице из 1914. године, на којој је дата
иницијатива и донет план за разбијање и пљачкање српских радњи и домова и
поведе истрага против оних за које се зна да су били духовни иницијатори или
творци напада на туђа добра; суди свим среским поглаварима, државним адвокатима, судијама и начелницима који су имали ма каквог удела у убијању невиних Срба, разбијању, паљевини и пљачкању њихове имовине; процени и надокнади учињена штета Србима за време рата; нелегално стечена имовина одузме
у корист оних који су у току рата оштећени; из Народне гарде одмах отпусте
шуцкори и ветерани, као и да Народно веће по унутрашњости из свог чланства
избаци и одмах суди недостојне личности, а то су оне које су биле познате као
зликовци и тлачитељи за време аустроугарског режима, али и да оно и Народна
влада објављују извештаје са својих седница, како би народ био обавештен о
њиховом раду.
Захтевано је да Народна влада одузме уживане привилегије свим страним предузећима (банкама, пиварама, фабрикама шпирита, транспортним друштвима, шумским предузећима итд.), а и да води истраге против предузећа и
њихових чиновника који су оштетили земљу, као што су били ''Eissler'' и ''Ortlieb'', шумска предузећа из Беча.
Треба рећи да је било и примера када је информација погрешно донета,
па је уместо на злочинца указано на невиног човека. Зато је редакција, уз
исправке, апеловала и молила оне који су слали пријаве ''да пишу разговјетно и
да наводе доказе. Истину, само чисту истину треба износити''.7 Понеки пут у
захтеву нису наведени начини на које су Срби прогоњени када је тражено да се
из службе отпусти лице које их је прогонило. Другом приликом нису наведена
наведени су сведоци злочина. Без навођења рубрике изнет је један захтев у бр. 179 од 30. X /
12. XI 1919. Прегледани примерак ''Српске зоре'' нема бројеве 6, 75, 81, 91 и 119, у којима су
наведени захтеви, а бројеви 11, 28, 82, 86, 90 и 114 уопште немају захтеве.
7
''Српска зора'', I, 1918, бр. 12 (24. XI / 6. XII), 2.
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имена повешаних Срба, као ни место на којем је извршен злочин, када је захтевано да се покрене судски поступак против инжењера Хосе, којем није наведено име, ''због толиких нeвиних људи, које је вјешао!''8 Нису остала незабележена ни имена лица која су пружала услуге и поступала људски с таоцима и другим заточеницима.9 На неколико места презиме исте личности писано је различито. Тражено је да се неке истраге, вођене и током рата, обнове.
Колико је аустроугарској власти сметао сваки помен српског имена
види се из захтева. Већина обичних и виђенијих Срба у Босни и Херцеговини
били су јој ''велеиздајници''. Поред тога, она је ''велеиздајничким'' окарактерисала ручне радове (везове са српском круном, српске ћилиме), српске књиге,
нарочито народне песме, издања Српске књижевне задруге, слике и све што је
имало српско обележје, па су многи врло драгоцени предмети заплењени и
уништени. Какве је и колико апсурдне размере то имало најбоље илуструју
пресуде среских уреда. Једна од њих била је у Дервенти, против трговца Радослава Вујадиновића. Он је кажњен с 2000 круна или два месеца затвора зато
што су аустроугарском режиму акт ''великосрпске пропаганде!'' представљале
чак и дечије играчке. Да су папирни војници којим случајем били ''српски'',
вероватно би Вујадиновић био осуђен на смрт вешањем! Пресуду је потврдила
окружна власт, а укинута је на интервенцију Земаљске владе, па је он одмах
узет као талац!10
Како је већ наведено, по завршетку рата многи злочинци и прогонитељи
Срба нису били у затворима, а већи део био је и у служби. Зато су грађани
самоиницијативно предузимали акције против прогонилаца који су и даље обављали своје функције као да се ништа није догодило.11
8

То му није било довољно, па се иживљавао и даље. Женама је силом стављао у руке комаде
конопца с вешала и говорио: ''Man soll mir wirtschaften lassen, ich hänge alle Serben auf!'' (Можете ми препустити посао, обесићу све Србе!). ''Српска зора'', I, 1918, бр. 5 (6–9/19–22. XI), 3.
9
Исто, II, 1919, бр. 113 (13/26. VI), 2. Да би разјаснила убиство свештеника Максимовића, за
кога се говорило да је на смрт осуђен у канцеларији среског поглавара Перковића у Високом,
''Српска зора'' је спровела анкету и установила следеће: ''Госп. Перковић не само да није никада
зла радио, него је многим Србима помагао, гдје год је могао. Односно попа Максимовића с
Илијаша осуда је пукла, али не по заповједи г. Перковића, него злогласног мајора Мали-а, који
је дошао у Високо са још два официра и изабирао жртве као месар волове. Сведок против г.
Перковића Мудрис Салибеговић је све могуће чинио против г. Перковића, да га дигне са његова мјеста, како би довео злогласнога поглавара Храсницу. Госп. Перковићу ми честитамо и
добро желимо, да се награде његова дјела, како би их могао у већем положају продужити.''
''Српска зора'', I, 1918, бр. 18, (7/20. XII), 1–2.
10
Исто, бр. 103 (25. V/7.VI), 2.
11
У Мркоњић Граду грађани су 30. децембра 1918. закључили да децу не шаљу у школу док је
њен управник Никола Топали, против којега је поднесено више тужби и који је био судски
кажњен. Он је прогањао и потказивао властима или полицији Србе и с поглаваром Готесманом
слао их у Арад, где су неки умрли. Отимао је народу вуну и говорио да је за војску, па ју је продавао. Као референт за дељење помоћи давао је ономе који би му донео пунију торбу. Из школе
је искључивао муслиманску децу без икаквог разлога. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 47 (1/14. II), 1.
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Поред злочина убиства, терор над Србима спровођен је путем потказивања, рушења и пљачкања имовине у демонстрацијама, истрага оружја, вођења
у таоце и интернирање, реквизиција, узимања у војску и других злостављања и
прогањања.
Скоро у свим местима Босне и Херцеговине после атентата у Сарајеву,
наизглед спонтано, дошло је до разбијања, рушења, паљења, пљачкања српских
радњи, трговина, кућа као и српских православних цркава. Та недела имала су
своје организаторе и вође.12 Веома су ретки били изузеци када је окружни
12

У Габели је то био Мартин (Маријан) Семљак, главар железничке станице, са саучесницима.
''Српска зора'', II, 1919, бр. 43 (25. I/7. II), 2.
Штарман Јосип (Шарман Јозеф), чиновник у земљишном катастру, био је подстрекач и
организатор масе католичких сељака који су провалили у српску православну цркву у Љубушком и све у њој сравнили са земљом, демолирали школу и учитељски стан, а у три куће све
уништили. Мајци Светозара, Богољуба и Николе Јелића рекао је: ''Ви сте жена, али сте окотили
псе''. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 33 (6/19. I), 1–2; бр. 116 (20. VI / 3. VII), 2.
Предводник демонстраната у Тешњу био је срески поглавар Едуард Сонефелд (Соленфелд). Он није хтео примати тужбе Срба против шуцкора. Масовно их је и болесне узимао за
таоце. На вешала је послао свештеника Матију Поповића из Власенице. Дао је да се потказују
први домаћини из Тешањског среза, па их је одведено 118 у ратни суд у Тузлу где су неки умрли у затвору, а многи касније по мађарским логорима. ''Српска зора'', I, 1918, бр. 7 (11/24. XI),
2.
Организатори и предводници демонстрација у Коњицу били су: фра Блаж Јерковић,
порезник Петар Анчић, трговац Петар Дика, ципелар и подначелник Анто Павловић, предратни
начелник Џафер-бег Хаџи Хусејновић и начелник за време рата Идриз-бег Хаџи Хусејновић.
Госпођа Анчићка, по њеној причи бивша дворска дама краљице Драге, командовала је са свога
прозора приликом демонстрација да руља лупа прозоре на Терзића кући, која је била поред
њене. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 104 (26. V/8. VI), 2.
Учитељ Фрањо Судар из Бусоваче с учитељицом Филоменом Твртковић је водио бусовачку руљу и бунио је говорима држаним на сваком ћошку са стола који су за њим носили.
Вођа бугојанских Хрвата Стјепан Субашић, потпредседник Народног већа у Бугојну, приредио
је демонстрације. ''Српска зора'', I, 1918, бр. 18 (7/20. XII), 1; II, 1919, бр. 32 (4/17. I), 2.
Покретачи и вође разбијачких, пљачкашких и крвавих демонстрација 29. јуна 1914. у
Жупањцу (Дувно) и околини били су срески поглавар Већеслав Собек, римокатолички наджупник фра Мијо Чујић и правник и помоћни концептуални чиновник код среског надлештва Тане
Баковић. Они су организовали католички свет из места и околине и после раздражљивих говора повели га против Срба. Ниједну српску кућу и радњу нису пропустили, а да их нису напали
и опљачкали. Уз то су их и обележавали, да би их демонстранти препознали и онда када вође
нису биле међу њима. Православну цркву и српску школу су такође демолирали, покретна
добра у њима делом уништили, а делом опљачкали. За пет-шест месеци организовали су
демонстрације више пута, а српске куће и радње нападали су по три, па и пет пута. Убили су
Марка Вавана из Горњег Малована. Размере њиховог терора биле су такве да је међу Србима
завладао такав страх да су забележени случајеви лудила, а жене су побацивале децу, док су се
деца масовно разболевала и умирала. Собек је спречио жандармерију да наступа против демонстраната. ''Српска зора'', I, 1918, бр. 25 (19. XII 1918 / 1. I 1919), 1.
У Сарајеву је Бола, помоћни полицијски чиновник, предводио руљу демонстраната и
давао упутства чија имања и дућане треба рушити и пљачкати. Вође једне групе убица, разбијача и пљачкаша били су ципелар Мато Сунарић и Милан Музика, а друге Амброзије Дражић,
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начелник, приликом раздражљивих говора, одвраћао масу окупљених људи да
не дође до крвавих демонстрација против православних Срба. Када је неки
Србин био одважан да тужи нападаче, завршавао је у затвору.13 У другом случају наређено је да се кућа и штала сруше, а стока и имање заплене породици
чији је члан побегао у Црну Гору, иако је други био у аустријској војсци, па је
остала без куће и имања.
Дуж границе између Босне и Србије с обе стране 1914. пљачкане су српске куће, а сена и жита паљена. Појединци су ишли за војском и у Србији
напљачкали велики број лепих ствари (ћилиме, коњску опрему, мушка и женска одела итд.) из добро стојећих кућа, па их продавали.14
Веома велики број појединачних и масовних убистава, вешања, клања и
стрељања Срба извршен је без икакве истраге, нарочито почетком рата када су
одвођени у затворе.15 Поједини представници власти на различитим нивоима

адвокат у Брчком. Михаилић, рачуноводствени службеник, предводио је потплаћену руљу од
старе српске православне цркве према штали Г. Јефтановића. ''Српска зора'', I, 1918, бр. 23
(16/29. XII), 1–2; II, 1919, бр. 110 (8/21. VI), 2; бр. 31 (1/14. I), 1–2.
Дон Вид Путица из Прења био је идеолог прогона српског народа Столачког среза, у
друштву са жандармеријским наредником Буторцем, који није смео да чека народни суд, него
се убио у Мостару. Путица је у Домановићима одржао мису Францу Фердинанду, којој су присуствовали и муслимани из Домановића, Прења, Локова, Бивоља Брда, Опличића и околних
села. На његов наговор њих око 200 пошло је наоружано великим ножевима, секирама, револверима, кољем и другим алаткама у Опличиће и срушило српску школу и уништило радњу
Данила Ј. Шотре. ''Српска зора'', I, 1918, бр. 16 (4/17. XII), 1.
13
Тако је било са Стевом Мандићем, када је нападнут 1. 10. 1914. пред кућом, па је завршио у
војном затвору. Данило Ј. Шотра одлежао је 15 месеци тешког затвора, а затим у војсци прогоњен као политички сумњив када је тужио оне који су му уништили радњу до зидова. ''Српска
зора'', II, 1919, бр. 80 (3/16. IV), 2; I, 1918, бр. 16 (4/17. XII), 1.
14
Исто, бр. 107 (2/15. VI), 1–2.
15
У Баољу су ухваћена и обешена три брата Тешовића из Горње Праче у Рогатичком срезу. На
Игришту код Хан Пијеска убијено је пет Срба, три Мелезовића и два Лековића. Командант
ветерана, бележник Шпачински, обесио је у Чевкановићима шест Срба и сликао се с њима. Пет
Цицовића убијено је 1917. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 85 (16/29. IV) 2; бр. 41 (22. I/4. II) 2.
У Семизовцу je жандармеријски наредник на Илиџи обесио више од 50 невиних Срба
сељака. Водник барон Албори, заједно с илиџанским управником школе Ћурићем и шуцкорима, усмртио је 11 невиних сељака, чији се гробови налазе изнад хотела ''Херцеговина'' на Илиџи. По налогу Томаша Шафраника, пензионисаног жандармеријског наредника у Чевљановићима, из читлука Црне Ријеке и Средњега одведено је 60 домаћина у Семизовац, од којих је 14
обешено и стрељано истога дана без пресуде. ''Српска зора'', I, 1918, бр. 5 (6–9 / 19–22. XI) 3;
бр. 9 (16/19. XI) 1; бр. 120 (29. VI / 12. VII), 2.
У селу Бјелогорце шуцкори су свезали 44 сељака, потерали их и четворицу убили а
четворицу ранили у Кадину Селу на Вранозубу и да с њима није било четири вода војника (око
400, међу којима 40 Банаћана) све би сељаке побили. Исти дан запалили су цело село, претворили га у згариште, а нешто даље из породице Лиздек убили Ристу, Симу и Лазареву жену, а
Алекса, Максим и Божана су живи изгорели у својој запаљеној кући. ''Српска зора'', II, 1919, бр.
60 (24. II / 9. III), 1.
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изјављивали су да све Србе треба истребити, да заслужују метак у главу, да
нису побегли сви би били поклани, да не сме остати ни једно српско уво итд.
Ретки су били примери када је неко међу њима спречавао убиства.16 Убијани су
бајонетима заједно с малолетном децом и вешани под изговором да знају за
комите.17 Да би сузбила било какву делатност против постојећег стања, аустроугарска власт је и најмањи испад карактерисала као рад против државе, а због
учињеног дела убијала је таоце. Злочинци за таква злодела нису одговарали, јер
је то, наводно, било дозвољено законом. Организоване су и спровођене акције с
циљем да се таоци убијају или читава села уништавају. Два бачена камена на
стражу која је чувала железнички мост била су довољан разлог да се, готово,
убије талац. Стражар на прузи је ставио камен на њу код села Палеж и то је био
разлог да се запали село. Инсценирани напад на воз више села Шуња био је
повод да буду стрељана два таоца како би организатор постао старешина – кнез
села – општине, да би Србе тукао, потказивао, глобио, узимао им коње, волове,
ситну стоку и чинио друга безакоња.18
Мато Сунарић предводио је групу која је напала Перу Пријовића у
његовој кафани на Бабића башчи, разбила му лобању, па је умро у мукама. Као
војник спроводник убио је неколико осумњичених Срба, а јавио претпостављенима да су ''покушали да побјегну''. По завршетку рата хвалио се, од кафане до
У Рогатичком срезу је 1914. Франц Видас, капетан 6. жандармеријског крила, стрељао
у Кнежини 10 невиних Срба и попалио куће тежака Јовановића у Бабинама. Шуцкори су почетком рата побили око 70 Срба, а Неђи Боровици из Вјетреника живом главу огулили. Српске
породице из Гласинца и Соколовића дотерали су у Шенковиће, одузели им новац, постројили у
врсту и стрељали 28 људи. Лешеве стрељаних покопала је српска војска неколико дана касније
с др Јевтом Дедијером. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 41 (22. I / 4. II) 2; бр. 66 (6/19. III) 1.
Убијено је и бајонетима избодено 14. августа 1914. у Коњском 20 Срба. Од Хамдије
(Фејзов) и Шућурлије (Хамидов) Салковића захтевано је да кажу ко су били главни кривци тога
злочина, али и да се казне они, уколико су криви. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 96 (9/22. V) 1.
У Фочи 1914. иницијатори убијања Срба су пре свих били срески поглавар Шрајбер,
жандармеријски капетан Адам Недјељски и срески судија Бошкић. По њиховим заповестима
Фрањо Ретиг, жандармеријски наредник станице Фоча, с два жандарма и шуцкорима убио је 24
Србина из Сијерача, а 70 у Фочи. Сам Шрајбер хвалио се да је за 20 минута осудио 36 Срба на
смрт, повешао и у земљу затрпао. ''Српска зора'', I, 1918, бр. 13 (26. XI / 8. XII), 3; бр. 17 (5/18.
XII), 2.
Смаил Шиљак, вођа шуцкора из Фоче, с помагачима је убио 1914. изнад Горажда, на
Јабуци, 72 Србина, а на Бакијама пет из села Боровића. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 84 (14/27.
IV) 1.
16
У Коњицу власт је одузела оружје од многих муслимана и католика и чувала град јаким жандармеријским патролама када је, уочи Мале Госпојине, 20. септембра 1914, открила намеру
Анте Павловића и Алије Салихкадића да покољу све Србе. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 105 (30.
V / 12. VI), 1–2.
17
Тако су убијени Миле Кусмук и његова два малолетна сина, Рајко и Неђо. Шуцкори су с
аустријским војницима долазили у куће, изводили и убијали људе. ''Српска зора'', II, 1919, бр.
79 (15 (13) [2/15]. IV) 1; 1919, бр. 41 (22. I / 4. II) 2.
18
Исто, I, 1918, бр. 20 (10/23. XII), 1; II, 1919, бр. 106 (1/14. VI), 1–2.
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кафане, својим ''јуначким дјелима'' и помињао ''високе особе'' из хрватских кругова у Сарајеву који су га наговарали на злодела.19
Ладислав Грабонац је почетком рата у Требињу организовао погром над
Србима и предводио демонстранте, а Фејзо Салковић и његови другови лажно
су оптужили Србе да су се борили против Аустроугарске. Ти Срби осуђени су
као велеиздајници и њих 78 обешено је у Требињу 28. јула 1914. Наведена су
њихова имена, године старости и место рођења.20
Тешко је описати сва зверства и иживљавања над Србима жртвама.
Жандармеријски наредник Мазета из Превила и Ибро Шеховић, Шаћир Дељо и
наредник Капун из Ораховице и Баоља прво су Николи Кујунџићу одсекли
доњу вилицу, нос и уши, извадили очи и потом га убили, као и Милана Живковића. Обојица су били из Ораховице.21
Мурат Муслић и Зајко Хаџић из Устиколине ухватили су Николу Пејовића из села Лигата, живог га одрали а потом месец дана нису дали да се сахрани док га звери нису појеле.22
Злогласни Абдурезак Диздаревић, управник среске испоставе у Чапљини, са својим саучесницима, аустроугарским шпијунима Миланом Мандрапом,
Владом Видићем и Алијом Битангом, радио је нечувена недела 1914. и 1915.
Трговали су људским кожама и упропастили неколико стотина српских фамилија у Чапљини и околини. Диздаревић је после рата био политички чиновник
у Лијевну.23
Коликa је и каква мржња појединих римокатолика била према Србима
може се само наслутити из казивања Пере Дробца, помоћног чиновника. Он је
сведочио да му је 1915. године рачунски ревизор Стјепан Неферовић, а 1919.
чиновник сарајевске полиције, показао фотографију и тада рекао: ''Кад хоћу да
с апетитом једем, онда ову слику ставим преда се и уживам!''24 На фотографији
су била вешала с обешеним сељаком, са стране су стајала два ''хероја'' – бирташ
Вајс с Пала и водник Штерн, муж модисткиње Штерн – а испод обешеног
сељака седео је прекрштених ногу и руку непознати муслиман.
Срби су потказивани и оптуживани скоро за све и свашта само да би им
се што више наудило и нанело зла. Поводи су били политичке природе, мржња
и освета, користољубље (узимања кућа, имања) итд. Тако им је, између оста19

Исто, II, 1919, бр. 31 (1/14. I), 1–2.
Исто, I, 1918, бр. 7 (11/24. XI), 2; II, 1919, бр. 82 (7/20. IV), 2 – Ускршњи прилог ''Српске
зоре''.
21
Исто, II, 1919, бр. 84 (14/27. IV), 1.
22
Исто, бр. 85 (16/29. IV), 2.
23
Исто, I, 1918, бр. 29 (28. XII 1918 / 10. I 1919), 1. После изнете тврдње наведено је: ''На стотине имамо свједока, а биће јоште врло интересантна материјала, изнијећемо имена јоште некојих зликоваца, што су у овом крају доста јада учинили''. Слиједе имена двојице главних свједока.
24
Исто, бр. 13 (26. XI / 8. XII), 3.
20
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лог, приписано да су: певали српске песме и псовали цара Фрању; радовали се
на дан сарајевског атентата; прославили годишњицу смрти Фрање Фердинанда
патриотским српским песмама; помагали српској војсци, хранили је, служили
јој као водичи, преносили јој оружје, јављали се и били у српским комитама
1914; превели 70.000 становника из Рогатичког среза у Србију; помагали црногорску војску; били највећи српски националисти, бавили се организацијом
устанка и бунили народ у Рогатичком срезу; били велеиздајници; повредили
углед цара Фрање Јосифа I; братски примали у кућу људе из Србије; из собе
избацивали царску слику; јављали лоше вести за Аустрију; узвикивали ''доље
са Фрањом, живио краљ Петар'' и од радости што је Лавов пао пивом частили
Србе; говорили: ''Овдје је Србија била и биће. Овдје ће Краљ Петар судити'';
''Сву ће аустријску војску Србијанци исећи''. Поред Срба оптуживани су и они
муслимани који су били пријатељи с њима, а међу којима је потпоручник Јунуз
Ајановић или хафиз Абдуселим Џумхур, као велики Србин и опасан по поредак.
На основу тих потказивања, оптуживања и лажних сведочења Срби су
били провоцирани, малтретирани, суспендовани с посла, остајали без плата и
отпуштани из службе, без обзира на којем су се положају налазили. Пљачкана
им је и отимана имовина, а они противзаконито хапшени и приликом спровођења били толико премлаћени и пребијани да су и умирали као Миленко Куновац. У затворима су боравили по месец, два, па и годину и више дана током
истрага. Када су као невини пуштани на слободу, предавани су полицији и
одмах су били или интернирани у логоре (Арад, Нежидер, Бихаћ), терани у војску, одвођени у таоце. Неки су осуђивани на вишегодишње казне тешке тамнице због ''велеиздаје'' или били стрељани и вешани. Било је и случајева да је неко
осуђен на смрт, па му је осуда преиначена на затворску казну (робију), коју је
издржавао током рата. Дешавало се да оптужени Србин буде ослобађан затвора
када понекада поједини муслимани нису хтели или могли да сведоче по жељи
потказивача.
Ни деца нису била поштеђена потказивања и пријављивања, па су уз
вођене судске истраге избацивана из школа, а ученици гимназије искључивани
из свих школа у Босни и Херцеговини. Страдали су и аустроугарски чиновници
који нису хтели да учествују у подметањима, малтретирању, прогону и другим
нечасним радњама против Срба.25
Ретко се дешавало да су затварани прогонитељи Срба, а било какво
задовољење изостајало је и када су потказивачи оптуживани да су их слали
невине у затвор.
25

Међу таквима били су порески службеници Волас, Чех по националности, оптужен ради
велеиздаје и Хопал, затворен и упућен на фронт; Илија Кридељ био је протеран из службе, док
је суспендован и затворен Нико Матијевић, старешина чиновника у земљишном катастру.
''Српска зора'', II, 1919, бр. 37 (13/26. I) 2; бр. 49 (5/18. II) 1; I, 1918, бр. 20 (10/23. XII) 1; бр. 7
(11/24. XI) 2.
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Међу потказивачима, по социјалном статусу, налазимо шуцкоре, дрваре,
трговце, сајџије, сеоске кнежеве, шумаре, гостионичаре, жандарме, писаре,
чиновнике, учитељице, професоре и директоре школа и гимназија, адвокате и
среске судије.
Као представници власти жандарми, њихови шефови, неки сеоски кнежеви и шуцкори били су у непосредном додиру с народом и сразмерно су највише прогонили српски народ. Предузимали су самоиницијативно тешке
репресивне мере из различитих личних интереса. Скидали су кровове с незапаљених кућа, узимали мито, отимали жито, водили истраге, обрађивали земљу
без плаћања одштете власницима.26 Насилно су уписивали ратне зајмове, а претили хапшењем и комором онима који га нису уписивали.27 Жртвама су чупали
и палили бркове.28 Пљачкали су имовину сељацима, отимали стоку, присвајали
је и продавали.29
Један од оних који се посебно истакао у злочинима према своме српском народу био је кнез села Медна у Мркоњићградском срезу (Варцарвакуфском) Тоде Ковачевић.30 Ни Српкиње нису биле поштеђене прогона и
терора.31
26

Један од таквих је шеф жандармеријске станице у Колима Максим Вићука и с њим Ристо
Вучјак, жандармеријски наредник. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 53 (12/25. II), 1.
27
Уз то Ахмед Чокић, управник испоставе у Доњем Вакуфу, ноћу је проваљивао у српске куће
у којима су биле саме жене и тражио, тобоже, сакривене комите. Давао је заповести жандармима и шуцкорима за злостављање и батинање невиних људи, а и сам је у томе учествовао. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 61 (29. II / 11. III), 2.
28
Исто, II, 1919, бр. 77 (29. III / 11. IV), 2; бр. 33 (6/19. I), 1–2.
29
Зубија Бакаревић, комесар и поглавар Железничке станице Пале, имао је толико отете стоке
да је својим слушкињама великодушно поклањао краве. Сина је слао по неколико дана да по
селима у околини пљачка бакарно посуђе, па га је продавао. Због крађа, превара, проневера и
утаја био је суспендован из службе и послат у војску. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 94 (5/18. V), 1;
бр. 95 (8/21. V), 1.
30
Он ''је жарио и палио, гулио и отимао од народа: бакар, вуну, обућу, прњу, жир, лист растов,
љешнике, јаја итд''. Уцењивао је људе за помоћ, војничка одсуства, комору и реквизицију стоке
и жита. За реквизицију је узимао стоку уз ниске цене, па трговао и исплате није вршио по процени, него колико је он коме хтео платити. Од народа је купио новац да би му из Срема набавио жито по цени 3,40 круна килограм, потом је њиме трговао по 8 круна и тако варао људе.
Уцењивао је трговце и занатлије који су се бавили трговином. Терао је и тукао сиротињу која је
деци и гладнима тражила кору хлеба, устављао новчане пошиљке, пакете помоћи итд. Био је
главни саветник поглавара Готесмана. У његовим тајним списима нађен је документ да је Ковачевић konfident für alles (шпијун за све). Потказао је и интернирао у Арад Раду Клепића, који је
тамо и умро, Саву Глушца и Столу Блажевића. Оптужио је лажно 33 Србина у селу да поседују
оружје и дао њихова имена жандармима. Тада су за њих настала прогонства и жандармске
батине. Морали су макар део оружја веома скупо да набављају и предају га до одређеног времена или да плаћају животом. Од батина су умрли Нико Кљаић, Нико Клепић, Раде Клепић,
Стеван (Павлов) Милекић, Остоја Драгосављевић, Ђука Цвијић, Станко и Тома Савановић, док
је велики број имао последице од убоја. По арадским и темишварским тамницама тамновали
су, од шест недеља до шест месеци, Сава Пекез, Стеван Милекић, Ђуро Ђурић, Перо Данило-
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Иницијатор свих злодела почињених Србима у Тешњу био је Адем-ага
Мешић, који је у својој мржњи позивао католике и муслимане добровољце да
се освете због престолонаследника Фердинанда.32
Невесињска општина је по налогу поглавара Петерса морала да упише
ратни зајам у износу од преко 300.000 круна, а њен целокупни капитал био је
око 75.000 круна. Последице тога сиротиња је осећала и после рата.33
Чиновник апровизације Никола Крека је обешчастио многе девојке у
току рата на тај начин што им није давао храну док му се не подају. Чинио је и
друга злодела, па је побегао у Мостар да га народ не линчује. Иван Ролф,
директор трговачке школе, као школски надзорник је денунцирао, мучио, прогонио Србе наставнике и оскрвњивао девојачко поштење. Награђен је премештајем у Владу.34 Александар Хандлер, манипулативни чиновник фирме Гроерсон у Каменици (Завидовићи), мучио је глађу заробљене Србе, Русе и Румуне.35
вић, Симо (Крстанов) Тегелтија, Симо (Илин) Тегелтија, Михајло Дринић, Симо Зељковић,
Петар Зељковић, Станко Којадиновић, Паво Пајић, Михајло Ступар, Никола Гаврић, Петар
Павловић, Сава Савић, Тривун Божић и други. Због свих злодела која је спроводио, захтевано
је да се његова имовина заплени у корист општине, ''коју је огулио и опустошио, гдје је народ
животом, здрављем, и иметком платио'', док се он још ''и надаље шеће, те попраћује и потрпава
своја недјела, која би му народ сам наплатио, не чекајући суда и правде'', јер је био ''сваком
правом Србину крв на очима, који треба да се уклони''. Колико је ''црножути кнез'' Тоде нанео
зла народу Медљанске општине говоре и чињенице да је против њега среском надлештву предато око 200 тужби, а цела општина је хтела 10. новембра 1918. да уништи њега, фамилију и
имовину му, али га је свештеник Илија Крпић успео спасити и заштитити. ''Српска зора'', II,
1919, бр. 78 (31. III / 13. IV), 2; бр. 112 (12/25. VI), 2.
31
Поглавар у Љубушком Исмет-бег (Гавран) Капетановић, владин подсекретар, затворио је
1914. више невиних жена само зато што су Српкиње. Рекао је да их мора осудити, па су осуђиване на по два месеца, 30 и 15 дана затвора. Ката Јелић одлежала је 14 месеци тешке тамнице у
Мостару, где је изгубила вид. И поглаваров миљеник, жандармеријски наредник Стеван Вукобрад (Вукобрат), прогонио је, претио и оптужио неколико жена које су невине осуђене. Напао
је и претио да ће исећи сабљом Зорку Тупаић. На његову пријаву, жени судског извршиоца,
који је 1914. заробљен у Русији, одузета је плата и није је примала годину и по дана. Добровољно се јавио 1914. да ће срушити манастир Косјерево, прешао је у Црну Гору, запалио манастир
и био одликован. Како је народ прогонио говори и чињеница да се, и поред плате, задуживао
пре рата, а непосредно после рата, ''кад је велика скупоћа, постао је поседник непокретности''.
Смајо Куловић из Пендичића био је 1914. вођа шуцкора и кундацима је тукао српске жене.
''Српска зора'', II, 1919, бр. 33 (6/19. I), 1–2; бр. 55 (15/28. II), 2.
32
Радио је у договору с поглаваром Зонефелдом. Томе у прилог говори и чињеница да је Зонефелд повредио помоћног чиновника Новотнија када је поднео пријаву против Мешића, којег је
ухватио у шверцовању 3.500 кг шећера. Уз Адем-агу били су и браћа Галијашевићи и Зија-бег
Ђонлагић, начелник у Тешњу. Они су чинили ''праву тешањску наполитанску камору''. ''Српска
зора'', II, 1919, бр. 50 (6/19. II), 1–2.
33
Исто, II, 1919, бр. 69 (12/25. III), 2.
34
Исто, II, 1919, бр. 39 (18/31. I), 1; I, 1918, бр. 10 (18. XI / 1. XII), 2.
35
Изгладнели заробљеници су брали и јели биљке по шуми, падали по путу и шуми, а већина
их је помрла. Крепале коње Хандлер је дерао и давао им да једу, а право следовање је узимао
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У Грахову је предводник злостављања и прогањања Срба био вођа шуцкора Иван Сарић, којег су смели звати само ''војвода''. Са својим рођацима
Антом Жуљем, Иваном Сарићем Тичарем, Шимом Сарићем и Никицом Сарићем Меџлизом проваљивао је ноћу у куће и жене силом изводио, па су оне
''морале господу шуцкоре цјелу ноћ забављати и цицвару им пећи''. Потказао је
и лажно сведочио да су Никола Ђурић од 65 и Илија Принцип од 70 година
певали српске песме и псовали цара Фрању. Због тога је Ђурић био две године
у мостарској и арадској тврђави, а Принцип у мостарској и травничкој. И један
и други су од добијених удараца ходали после рата са штаповима и погурени,
док су се шуцкори смејали, певали и нападали српски народ и вређали Србију.36
Др Бергер, зворнички срески поглавар, нечовечно је поступао према В.
М. Обрадовићу, учитељу из Тавне, Михаилу Видаковићу, правнику из Бјелошевца, Максиму Ђурковићу, народном посланику из Српске Трнове, Василију
Иванићу, трговцу из Доње Пилане, а шиканирао је и прогањао и њихове породице док су они били у логорима у Араду и Зеници. Затварао је српске радње,
прогањао породицу Вељка Чубриловића у Прибоју, а обесио свештенике М.
Поповића из Дрињаче и Петра Лазаревића из Козлука. Његови помагачи и
шпијуни били су Перо Савић, начелник из Тавне и бележник, а потом поседник
у Бошњацима (Славонија), и Илија Јочановец.37
Нахум Фаст, срески поглавар у Љубињу, мучио је народ, а нарочито
Србе православне вере. За две године његовог владања цео срез је изгледао као
затвор. Ни деца се нису смела крштавати у цркви. Његовом заслугом много је
било жртава у Араду. Службеник Владислав Шарић, његов саветник, надмашио га је у прогонима, нарочито интернираних Срба. Од њих је одузимао златан, а папирни новац стављао у државну благајну.38
При случајном сусрету са шуцкорима људи су често нападани и батинани. Од добијених батина су умирали или остајали инвалиди. Тучене су и нападане старице српске националности док су им синови били на фронту. Виђени
грађани су шамарани, на њих је товарено по 60–80 килограма коњских плоча
па су тако терани по граду.39
себи и продавао Немцима. Увек их је тукао мокрим конопцем, а исто је поступао и с другим
радницима, домаћим Србима, које је сваки дан тукао и слао у Завидовиће капетану, код којег су
били на још већим мукама. Стављао је људе у трапове, посебно направљене, без икаквог ваздуха. И шумски надгледник Јосип Хромотник, командант код заробљеника и шуцкор, прогонио
је, тукао и пљачкао Србе. Одузимао им је следовања хране, а давао саму воду и бундеве. Ако су
се жалили да не могу о бундеви живети, онда их је нагонио да боси и голи у снегу балване
извлаче. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 87 (20. IV / 3. V), 2.
36
Исто, II, 1919, бр. 68 (10/23. III), 2.
37
Исто, II, 1919, бр. 45 (29. I / 11. II), 2.
38
Исто, I, 1918, бр. 23 (16/29. XII), 1–2.
39
Исто, II, 1919, бр. 50 (6/19. II), 1–2.
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''Уредска'' наредба била је једна од многих метода злостављања српског
народа. Њоме је позивана гладна сиротиња и била приморана да ''поглавитоме''
господину и његовим чиновницима доноси јаја, млеко, кромпир, дрва итд. а
сама је умирала од глади. У пореском уреду стајала је наредба да се војничка
помоћ, давана сиромашним породицама, неће исплаћивати ако странке не донесу бесплатно јаја за њихове чиновнике. Одбијане су извесне количине новца
код исплаћивања помоћи и код исплате реквизиција жита и стоке. Без давања
признаница одузиман је новац малолетника сакупљан за Црвени крст и даван у
ратни зајам.
Масовно је било одвођење у таоце и интернацију највиђенијих и најугледнијих Срба по читавој Босни и Херцеговини.40 Једини разлог за такво
поступање према њима био је тај што је власт у њима видела потенцијалну опасност за себе. Спровођене су преко среских поглавара и већа, која су одлучивала ко ће бити одведен у таоце, интерниран или послат на рад.41 Поступања према њима у интернацији овде илуструјемо званичним извештајем из Арада.42
40

Какве је размере то имало говори и чињеница да је августа 1914. у Арад доведено преко
8.000 босанских Срба, људи, жена и деце. (''Народно јединство'', II, 1919, бр. 163 (16. VII), 2).
Само у добојском логору умрло је интернираних 406 лица из Рогатичког, 268 из Сарајевског,
157 из Требињског, 34 из Вишеградског, 107 из Гатачког, 31 из Билећког и 128 из Фочанског
среза. Споменица посвећена мученицима и жртвама добојске интернације из светског рата
1915/16 г. приликом освећења спомен-цркве и спомен-костурнице у Добоју дана 18 септембра
1918 г. Уредио Јово С. Дракулић, Добој 1938, 33–36.
41
Веће у Коњицу су сачињавали фра Блаж Јерковић, Петар Дика и порезник Анчић, који је био
главни франковац, а његова канцеларија већница франковачке денунцијашке клике. Срески
поглавари Мађари и Вајхбергер зато су скоро све Србе и већину тежака из среза отерали у таоце и интернирали у Арад, где су многи и помрли, неки у прогонству оболели и умрли, а неки
полудели. Други су стрељани (Милан Мркајић у Брадини, Тривко Шаран у Рами), а неки су
нестали (Илија Шаровић из Бјелемића) у Мостару на непознат начин. Фра Блаж је отерао у таоце Јову Зотовића, само зато да му уништи грожђе и да се домогне његовог подрумског суђа.
Због франковачке мржње уништили су чиновничку читаоницу. Вајхбергеру су потказали
Фехим-бега Бегташевића да је Србин и захтевали да га отера у таоце, али поглавар му је одредио кућни притвор, у коме је био више од два месеца, све док није отишао у војску. Фехим-бег
је био и члан касине, па су захтевали да се као србофил избаци из ње, јер по њихову мишљењу
Србин или србофил није смео бити члан. Други чланови нису дозволили да се Фехим-бег избаци, па је касина престала да постоји. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 104 (26. V / 8. VI), 2.
42
Какве су све страхоте, свирепости, патње и злочине подносили интернирани Срби најбоље
сведоче поступци према њима из службених података за логор у Араду. Претпоставити је да се
ни други логори нису много разликовали. Наиме, у наведени логор августа 1914. одведено је
босанскохерцеговачких Срба, политички непоузданих и сумњивих, преко 3000 људи, жена и
деце. Били су одвојени и изоловани од света и пролећа 1915. кришом су успели послати нека
писма у Босну, у којима су, донекле, изнели своје муке. Босанска влада је послала жандармеријског мајора Веселог да у Араду ислеђује шта је рађено. На основу његовог извештаја
војни заповедник у Темишвару је наредио истрагу против потпуковника Хегедиша и четворице
наредника. Јосиф Чајка, војно-судски пуковник и председник Дивизијског суда у Темишвару,
где је истрага вођена, у свом реферату писао је: ''Тражио сам безуспјешно, да се потпуковник
Хегедиш, који је у исто вријеме био и командант мјеста у Араду, стави у истражни затвор, али
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сам успио само то, да је био разријешен од службе и да се за вријеме трајања истраге морао
налазити у Темишвару''.
Јако сам био узрујан – вели писац реферата – када сам читао протоколе мајора Веселога; нисам могао ни вјеровати, да би се у двадесетом вијеку у Европи могле дешавати и такве
бестијалности. Али је судска истрага потврдила, да је мајор Весели доиста све то утврдио. Судску истрагу је водио војно-судски поручник др Мирослав Сахтер, адвокат из Черновица у Буковини. Кад сам с тим истражним судијом отприлике у јуну 1915. посјетио овај логор интернираних у Араду, сакупио сам око хиљаду људи, који су та звјерства преживјели, те сам им у кратком говору обећао заштиту власти, које су веома касно дознале за злочине вршене над њима, те
сам им зајемчио строгу казну криваца.
Судском истрагом, у току које је било саслушано неколико стотина људи, утврђено је
да је у логору било мјеста највише за хиљаду лица, али да је ондје било смјештено преко три
хиљаде људи, који су већином лежали у незаложеним казаматима и у такозваним школама на
голом камену, без сламе и без покривача. Они су били тамо тако натрпани да је могао само
један уз другога сједити или лежати, а друкчије се не могаху кретати. Босе по собама, гдје су
имали своје постеље са сламама и покривачима; ови, па чак и они сиромашни тако су пљачкани
од надзорника наредника, па су сваку и најмању маленкост плаћали скупим новцем; тако је на
примјер чаша воде коштала 20 филера, а кутија палидрваца једну круну. Као храну добијали су
интернирани, и то сви без разлике, и старци и болесни и дјеца дневно гулаш од овчијег меса у
који су вазда биле нарезане цијеле утробе и неочишћена цријева пуна кала.
Свега једном то месо добављено од касапина премјеравано је, те се нашао мањак од
165 килогр. према правој тежини: протокол, који је о томе саставио један официр, подерао је и
уништио Хегедиш. Усљед ове биједне хране умножиле су се болести стомачне, те су интернирани, нарочито дјеца, масама умирали. Кад је дошла зима, помор се још већма увећао, нарочито
међу онима, који су лежали на голом камену у школама, и то у таквој мјери, да су у једно вријеме износили из логора дневно до 40 љешева. Начелник града Арада, видећи ове многобројне
саране, интервенисао је код Хегедиша, који му је на то одговорио, да он за све одговара.
Два војна љекара који су вршили службу у логору, и то један штабни и један пуковски
љекар, издали су о здравственом стању интернираних лица извјештаје у којима су тражили да
се час прије поправе исхрана и станови тих биједних људи, један од тих извјештаја био је упућен војноме министарству, а други војној команди у Темишвару. Хегедиш је ријешио оба та
извјешћа тиме што је на њих ставио биљешку 'акта', те их оставио у свој сто, гдје су доцније
нађена.
У таквим приликама достигла је невоља интернираних лица по новој години 1915. свој
врхунац; мртви су лежали у шталама по читаве дане и ноћи међу живима, који нијесу имали ни
толико снаге да изнесу лешеве, ма да су се ови већ почели били распадати; дјевојке су се на
очиглрд својих матера морале подавати страстима пијаних наредника – надзорника; људе који
су имали куражи да ријечју или дјелом узму немоћна створења у заштиту, везали су стражари у
кврге, савијајући им главе међу кољена и послије их у таком положају ударали по ногама и по
земљи вукли. Један од тих биједника, кога су овако мучили, умро је и остао у кврги свезан
тако, да је укочени леш тешком муком могао бити положен у сандук. Једна Србијанка, која у
такој невољи ослободила се новорођенчета, није добила ни мало воде, да опере себе и своје
дијете.
Међу интернираним лицима било је неколико стотина интелигентних људи: професора, учитеља, свештеника, адвоката и трговаца. Само једном усудио се један од њих, неки млади
адвокат, изаћи пред потпуковника Хегедиша са тужбом због ужасних поступања надзорника
према интернираним лицима. Одговор Хегедишев био је: 'још једну ријеч само, па ћете добити
зрно у главу, велеиздајниче један.'
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Помађарени управник Паул Протитс, који се као тузлански срески
поглавар потписивао као Протић, и његови помоћници Никола Кнежевић, Илија Салопек, Георг Хофбауер, Јохан Штрајц, Леополд Бауер и Иво Пејковић,
оптужени су за сва страдања талаца и интернираних грађана Добоја и околине.
Он је затворио 42 Србина из Добоја и околине. Неке од њих је интернирао у
Арад, а друге је одводио у таоце. Шест грађана задржао је као сталне таоце до
укидања талачке дужности, иако је по другим местима већина била пуштена 2.
децембра 1914. Био је груб и суров према породицама затвореника. Рекордер је
по броју затворених лица, јер је поред виђенијих Срба затварао и све остале.
Није се интересовао ни најмање за интерниране и заробљене Србе у добојском
логору, да види чиме су се и како хранили и шта је био узрок да је на стотине
њих дневно умирало и сахрањивано на добојском гробљу. Показао се као већи
непријатељ српског народа него било који чиновник друге народности. Ваљда
је желео на тај начин да се препоручи претпостављенима.43
Поглавар Новоградског среза (Босански Нови) узимао је за таоце угледне Србе и поступао с њима нечовечно. Интернирао их је и многи су помрли у

Када сам, како горе рекох, посјетио логор изведено је преда ме око 30–40 мале дјечице;
то је био остатак од више но 400 дјеце, која су тамо била здрава доведена и ондје биједно изгинула. Па и овај остатак, како ми рече љекар, који ме је пратио, показивао је махом на челу знаке скоре смрти, туберкулозу, која се зачела усљед лоше хране.
Видио сам око 15 младих дјечака између 10 и 20 година којима су били ампутирани
удови, који бјеху промрзли: некима су фалиле обје ноге све до бедара, другима до кољена, а
некима подлактица или цијела рука. Ови ми младићи казиваху, да су сви дошли здрави у логор
и да су им удови промрзли на каменом поду у шталама.
Судска истрага вођена је свом строгошћу, што, разумије се, није било по вољи Хегедишу. Он ме је у својој писменој пријави, упућеној војном министарству, напао био на простачки
начин, а тако исто и истражни судија. Мене је оптуживао за злочин велеиздаје и нарушавање
јавног мира, што сам тобож починио својим говором пред интернираним Србима: 'Чех – Срби –
панславизам.' Тиме је хтио да ме учини безопасним, и одиста морао сам одговарати војном
министарству, али сам у исто вријеме молио за судску истрагу против Хегедиша због увреде
части и у исто вријеме тражио, да се одреди други суд. За даље вођење парнице одредио је доцније највиши војни суд дивизијски суд у Сибињу. У марту 1916. био је Хегедиш најзад послије
главне расправе, која је вођена у Араду цио мјесец дана, осуђен најзад ради злоупотребе власти
и прекршаја против сигурности поштења на једногодишњи тешки затвор и губитак официрског
чина. Ратни суд узео га је одмах, пошто је била проглашена пресуда, у затвор. Али кад је предао жалбу, пуштен је из затвора по телеграфском наређењу највишег војног суда. О самој жалби највиши војни суд у Бечу све до политичког преврата у октобру 1918. није ништа ријешио,
очевидно због тога, што је предсједник највишег војног суда генерал Белмон био Хегедишев
шура. Одлука војног суда није дакле постала извршна и потпуковник Хегедиш остао је и поред
свих својих злочина без казне и у официрском чину.'' (''Народно јединство'', II, 1919, бр. 163
(16. VII), 2)
43
''Српска зора'', II, 1919, бр. 76 (27. III/9. IV), 2.
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Араду, као српски православни свештеник у Костајници Светозар Карановић и
тежак Бајалица. ''Десна рука'' му је био градоначелник Али-бег Бишчевић.44
С таоцима, затвореним у зграду фрањевачке гимназије у Високом,
поступано је безочно. Томашић, судски записничар, терао их је да једу со а
забранио им да пију воду. Нарочити терор спроводили су шуцкори и били криви за страдања и патње Срба Височана. Постојао је одбор у којем су били
Ћамил Матараџија и Мушо Х. Омеровић, командант и предводник шуцкора
који им је давао упутства.45
Бањалучки окружни поглавар Милер интернирао је 25 најугледнијих
Срба из Градишке и околине. Октобра 1914. интернирао је Србе из града (остала су само 3–4 Србина) и око 300 Срба тежака из околине. Половина њих је
помрла у интернацији или одмах по повратку кући. Помагачи су му били срески судија Хорват, судски помоћни чиновник Кенђелић, шеријатски судија
Мујезиновић, политички помоћни чиновник Грум и жандармеријски наредник
Буквић.46
Поглавар барон Бенко и жандармеријски капетан Филиповић били су
кривци за нечовечна поступања према бијељинским таоцима, међу којима су:
Шћепан Грђић, народни посланик Сарајево, Јово Скарић, банкарски чиновник
Сарајево, Бранко Ерић, земљорадник из села Попови, свештеници Стево Поповић из Бродца, Михајловић из Црњелова и Стево Станчић из Дворова, Ристо
Манојловић, трговац из Турских Јањара, Живан Мајсторовић, кнез села Попови, учитељи Стево Николић и Јово Видаковићи у Бијељини.47
44

На предлог среског поглавара Албрехта и свођанског жандармеријског наредника Цимерта,
узет је за таоца железничке пруге 30. јула 1914. Ђорђе Умићевић, свештеник из Сводне. Био је
шиканиран, премештан, покушано је и његово убиство, али је план осујећен. Децембра 1914.
послат је у интернацију у Жегар, где је провео 15 месеци. По повратку, фебруара 1916, на њему
су се приметили знаци душевног растројства, као последица претрпљених мука. Одмах сутрадан звао га је наредник Цимерт и заповедио: ''Ако су те све власти пустиле, нисам ја – из куће
не смеш никуд макнути, док мене не упиташ и ја ти не дозволим!'' Прва молба Ђорђa
Умићевићa била је да носи ''богојављенску (крстовску) водицу'', која две године није ношена у
селу, али га је Цимерт дочекао речима: ''Каква водица, то је лаж, то народу не треба, ви попови
само лажете и гулите народ – за то забрањујем ношење водице!'' После тих речи свештеника је
сатима плакао и био је увек очајан када је Цимерту морао да се пријави да ће служити службу,
некога сахранити, крстити итд. Умро је у мукама 27. септембра 1917. године спомињући
Цимерта, шуцкоре, усташу Петра Табурина и Албрехта. Иза себе у највећој беди је оставио
супругу с петоро деце, од којих је најстарије имало осам, а најмлађе пола године. ''Српска
зора'', II, 1919, бр. 59 (22. II / 7. III), 2; бр. 98 (12/25. V), 1.
45
Преко 30 Срба било је интернирано и мучено у Араду, а Омеровић је био присутан кад год су
некога терали везана од куће. Из радње Дамјана (Плавшића) Поповића однео је неколико врећа
кафе, платио је колико је хтео и то када су Аустријанци били поражени у Србији. ''Српска
зора'', II, 1919, бр. 101 (19.V / 1. VI), 2.
46
''Српска зора'', II, 1919, бр. 73 (20. III / 2. IV), 1–2.
47
Ради понижења, таоци су ''натјеривани на тешке и недоличне послове као чишћење нужника,
чишћење ђубрета у шталама и теглењем ђубрета мјесто коња по километар далеко, те метењем
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По окрутности према таоцима био је познат и Карло Хуркијевић, жандармеријски заповедник у Бихаћу.48 Одведено је у таоце око 20 најугледнијих
православних Срба у Бугојну, а 22 су отпремљени у комору само у једном дану,
док су 22 интернирани у Гламочки срез. Почетком рата затворен је и интерниран у Арад веома велики број Срба у Зворнику, од којих су ''неки повјешани, а
неки у казаматима арадским и другим кости оставили''.49 За малтретирање,
страдање, болест и смрт Саве Шкаљка, свештеника из Језера, који је првих дана
рата ухапшен и одведен у таоце на станицу Винац, одговорни су били Красер,
командант ветеранске страже, и Сабљак, командант шуцкора у Јајцу 1914.50
Ђуро Батинић, жандармеријски наредник из Сокоца, био је командант
жандармеријске станице у том месту. На дан објаве рата повезао је све угледније људе у крају по налогу среског надлештва у Рогатици, а велику већину по
списку који је сам саставио с наредником Јозефом Хутеном. Све те невине
људе отерао је у Арад, где их је већина умрла.51 Почетком рата жандармеријски
путева у бјељинској касарни'' неколико месеци по 8–10 сати дневно и за то време нису смели
пити воду, нити се одмарати. Бенко је долазио да би таоце при таквом раду сликао фотографским апаратом, а Филиповић је често доводио у касарну бијељинске бегове, католичког попа
Јовића и директора школе Ролека (Ролфа) ''да се наслађују гледајући'' шта раде Срби. ''Српска
зора'', II, 1919, бр. 58 (20. II / 5. III), 1.
48
После рата Хуркијевић је био потпуковник Жандармеријског збора Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца. За време Анексионе кризе био је један од најагилнијих аустроугарских шпијуна.
Као свињарски трговац прикупљао је податке у Србији, прелазио Дрину код Шепка и небројено пута био у Београду. Имао је мрежу својих јатака. Стално је био у контакту с извесним
Михајлом Ристићем Шапчанином, који је редовно, сваке суботе, преко годину дана долазио
возом у Брчко и Хуркијевићу, тада капетану, доносио информације из аустроугарског вицеконзулата у Шапцу. Мислимо да овде није реч о Михајлу него о Николи Ристићу, који је био
аустроугарски детектив за време окупације Србије. Захтевано је да се Карло Хуркијевић отпусти из службе да не профанише хероје с Кајмакчалана. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 113 (13/26.
VI), 2.
49
Исто, II, 1919, бр. 45 (29. I/11. II), 2.
50
Напад на свештеника Шкаљка је инсценирала стража ветерана и шуцкора повицима: ''Ево
комита, ево Србијанаца. Дај бомбе. Попе (псујући му попадију и највеће светиње Србинове)
твоји су дани избројани. Изведите пса овамо, да га стрељамо''. Он је од страха нервни слом
добио и полудео. Одвели су га у Јајце и успут псовали и малтретирали, потом у Подмилачје да
тамо чува мост и цркву Св. чудотворца Иве. После неколико дана вратили су га у команду, па
на крају и у римокатолички самостан, где је покушавао да одузме себи живот. Када су видели
да је човек болестан, капетан у команди и поглавар Миласин су га под стражом спровели у
сарајевску болницу, где је провео скоро три године и умро у највећим мукама. После рата Красер је био чиновник у фабрици карабита у Јајцу, а Сабљак жандармеријски наредник у Шипову. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 132 (4/17. VIII), 2.
51
Побегао је кад се појавила српска војска и дошао после њеног повлачења, па је на Гласинцу
спроводио насиље над српским становништвом које је остало. Где је год нашао стоку, овршено
или неовршено жито, све је присвајао и плаћао неком мало, а неком нимало. Говорио је да није
Србин, да српска сиротиња иде краљу Петру да је помогне, док је препоручивао само муслиманску сиротињу за војничку и сиротињску помоћ. Прогонио је само српско православно становништво и неовлаштено одузимао точаринске и дуванске дозволе у Сокоцу, које су биле у
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заповедник Михајло Левицки, у споразуму с Чокићем, интернирао је скоро све
сељаке из околине Доњег Вакуфа. То је урадио под изговором да су они скривали оружје, које никад није ни имао највећи број њих. Невини су трунули по
затворима у Сарајеву, Осијеку, Араду, Колошвару и Кечкемету, а многи су и
поумирали.
Долазило је до страдања Срба и приликом регрутних прегледа код војних комисија, а на који начин је то рађено најбоље илуструје пример из Дервенте.52 Позивани су у војску пре времена, па и када су проглашавани неспособним за војну службу на редовним прегледима пред војним комисијама или
окарактерисани као политички сумњиви.53 Србима војницима није било дозвољавано да цело одсуство проведу код куће, па су хапшени, везивани и враћани
назад у команду. Када би неки од њих прекорачио за 2–3 дана одсуство, одузимана је новчана помоћ давана породицама, а војници су батинани и пребијани,
као и чланови породица војника који су бежали с фронта.54
Поступци жандарма и шуцкора били су веома брутални код тражења
оружја. Током преметачина немилосрдно су тукли и мучили људе да би признали где су сакрили оружје које нису имали, тако да су од батина неки и умрли. После добијених батина многи су продавали и последњу краву да купе и
предају оружје. Српске бомбе и митраљезе тражили су у кућама активних војника, као и у црквама. Када то не би нашли, јер никаквог оружја није ни било,
мушкарце су тукли водећи их кроз више села да сељани виде шта и њих чека и
наређивали да се разоткрије плочани кров (челебићка црква), мислећи да су
бомбе сакривене под плочом. Због оружја у Бугојанском срезу била су затворе-

рукама православних Срба, а механџије је већином слао у Арад, где су помрли. Прогањао је
породице тих Срба и забрањивао улазак у њихове куће. Претио је да ће сваког ко им буде долазио сматрати велеиздајником, као што је био случај с најугледнијом породицом Пере Косорића.
''Српска зора'', II, 1919, бр. 67 (8/21. III), 2.
52
Милослав Нехода, потказивач и војни службеник у среском надлештву, редовно је указивао
на српска села приликом свих војних прегледа 1914. и 1915. године. Председнику војне комисије је скретао пажњу и говорио: ''Das sind die grössten Räuber aus dieser Gemeinde (Агићи), man
soll sie recht viel nehmen'' (Ови су највећи пљачкаши у овој општини, треба их што више покупити). На то му је председник одговарао да га убудуће опомене с ''Gemeinde S.'' када на реду
буде српска општина. Последица је била да је војна комисија, скоро без лекарског прегледа, и с
већим телесним манама узимала људе из српских општина у војску, па су на тај начин опустошена скоро сва села. ''Српска зора'', I, 1918, бр. 99 (21. XII 1918 / 3. I 1919), 2.
53
Тако је било с Алексом Бјелићем, који је три пута проглашен неспособним за војску, а којег
је војни референт Ајзерл послао на рад код санитета у Албанију, где је умро. Он је био једини
који је издржавао шесторо чељади у кући. Након њега кућа је остала без хранитеља и без игде
ичега. Љубу Сордаревића и још неколико Срба је послао у војску. ''Српска зора'', II, 1919, бр.
107 (2/15. VI), 1–2.
54
''Српска зора'', II, 1919, бр. 64 (3/16. III), 2.
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на 463 православна Србина. Карактеристичан начин тражења оружја био је на
подручју Купрешког среза, нарочито у Благају.55
Један од оних који је био познат по батинању народа код тражења оружја био је и Јово Блешић, жандармеријски помоћник из Грахова,56 док је то на
Палама био Авдо Шахинагић, који је Србима чинио многа злодела.57
И реквизиција је била један од видова пљачкања и уништавања српског
народа. Спровођена је селективно и брутално од представника власти и њихових помагача на свим нивоима, па је довела Србе на просјачки штап. Сељачкој
задрузи Славнића из Корићана отерано је преко 30 волова, а када им је узет и
последњи, захтевано је још, па су били присиљени да их купују на пијаци
скупo и држави дају за безвредан папир. Слично је поступано и код уписивања
''добровољних'' прилога и ратних зајмова. Присилно су и бесплатно узимана
55

Србима су скидали одећу и обућу, везане их водили по зими и снегу, а ноћу их терали да
буду ''у смрзнутим локвама држећи своју обућу у зубима'', док су они ''пијанчили по кућама''.
Поред тога тукли су их све док не би обећали да ће купити оружје, па где било. Од таквих батина умрли су Симо Милишић, Симо и Стево Пјевач, а Окан Мандић је тешко оболео. Упутства
жандармима и шуцкорима давао је Нико Стипић, сељак римокатоличке вере. Довољно је било
да посумња да Србин има оружје и предати га је морао, иако га није имао, само да не би био
пребијен и у леду и снегу. За оружје је давао коња или вола католицима и муслиманима, од
којих оно уопште није узимано. Када је предавао тако купљено оружје, Србин је морао одлежати у затвору од три месеца до годину дана у Бихаћу, Сарајеву и Сибињу. Стипић је за време
рата био аустријски шпијун, а његова кућа место где су се шуцкори и жандарми гостили. Они
су отимали новац и стоку, а у томе су се истицали: наредници Илија Ливнајић и Љубић, вођа
Пајлаковић, трговац Иво Баришић, Матко Мештровић, Јозо и Малић Думанчић, Јаков Маријановић, Иле Ерцег и Божо Белић. Посебно се мржњом према свему што је српско истицао
наредник Љубић. По уценама и миту били су познати Иво Баришић, Малић Думанчић, Јаков
Маријановић, Нико Стипић и Максим Проле, шумар. За све њихове поступке знао је поглавар
Молнар у Бугојну, али није хтео да их спречава и кажњава. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 93 (3/16.
V), 1.
56
Од његових пребијања страдало је преко 350 особа, а по ослобођењу још увек су били у
постељи Јован и Гњатија Чеко, Петар Марић и Јован Билбија. Србе у Грахову од Блешићевих
прогона сачувао је заповедник станице Петар Допуђа, иначе ''би усмртио преко 100 особа у једном дану''. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 68 (10/23. III), 2.
57
Он је од почетка рата добровољно био у војној служби на паљанској станици. Посебно се
истицао код тражења оружја по сеоским кућама батинањем и мрцварењем сељака, па га је злогласни мајор Мали унапредио у водника. Пуцао је из воза и убио недужног Ристу Чошића,
сељака, иза којег је остала жена и четворо деце. С Мушом Мусом, вођом шуцкора, на спавању
је убио Ристу Чукила у Венцловој кафани на Палама. Шахинагић је с једном патролом отишао
на Коран и довео на станицу шест сељака, потказао их и осуђени су на смрт вешањем. Један од
њих био је Видак Скоко. Осуду и налог за вешање дао је, у споразуму с месним заповедником
пуковником Хајдлером, поглавар Бакаревић. Пре извршења пресуде Шахинагић је тако злостављао сељаке да су их официри морали бранити од његовог беса, па га је један ударио коцем по
глави. За себе је задржао уже којим су били вешани Срби, показивао га и хвалио се. Новембра
1914. довео је с патролом из Праче и потказао Госпаву Терзић, кафеџиницу на Палама, која је
била осуђена на вешала и само се неким чудом спасла. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 94 (5/18. V),
1.
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говеда, коњи, ситна стока, дакле оно на чему је српски народ заснивао своју
егзистенцију. Само од Срба тежака узимани су волови у селима Ловници, Прилики и Љесковицама, иако су у тим селима поред њих живели и муслимани и
католици. Представници власти држали су организовано снабдевање народа
животним намирницама преко својих помагача. Жито су код реквизиције 1918.
плаћали 60 уместо 90 хелера, а оно намењено сељацима продавали су у Далмацији 10–12 круна по килограму. Код одузимања животних намирница при преметачини кућа и у чарапама су тражили жито, тако да су и деца и одрасли умирали од глади. Управник земаљске штампарије Карл Фолкмер је код реквизиције олова за четири дана избацио из штампарије сва ћириличка слова тежине
12.000 кг у вредности 180.000 круна, а централи новина предао је 42.000 круна.58
Српска имања су, поред скоро редовног пљачкања, отимана и поседана
и на разне друге начине.59 У том смислу интересантни су и поступци колониста
Георга Рауха и Терезије Јарош у општинама Кошево и Нахорево у Сарајевском
срезу.60

58

''Српска зора'', I, 1918, бр. 19 (9/22. XII), 1; бр. 14 (28. XI / 10. XII), 2; бр. 24 (18/31. XII), 1;
1919, бр. 100 (16/29. V), 1–2; бр. 43 (25. I/7. II), 2; бр. 102 (22. V / 4. VI), 2; бр. 46 (30. I / 12. II),
2.
59
Срески поглавар у Бихаћу Беркс присвојио је град Острожац на Уни, а многе је власнике
имања присилио да му их продају за мали износ.
Кнез села Реше Нина Космајац насилно је запосео кућу и цело имање Пере (Паје)
Маретића док је он био у аустријској војсци, а цела његова задруга одведена у Мађарску. Остала је сама сестра Анка Гавриловић, снаја Илијина, да му чува кућу и имање. Њу је Космајац
избацио из куће и предао шуцкорима, који су је тукли, а с још две друге породице запосео је
кућу и сву Перину имовину. За то време Пери је пропало 70.000 кг сена, 70.000 кг сламе, 5.000
кг зоби, 4.000 кг јечма, као и роба и покућство у вредности око 50.000 круна, а њега је лажно
оптужио да је противник Аустрије, па је Перо био и у затвору. ''Српска зора'', I, 1918, бр. 19
(9/22. XII), 1; II, 1919, бр. 85 (16/29. IV), 2.
60
Они су сељацима наносили тешке телесне озледе, слали их у таоце, интернирали у Арад и
клеветали код власти. Мирку Гучевцу из Кошева су отели комад обрађене и засађене земље, а
Ђокану Савићу девет дунума шуме и оранице. Први је обрађивао 12, а други 17 година пре
њиховог доласка. Такође су Ристи и Илији Рашевићу отели комад земље, као и Тани Максимовићу. Оклеветали су његовог сина Митра, који је 13 месеци провео у Араду. Филипу Митровићу хтели су да отму комад земље пред кућним прагом, али нису успели. Постигли су то да је он
за суђење потрошио три пута више новца него што је земља вредела. Митра Ђокића, начелника
у Нахореву, отпремили су у таоце, где је провео осам месеци. Оклеветали су и Ћетка Капора,
радника у фабрици фитиља за паљење мина, да у кући има бомбе и пушке. Због тога је страдао,
а кад је отишао у војску, провалили су у фабрику и опљачкали је. Истрага која је била поведена
против провалника остала је у тајности, а они некажњени. Раух је на путу напао и испребијао
Дамјана Крајишника, старог 80 година, тако да је 24 дана лежао у болници, а његову жену и
децу је тукао и терао у ледену воду. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 97 (11/24. V), 1.
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Претње Србима нису престајале ни када је рат завршен.61
Поред свих овде изнетих података није неважно истаћи и оне верског
карактера. Реис-ул-улема Мехмед Џемалудин Чаушевић прогласио је 11.
децембра (28. новембра) 1914. џихад у Босни и Херцеговини. Мало је истицана
а и недовољно уочена папина одлука од 7. октобра 1914. о стављању Унијатске,
односно Гркокатоличке цркве у БиХ под његову директну управу. До тада је
генерални викар унијата за вршење јурисдикције примао директиве од појединих римокатоличких бискупа, у чијим је дијецезама било таквих верника. Тога
дана папа је основао апостолску администратуру и за првог администратора
именовао Алексија Базиука из Бремена, родом из Галиције. Тиме је централизовао рад Унијатске цркве у БиХ, која је директно потпала под Римску столицу
и од папе примала директиве да за унијате извршава бискупску власт на подручју БиХ.62
Из свега наведеног може се закључити да је терор над Србима у Босни и
Херцеговини за време Првог светског рата био организован. Спровођен је од
стране окупаторске аустроугарске власти од најнижег до највишег нивоа, али и
од појединаца. За почињене злочине над Србима нико није одговарао, па се има
утисак да су били ван закона и да је на њих ''дозвољен лов''. Највећи број злочинаца у новој југословенској држави није био кажњен за своја недела, а многи су
остали у државној служби као да се ништа није ни догодило. То је изазивало
неспокој код народа, а њима давало подстрек да се боре против југословенске
државе. Ти некажњени злочини су један од више узрока што је у Другом светском рату дошло до геноцида над Србима у НДХ.

Mile Stanic
Terror and Crimes of the Austro-Hungary against the Serbs in the
Bosnia and Herzegovina 1914-1918
Summary
The paper The Austro-Hungarian Crimes against the Serbs in Bosnia and
Herzegovina from 1914 to 1918 presents the atrocities that Austro-Hungary as a
country implemented against the Serbs. Mentioned are those that have been recorded
in the official newspaper Sarajevski list (Sarajevo Newspapers) and Srpska zora
(Serb Dawn). According to these recorded data the Austro-Hungary under the auspi61

Тако је Пашан-бег из Коњица српским тежацима претио: ''Што сте се ваздигли Срби, ако се
ми Муслимани сложимо са Католицима поклаћемо вас све, да вам ни дете у бешици остати
неће''. ''Српска зора'', II, 1919, бр. 105 (30. V / 12. VI), 1.
62
''Сарајевски лист'', XXXVII, 1914, бр. 306 (12. XII / 29. XI), 2; бр. 289 (25/12. XI) 2.

215

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

ces of the law revoked the Serbs citizenship, persecuted them from the homeland
confiscating their movable and immovable property, detained them, took them to
camps, and as hostages and thereby inhumanely treated them. They carried out mass
shootings and hangings, and did not punish individuals who committed crimes. It
describes the torture of criminals over their victims: denunciations, false testimonies,
abuses. During the demonstrations after the Sarajevo assassination demolitions, burnings and lootings of Serb shops, stores, houses, Serb Orthodox churches were recorded; different methods of tortures during the weapon investigations, which was not
searched among the Catholics and Muslims; beatings and punching; forcible property
seizure, seizure of money and cattle. Perpetrators of these crimes were named, as
well as those who did not want to persecute the Serbs or prevented murders, which is
why they were killed.
From the statements of the Srpska zora it is obvious that the Serbs as a people
in their occupied and annexed homeland were outlawed.
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ПРОТОСИНЂЕЛ ВАСИЛИЈЕ СТРИЉЧЕК
Апстракт: Протосинђел Василије Стриљчек био је православни свештеник, мисионар и подвижник, који је већи дио пастирског живота провео на
територији Бањалучке епархије служећи Богу, својим сународницима Украјинцима и српском народу. Рођен је и одрастао у Украјини, школовао се у Риму, у
Сремским Карловцима постао је свештеник, мисионарио у Прњаворском срезу
међу Украјинцима, подвизавао се у Манастиру Гомионица, упокојио се у Бањалуци, а сахрањен је у Хрваћанима. До сада је о њему врло мало писано и о
њему се веома мало зна, прије свега због идеологије која је до деведесетих
година прошлог вијека владала на овим просторима, а чији је противник био
отац Василије. Овим чланком, који је настао на основу архивске грађе из четири црквене архиве, почињемо да освјетљујемо његову личност и да је изводимо
на видјело, чиме обиљежавамо и шездесету годишњицу његовог упокојења.
Kључне ријечи: Српска православна црква, Василије Стриљчек, протосинђел, мисија, православље, унија, Украјинци.
Протосинђел Василије Стриљчек рођен је 29. фебруара 1892. године у
мјесту Хусјатин (област Трнопољ – западна Украјина). Његови родитељи Теодосије и Текља (по националности Чех и Украјинка) били су припадници Гркокатоличке (Унијатске) цркве. Крштење и миропомазање је примио мјесец дана
након рођења, тј. 29. марта у унијатском Храму Усјековања главе Св. Јована
Крститеља у Кривенкину (Хусјатин) и добио је име Васиљ. Крштење је обавио
свештеник Јосиф Левицки, а кум је био Антоније Остапћук.434
Основну школу Васиљ је завршио у родном мјесту 1902. године, а 1910.
године у Трнопољу и класичну осморазредну гимназију. Схоластичке науке
завршава у Лавову 1912. године, те наставља да се бави реториком до 1913.
године и филозофијом до 1915. године. Боравећи у овим високим школским
установама, спремао се да прими свештенички чин и да мисионари унијатство
међу православнима.
434

Aрхива Епархије бањалучке, Фасцикла Протосинђел Василије Стриљчек (даље: АЕБ ФВС),
Крштеница
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За вријеме Првог свјетског рата (1914−1918) његово школовање се прекида: године 1915. аустријске војне власти су га мобилисале и поставиле за
помоћника на фронту. Након деветомјесечног војног служења био је заробљен
и послат на издржавање казне у Италију. Како сам отац Василије пише, интервенцијом Ватикана, након тромјесечне робије пуштен је на слободу, са једним
циљем – да проповиједа унијатство међу православнима. Међутим, боравак у
војсци и заробљеништву, по промислу Божијем, како је сам отац Василије сматрао, спријечили су га да прими свештенички чин и потврди оданост Риму.435
Након ослобођења, ради што боље припреме за назначено дјело, гркокатоличко свештеноначалство шаље га да се даље школује. Још тада унијати су у
њему гледали човјека који је много обећавао, прије свега на положају једног од
високих чиновника Гркокатоличке цркве, ради чега је уписан на вишу богословску школу (у рангу факултета), у Риму, у октобру 1916. године, a коју је
завршио у мају 1920. године.
У училиштима која је похађао дознао је за многа преимућства православља над, њему добро познатим, римокатолицизмом и спремао се за ''повратак''
у православље. ''Било му је као ученом богослову јасно да је хришћанска истина у Православној цркви, а да је унија на крајње нехришћански начин, грубом
силом и преваром наметнута свуда, па и његовим прецима.''436 За овакав потез
морао је добро да испита своје духовно стање, да се спреми, како духом тако и
тијелом, да прекине сва пријатељства са дотадашњим колегама и да се отисне у
свијет, гдје ће га сви са неповјерењем прихватити.437
Будући да је имао чврсту вољу да пређе у православље, долази код
митрополита кијевског Антонија (Храповицког, †1936), који се тада као емигрант налазио у Сремским Карловцима, и скопског Варнаве (Росића, †1937),
код којих наилази на очинску љубав. Његов долазак у Сремске Карловце, прелазак у православље и прихватање дужности мисионара били су по благослову
светитеља Горазда Чешког (Павлик, †1942). О овом отац Василије пише: ''По
савјету блаж. поч. Епископа чешког Горазда ја сам се примио мисионарског
рада међу мојим сународницима у Босни, тј. Украјинцима и донекле Чесима јер
сам поријеклом по оцу Чех, а поријеклом по мајци Украјинац''.438
У Саборном храму у Сремским Карловцима на Духове 1922. године
извршено је његово присаједињавање православљу и рукоположење. О самом
овом догађају отац Василије пише: ''На моме рукополагању присуствовала су
три јерарха бл. пок. митрополит скопски Варнава, кијевски Антоније и трећи
Епископ са Атона имена му не знам. Три дана трајала је ова моја свечаност, тј.
суботу пред Духове и први и други дан Духова... Примио сам јеромонашки чин
и потенцирао сам моје завјете монашке први дан оне моје свечаности тј. у субо435

АЕБ ФБС, Рукопис аутобиографије Василија Стриљчека
Српска Православна епархија бањалучка 1900−2000. Шематизам. Бања Лука 2000, 389.
437
Протосинђел Васиљ Стрилчик. У: Братство (Сарајево), бр. 9 (1933), 104.
438
АЕБ ФВС, Рукопис аутобиографије Василија Стриљчека
436
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ту Духовску''.439 По свему судећи, на Духовску суботу извршено је његово присаједињавање православљу и монашки постриг (расе и камилавке)440, а друга
два дана рукоположења. О рукоположењу митрополит Антоније је издао грамату, која гласи: ''Овим потврђујем сагласно благослову Патријарха српскога
Димитрија, Галцијана монаха Василија Стриљчека, православним те да је
мојом руком рукоположен у чин јерођакона 9–22. маја 1922. године у Николајевској Саборној цркви града Сремских Карловаца, а другога дана 10–23. маја у
чин јеромонаха у Руској цркви генералног штаба Антоније митрополит Кијевски и Галицки''.441
Након рукоположења јеромонах Василије је послат на пастирску
дужност православног мисионара међу унијатима у Срезу прњаворском (у
Босни)442 и постављен за пароха хрваћанског и сабрата Манастира Моштаница.
Дошавши међу своје сународнике, отац Василије је проповиједао вјерност
Кијевској Световладимирској крштењској купјељи и придобијао народ за православље. Завео је редован молитвени живот у народу, водећи рачуна да народни обичаји остану неповријеђени.443 Трудио се да благољепије кијевске традиције богослужења пренесе међу своје парохијане, што је и у њиховим срцима,
баш као негда и у срцу кнеза Владимира, потврђивало православље као једино
истинско богослужење. Тако је прије сваке Свете литургије служио Јутрење, а
439

АЕБ ФВС, Исто
Неразумијевање пострига у расу и камилавку само као прве степенице коју сваки монах треба да прође, а који се у Руској цркви обично зове иночки постриг, док се под монашким
постригом сматра искључиво постриг у малу схиму, доцније је створило више непријатности
кроз које је отац Василије морао проћи. Наиме, Свети синод Српске цркве, под предсједништвом митрополита скопског Јосифа, 1942. године је утврђивао да ли је он икада примио монашки постриг или није. Позвавши и самог оца Василија на саслушање, дознали су од њега да он
никада није примио монашки постриг, због чега Свети синод актом обавјештава епископа зворничко-тузланског и администратора бањалучког Нектарија (Круља): ''…То он не може имати
чин протосинђела него протојереја''. Да је он заиста био инок, односно за српско поимање −
монах, али не малосхимник, најбоље свејдочи текст грамате који је потписао митрополит Антоније (Храповицки), али и сама изјава под заклетвом пред Светим синодом протосинђела Василија "да никада није примио монашки обет". Архива Епархије зворничко-тузланске (даље:
АЕЗВТ), Свети архијерејски синод Српске православне цркве бр. 790/зап. 127. 21/8.3. 1942,
Београд.
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AЕБ ФВС, Грамата о рукоположењу
442
Унијати Украјинци су се насељавали на овај простор између 1900. и 1908. године, мада је
појединачних случајева миграције било како раније тако и касније. Непотписани писац чланка
о преласку унијата у православље, у Службеном гласнику Српске православне цркве, тврди да
су аустороугарске окупаторске власти насељавале унијате међу православни живаљ надајући
се да ће они Србе православце ослабити и на крају превести на унију. О Малорусима у Бањалучкој епархији, који су се из Уније повратили у Свето православље. У: Гласник службени лист
Српске православне патријаршије (Сремски Карловци), бр. 35 (1932), 553.
443
Тако није мијењао већ постојеће обичаје у народу, као што су узимање двије особе за кумове
приликом крштења, поштовање западних барокних икона и распећа, те молитвено-обичајне
особености које је народ имао. Отац Василије је јачао национални дух у народу.
440

220

МИЛЕ СТАНИЋ, Терор и злочини Аустроугарске на Србима у Босни и Херцеговини 1914–1918.

навече Вечерње богослужење. Сваке недјеље послије вечерњег богослужења
држао је часове вјеронауке за одрасле. Протојереј Петар Рађеновић, који је највјероватније 1935. године присуствовао молитвеном животу овог народа,
пише: ''Религиозна свијест и вјерско одушевљење доста је јако код Малоруса
обраћених у православље. Побожност и црквеност бар у спољашњем облику
стоји код њих на високом степену. Долазак у цркву је одличан. У богослужењу
сви живо учествују заједничким појањем познатијих текстова. И псалми се код
њих рецитују уз отезање неких слогова тако да се и ово рецитовање може унеколико да изводи уз општу пратњу. Богослужбена потреба као да је незаситна:
никада им богослужење не може бити сувише дуго, па ма колико траје''.444
У Шематизму Српско-православне епархије Бањалучко-Бихаћке за 1923.
годину приказана је статистичка таблица парохијана Рускоправославне парохије, која је од свог оснивања једва имала пуну годину. Парохија се састоји из пет
села, у којима живи 1.377 православних душа у 280 православних домова.
Парохије су биле сљедеће: Гајева, са 15 домова, Дубрава Нова 89, Каменица 16,
Мујинци–Лишња 87 и Хрваћани 73. У току исте године у парохији је било: 30
крштених, двоје вјенчаних и троје умрлих.445 Из званичне црквене штампе
сазнајемо да су се Украјинци убрзо привикли на све православне обичаје као и
административно устројство цркве. Тако у службеним огласима у Гласнику
Српске православне цркве срећемо већи број бракоразводних парница које су
вођене пред Епархијским судом у Бањалуци.446
Морамо нагласити да је овај рад био тако успјешан како због способности и саможртвене љубави његове тако и небриге и бахатости унијатског ''клера'' према народу, али и повољног расположења украјинских колониста да се
врате вјери својих отаца. Украјинци и Русини унијати имали су жељу још прије
Првог свјетског рата да се врате Православној цркви, међутим, њихово материјално стање није им дозвољавало да то учине. Сваки покушај да ступе у загрљај
са православном браћом значио би за њих тоталну економску пропаст многих
појединаца, а можда и цјелокупне колоније, што је била огромна жртва на коју
многи нису били спремни.
За заслуге према Православној цркви у свештено-мисионарском раду
јеромонах Василије одликован је 1925. године правом ношења свештеничког
црвеног појаса. О томе је издана грамата у којој се каже: ''За заслуге које сте
учинили према нашој источно-православној Цркви и народу подручне вам
парохије а у вријеме вашег четворогодишњег напорног свештеничког и мисионарског рада међу Русинима – срез Прњаворски одликујемо вас ношењем све444

Драган Шућур, Извјештај свештеника Петра Рађеновића о стању у мисионарским парохијама малоруских колониста у прњаворском срезу. У: Гласник Удружења архивских радника
Републике Српске (Бањалука), бр. 5 (2013), 460.
445
III Шематизам Српско-православне епархије Бањалучко-Бихаћке за годину 1923, Бања Лука
1925, 61.
446
Званични огласи. У: Гласник, бр. 20 (1925), 318.
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штеничког црвеног појаса у сврху чега вам и дајемо односни декрет. С благословом Митрополит бањалучко-бихаћки Василије Поповић''.447
У кратком временском периоду отац Василије успио је да са својим
парохијанима сагради велељепни Храм Покрова Пресвете Богородице, те оспособи неколико богомоља по другим селима. Прилоге за градњу већином су
давали мјесни православни хришћани − Украјинци, али било је и Срба који су
помагали. У многим мјестима широм Босне (како свједочи оновремена црквена
штампа) наилазило се на његове вриједне парохијане који су међу православним свијетом сакупљали прилоге. Истина, на многим мјестима Срби их нису
најбоље разумијевали, али ови предани људи, ови прегаоци свога дјела, успјели
су да сакупе довољно новца и подигну свој велељепни храм.448 Освећење нове
Цркве Покрова Пресвете Богородице обавио је митрополит бањалучки Василије (Поповић) 10/23. октобра 1932. године уз саслужење шесторице свештеника
(три Украјинца и три Србина), те једног ђакона. На литургији је одговарао хор
украјинских појаца, које је црквеном пјевању обучавао отац Василије.449
Из извјештаја протопрезвитера Петра Рађеновића Светом архијерејском
синоду о мисији оца Василија, који одише умјереним негативним тоном, сазнајемо да је отац Василије вршио и вјероучитељску дјелатност међу Украјинцима, или, како их он назива, Малорусима. Вјеронауку је предавао у поточанској
и лишањској школи на ''малоруском'' језику. Писац извјештаја није разумијевао
важност ове мисије и методе предавања, па неосновано предлаже да се оцу
Василију забране предавања на матерњем језику, те да се она одвијају на српскохрватском. Штавише, он сматра да би отац Василије требало да подијели
своје часове са српским свештеником Миланом Милановићем из Поточана, те
да један предаје у поточанској, а други у лишањској школи на српскохрватском
језику.450
И поред тога што неки клирици Српске цркве нису разумијевали његову
дјелатност, отац Василије је 23. фебруара 1933. године у Придворној капели
Светога Саве у Бањалуци произведен у звање протосинђела руком високопреосвећеног Василија (Поповића, †1937), митрополита бањалучко-бихаћког. О
овом догађају је издана и пригодна грамата, у којој се, између осталог, каже:
''Ревност о слави свете цркве, тачно вршење повјерених дужности и свагдашње
старање о угледу свештеничког чина које је показао јеромонах Василије
Стриљчек, заслужило му је Наше признање. Дајући израз томе Нашем признању, смјерност наша признала је, да јеромонах Василије Стриљчек буде први
447

AЕБ ФВС, Грамата о праву ношења свештеничког црвеног појаса
Протосинђел Васиљ Стрилчик. У: Братство (Сарајево), бр. 9 (1933), 105.
16
Петар Рађеновић, Освећење нове цркве у Хрваћанима. У: Гласник, бр. 34 (1932), 539.
450
Драган Шућур, Извјештај свештеника Петра Рађеновића о стању у мисионарским парохијама малоруских колониста у прњаворском срезу. У: Гласник Удружења архивских радника
Републике Српске, бр. 5, (2013), 464.
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међу синђелима те га овим именујемо за Протосинђела…''451 Као видљиви знак
благодарности за мисионарски рад примио је 1937. године од митрополита
Василија (Поповића) свештенички напрсни крст и постао најмлађи ставрофор у
Бањалучкој епархији.
Уочи Другог свјетског рата мисионарске парохије су имале преко 400
домова вјерујућег народа и четворицу свештеника који су служили у тим парохијама.452 Међутим, стварање Независне државе Хрватске (1941) предсказивало
је православним Украјинцима трагичну судбину. Баш као српском народу, и
њима је пријетила (и услиједила) велика социјално-вјерска опасност. Они који
се нису покорили завојевачима и вратили на унију, или који нису прешли у
римокатолицизам, протјерани су. Неки су отишли у Аустралију и прекоморске
земље, други у Бачку и расули се по Србији. Оваква судбина задесила је и оца
Василија. Он је провео три мјесеца у усташком затвору у Бањалуци, а након
тога одлази у Београд, гдје је двије године вршио дужност пароха међу пребјеглим Украјинцима из Босне. Његов рад у пријестоници није био добро прихватио клир СПЦ, те крајем 1943. године прелази у Шабачку епархију, гдје једно
вријеме борави у Богатићу. У мају 1944. године по послушању прелази у Семберију, гдје је у недостатку свештенства опслуживао више парохија. Од 1. септембра 1944. године постављен је за свештеника у Драгаљевцу, с тим да је
добио на опслуживање парохије: чађавачку, вршанску, тутњевачку, пиперачку
и још неке друге.
Иако је опслуживао више парохија, отац Василије је живио у материјалној неимаштини. То се види из писама која је упућивао црквеном суду и епископу Нектарију − да не може нигдје путовати јер: ''Једном мантијом покривам
моју сву мизерију''.453 У току службовања у Семберији отац Василије је на свим
мјестима задобио велику љубав парохијана, па је сваки растанак и прелазак по
послушању на другу парохију био пропраћен народним негодовањем.454 Тако
су се на неким мјестима парохијани жалили црквеним властима, писали петиције, организовано одлазили у епархију да разговарају са епископом да не премјешта оца Василија из њихове парохије. О духовном стању својих парохијана
у Семберији отац Василије је писао455: ''Ја сам веома заволио овдашњи народ, и
ако, моја служба међу њима скопчана је са потешкоћама у познавању овдашњих обичаја, али пошто су они са мојим радом задовољни, што и мени чини
451

AЕБ ФВС, Грамата о произвођењу у протосинђелски чин
Осим оца Василија, украјински свештеници су били Григорије Крижановски, Григорије
Прекраснов и Михаило Фљак.
453 АЕЗВТ 378/108, 448–197. Његовом Преосвештенству епископу зворничко тузланском
Господину Нектарију, Београд, Драгаљевац Горњи 7.9.1945.
454
АЕЗВТ 378/57, 205−1946. Молба сељана целе парохије драгаљевачке за проту Василију
Стриљчека
455
Овдје треба обратити пажњу на то да су неке ријечи погрешно написане, што омашком што
због тога што оцу Василију српски језик није био матерњи.
452
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највеће задовољство и то ми је највећа награда за мој труд и рад… Није истина
да ја собом правим потешкоће свештеницима у наплаћивању хонорара у вршењу свештенорадња, као да не солидаризирам се у том смислу са њима… Ја сам
мојих данашњих парохијана довео до таквог моралног стања да што год бих ја
од њих затражио они ће ми све дати''.456
У току боравка у Зворничко-тузланској епархији отац Василије је одржавао контакте са својим парохијанима из мисионарских парохија. Ови контакти су били цензурисани и ометани, а све са надом да ће се мјесни Украјинци
вратити на унију. И поред тога он је успијевао да неким каналима шаље писма
и кријепи своје парохијане, па их је чак на Аранђеловдан 1946. године посјетио. Гледајући народ који је духовно занемарен и парохије које су се званично
укидале, отац Василије је у писму епископу Нектарију нарицао: ''Лакомисленост и безобзирност узели су маха код расформиравања, па чак на жалост
познато је да је један од српских свештеника у споразуму са унијатским свештеником из Лишње помагао до скоро да нагони припаднике мисионарских
парохија у унију. Овијем начином створено је неповерење према српској православној Цркви, а окорелих унијатских фанатика окуражило на још већу мржњу
против нас православних колониста''.457 Окријепљен посјетом Хрваћанима и
сусретом са народом, отац Василије је молио епископа Нектарија да га врати
међу његове сународнике, али будући да није било одговора, преиначио је молбу да га постави на неку од упражњених српских парохија у близини његових
мисионарских.458 Одговора од епископа Нектарија није било, али ће ускоро
стићи од новог епископа бањалучког.
Избором епископа др Василија (Костића) на трон Епархије бањалучке
(1947 године) протосинђел Василије добија званичан позив да се врати у
матичну епархију. Осим тога, епископ Василије је упутио епископу зворничкотузланском Нектарију (Круљу) допис којим га моли да му стави на располагање протојереја-ставрофора Василија Стриљчека, увјеравајући га: ''Нема никакве бојазни да би Стриљчек по повратку у своју парохију настојао да оживи
оно што је мртво, да од жалосног остатка конвертита из Уније оснује поново
мисијску парохију''.459 Из овога можемо закључити да је власт упозоравала епископе да се оцу Василију мора онемогућити повратак међу његове сународнике.

456 АЕЗВТ 378/57, 205−1946. Његовом Преосвештенству епископу зворничко тузланском
Господину Нектарију, у Тузли, Драгаљевац, 2. марта 1946.
457 АЕЗВТ 378/108, 448−197. Његовом Преосвештенству епископу зворничко тузланском
Господину Нектарију, у Тузли, Драгаљевац Горњи, 5. децембра 1946.
458 АЕЗВТ 378/108, 448−197. Његовом Преосвештенству епископу зворничко тузланском
Господину Нектарију, у Тузли, Драгаљевац Горњи, бр. 13, 13. марта 1947.
459
АЕЗВТ 378/108, 448−197. Црквени Суд Православне епархије бањалучке, (Бањалука), бр.
1167/47, 12. септембра 1947.
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Дошавши 1948. године на територију Бањалучке епархије, ''народне''
власти га позивају на информативни разговор, у току којег му је саопштено да
нема дозволу боравка у Хрваћанима, чиме му је забрањен и пастирски рад међу
Украјинцима. Отац Василије је ово тешко и са негодовањем прихватио, због
чега су га припадници тадашње милиције ухапсили са намјером да га депортују
у Манастир Гомионицу. Замисао је била да се у Гомионици стави у тежак положај, да у неусловном манастиру и, умногоме, заосталом мјесту постане не само
заточеник у физичком смислу већ и душевно рањен.460 Међутим, он, на изненађење околине, у полуразрушеном манастиру у априлу 1949. године сабира
избјегле монахиње из прњаворског манастира − Гаврилу Стефанишин, Михаилу Мељник и Евицу Тесла, те са благословом епископа бањалучког Василија
успоставља женско општежиће.461 Овакав расплет дате ситуације није био по
вољи властима, па убрзо почињу разна застрашивања и малтретирања нових
житеља Манастира Гомионице. Будући да су отац Василије и сестре били чврсти на своме монашком путу и вољни да по сваку цијену унаприједе Манастир,
власти су нашле "пропуст у администрацији", па су житељи Манастира 16.
новембра 1949. године били позвани у Бањалуку да објасне како могу у Манастиру живјети без пријаве Унутрашњем одсјеку. Отац Василије је на овом
саслушању изјавио да су црквене власти поставиле сестре у Манастир, те да су
регуларно пријављене у Мјесном народном одбору у Бронзаном Мајдану.462 И
поред тога, Унутрашњи одсјек је потенцирао да сестре морају напустити Манастир и вратити се у Лишњу, због чега је епископ бањалучки Василије писао
предсједнику Обласног одбора, са назнаком да ће, ако не престане прогон
сестара, бити приморани ''да се обрате за интервенцију лично Маршалу Титу по
овом питању''.463 Како је вријеме показало, напори да сестре остану у Гомионици уродили су плодом. Под будним оком оца Василија гомионичка обитељ се
брзо развијала, како материјално тако и духовно. За само неколико година у
Манастиру је било десетак младих сестара које су успоставиле редован манастирски живот.
У Манастиру Гомионица протосинђел Василије је водио строг аскетски
начин живота. Осим редовног молитвеног правила, строгог поста и келејних
молитава, он је подражавао древне оце изнуравајући своје тијело. Тако нам је
монахиња Аквилина Лукић 2006. године описала примјер његовог келејног
подвига. Наиме, једном приликом, када је отац Василије био одведен у Бањалу460

Раније су на исти начин успјели да сломе неке монахе.
У прњаворском манастиру Покрова Пресвете Богородице живјеле су православне украјинске монахиње. Осим строгог монашког правила, бринуле су о дјечијем сиротишту и радиле у
Бановинској болници. Из Прњавора су протјеране 1941. и до 1947. године криле су се код родбине у Србији.
462
Архива Манастира Гомионица (даље: АМГ ФВС), Фасцикла отац Василије Стриљчек, Предсједнику Обласног одбора Господину Руди Колаку
463
АМГ ФВС, Предсједнику Обласног одбора Господину Руди Колаку
461
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ку на саслушавање о ''антидржавној дјелатности'', она је, по благослову намјеснице Манастира, ушла у његову келију да је спреми за његов повратак.464 Када
је ушла, најприје је била задивљена чистоћом, уредношћу и љепотом сваког
предмета који се ту налазио. Готово све ствари у келији – кревет, ормарић, сто,
столицу, пећ од цигле, везене столњаке, завјесе, чаршаве и јастучнице − отац
Василије је сам направио. Монахиња Аквилина је толико била задивљена
љепотом везова које је отац Василије радио "да је пожељела да сједне на његов
кревет и да види тај луксуз у којем је он уживао". Међутим, чим је дотакла
руком наизглед удобан кревет, осјетила је нешто оштро. Истод чаршава у платненим џаковима били су оштри комади изломљеног цријепа, на којима је отац
Василије спавао.
Монахиња Рафаила Тошић посвједочила нам је у јесен 2017. године још
неколико важних детаља из живота протосинђела Василија у Манастиру Гомионица. Он је свакога дана заједно са сестрама редовно учествовао у манастирским богослужењима и трпезама, а био је на услузи и сваком добронамјернику
који је долазио у гомионичку светињу. У току боравка у Манастиру Гомионица
крстио је велики број људи, те њихова имена својим калиграфским рукописом
забиљежио у Књигу крштених Манастира Гомионица. Сестре су од њега училе
рукодјеље, а понајвише да шију и везу. Према сестрама је био благ, али када је
потреба била, ради њиховог добра, умио је и да их епитимијама исправља.
У вријеме боравка у Манастиру Гомионица протосинђел Василије је
више пута суђен и осуђиван на затворске казне. Неке је дјелимично издржао у
казнено-поправном дому, док су друге преиначене у кућни притвор. Тако имамо податак да је 1952. године био неправедно осуђен за мисију коју је чинио
прије рата, као и послије рата, и то: ''За сарадњу са Усташама, Четницима и
Нијемцима… проповијед, писмо Америчкој амбасади и др.'' на девет година
издржавања затворске казне у Казнено-поправном заводу у Фочи, али је преко
адвоката добио дјелимично помиловање, па је казна преиначена на петогодишње робовање.465 Судећи по документима која је отац Василије потписивао, а
који се налазе у манастирској архиви, као и исказима појединих сестара Манастира Гомионица, он није све вријеме боравио у Фочи.
Још један кривични поступак је вођен против оца Василија, 1957. године, када је Народни одбор општине Бронзани Мајдан упутио ''тужбени предлог
јавном тужиошту466 у Бањалуци ради покретања кривичног поступка по члану
170 кривичног закона ради увреде части органа Н. Власти''.467 Због тога се отац
464

Овдје треба споменути да отац Василије обично није дозвољавао другим лицима да одржавају његову келију већ је сам водио рачуна о њој, али због његовог вишенедјељног одсуства
сестре су се ипак усудиле да без његовог благослова уђу у његову келију.
465
АМГ ФВС, Адвокат Николај Побједински, Бања Лука, 30. април 1953.
466
Највјероватније тужиоцу или тужилаштву
467
АМГ ФВС, Савезном јавном тужиоцу
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Василије обратио Савезном јавном тужилаштву износећи свој случај и молећи
да се спријечи непотребна судска процедура јер је пред њима потпуно беспредметан и неоснован процес.468 Бесмислица овог поступка огледала се у несразмјерним потраживањима разреза на лични доходак за 1956. годину.469
У току богослужења 30. новембра 1958. године оцу Василију је позлило.
Иако се противио, превезен је у болницу у Бањалуку, гдје се 8. децембра упокојио. Сахрањен је у хрваћанској Покровској цркви уз присуство свештенства,
монахиња из Манастира Гомионица и великог броја његових сународника.
Повремене одласке у Хрваћане својим парохијанима који су остали вјерни светој Православној цркви, државне власти су строго надгледале. У најбољем случају, отац Василије је могао само неколико пута у години да иде у
хрваћанску парохију и да тамо богослужи, што је било широко поље римокатоличкој мисији и пропаганди. Тамошњи православни Украјинци (остало је око
двадесетак породица) одлазили су у хрваћанску српскоправославну цркву и
вршили обреде остајући вјерни православљу. У исто вријеме српски свештеници из Поточана су администрирали украјинском парохијом. Немаран однос
према овој парохији и парохијанима наметнуле су комунистичке власти. Протојереј Ратко Радујковић свједочи нам да је међу српским народом у то вријеме
ширена пропаганда против оца Василија да он ''шокачи српски народ'',470 а
међу Украјинце се пуштао глас да их Василије хоће превести у Србе.
Колика је била запостављеност ове парохије, свједочи и то што је седамдесетих година двадесетог вијека Храм Покрова Пресвете Богородице оскрнављен и запустио.471
На темељу старе Покровске цркве, која је усљед природних непогода и
неодржавања била веома оштећена (у њој се нису могла вршити богослужења и
морала је бити срушена), благословом епископа бањалучког господина Јефрема
саграђена је, 1988. године, нова, скромнијих димензија. Уз Храм су дограђени
звоник, простор за прислуживање свијећа и народна трпезарија. Поводом великог јубилеја Руске православне цркве − Хиљадугодишњице крштења Русије, 2.
октобра 1988. године нови храм су освештали епископи: далматински Николај
(Мрђа), зворничко-тузлански Василије (Качавенда) и бањалучки Јефрем
(Милутиновић). Богослужбене ствари донесене су из Украјине, па и сам антиминс епископа јекатеринског Анатолија. У цркви се налази гроб оца Василија,
на којем је натпис:
''Овдје почива служитељ олтара Божијег протосинђел Василије Стриљчек 1892−1958 г. Парох хрваћански, велики духовник и ревносни мисионар,
пожртвовани љубитељ и одважни заштитник православних Украјинаца од ино468

АМГ ФВС, Исто
АМГ ФВС, Извјештај о разрезу и налог за плаћање пореза на доходах и пореза на промет
код самосталних занимања и имовине за 1956. годину
470
Исказ протојереја Ратка Радујковића
471
Архива парохије у Друговићима, неописана грађа, Записник бр. 48/11.12.1975.
469

227

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

вјерних насртаја. Свети оче, твоја духовна дјеца, православни Украјинци, остајући вјерни Богу, Светој православној цркви и твојој очинској љубави, подижу
ти ово скромно обиљежје. Православни Украјинци, Насеобина Хрваћани.''

Platon (Jovic), protosyncellus
Protosyncellus Vasilije Striljcek
Conclusion
Commemorating sixty years since the death of protosyncellus Vasilije Striljcek (1892-1958), we present to readers and researchers an article about the life of
this, by life and work orientation, a truly unique man. So far, only a small number of
people have been studying his life and pastoral work, which is why this article is
composed mostly of archival records taken from four different church archives.
During his short earthly life, the father Vasilije left a deep hagiological and historical
trace in the life of the Orthodox Church. Endowed with great missionary skills and
capabilities, personal sacrifice and rejection of earthly honors, he managed to bring
his Ukrainian compatriots in the District of Prnjavor back from the Greek Catholic
Church to Orthodoxy. In 1948, he renewed a monastic community in the Gomionica
Monastery, which, to this day, is mostly organized according to his ordinances. He
was an educated theologian, monk, priest, missionary, preacher, teacher, ascetic and
confessor, which obliges us to continue to study his pastoral work in the future.
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Филозофски факултет
Бања Лука

Кратко саопштење
УДК 624.2/.8/497.15)"1929/1941"
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КОРИШТЕЊЕ КАМЕНОГ И ЗИДАРСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
МАТЕРИЈАЛА У МОСТОГРАДЊИ ВРБАСКЕ БАНОВИНЕ
ОД 1929. ДО 1937. ГОДИНЕ
Апстракт: У раду се говори се о каменом и зидарском материјалу
кориштеном у мостоградњи Врбаске бановине, као и о његовој цијени у периоду од 1929. до 1937. године.
Кључне ријечи: камени грађевински материјал, зидарски грађевински
материјал, цијене.
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, на основу Закона о подјели Краљевине на управна подручја, 1929. године промијенила је име у Краљевинa
Југославијa. Подијељена је на девет бановина, а једна од њих била је Врбаска
бановина са сједиштем у Бањој Луци.1
На основу Закона о банској управи, у Врбаској бановини организована
је Банска управа, на чијем челу је био бан Светислав Тиса Милосављевић. Банска управа подијељена је на седам одјељењa. У надлежности Техничког (петог)
одјељења били су: пројектовање, грађење и одржавање свих државних путева и
мостова у Бановини, као и путева и мостова дотадашњих обласних самоуправа,
надзор над пројектовањем недржавних путева и мостова.2 Техничко одјељење
имало је своје одјељке у Бањој Луци, Приједору, Јајцу, Бихаћу и Дервенти.
Одлуком Министарства грађевина основан је 13. јула 1937. године Технички
одјељак у Тешњу, који је почео са радом 1. септембра 1937. године.3
1

Љубомир Косиер, Врбаска бановина, Алманах бановина (у додатку: Вардарска бановина и
Зетска бановина), Београд 1931, стр. 23.
2
Oрганизација краљевских банских управа, Алманах бановина, Врбаска бановина, (у додатку:
Вардарска бановина и Зетска бановина), Београд 1931, стр. 13–17.
3
Архив Републике Српске Бања Лука, Краљевска банска управа Врбаске бановине (АРС БЛ,
КБУВБ) V–9/36, док. бр. 22911/37, КБУВБ Техничко одјељење, Рјешењем Министарства грађевина од 13. јула 1937. године основан је Технички одјељак при Среском начелству у Тешњу за
срезове Добојски, Маглајски, Теслићки и Тешањски, тако да је Технички одјељак при Среском
начелству у Дервенти остао за срезове Дервентски, Градачачки и Грачанички. Бања Лука 16.
септембра 1937.
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Југославија се у погледу индустрије могла назвати земљом индустријске
могућности у будућности.4 Грађевинска индустрија Југославије имала је
повољну основу за развој, с обзиром на богатство и квалитет домаће сировине,
обиље и јефтиноћу радне снаге.5 За редовно одржавање цеста и новоградњу
путева, мостова и других грађевинских објеката у Врбаској бановини трошене
су велике количине ломљеног камена, туцаника, шљунка и пијеска. На каменитом подручју добављање камена вршено је у примитивним каменоломима, који
су се налазили уз цесту или у близини градилишта. У њима се он производио у
мањим количинама, покретним дробилицама, пресељаваним у други каменолом, чиме је смањиван трошак транспорта.6 Мајстори су у мајданима клесали
камене колобране.7 Превоз грађевинског материјала у Бановини најчешће је
вршен колима са два или са једним коњем, воловским колима, великим шпедитерским колима, жељезницом и воденим путем.
Код градње бетонских и армиранобетонских мостова основни материјал
(пијесак, шљунак, камен, туцаник) скоро увијек могао се наћи или на самом
градилишту или у његовој близини, тако да не захтијева дуге превозе.8 Тако је
за мост преко Врбаса код Ребровачке цркве камен за калдрму набављан је из
Горњег шехера (Јајачка стијена), која је 3,5 км удаљена од пута, а шљунак из
јамских приватних мајдана у близини пута.9 Шљунак за изградњу моста преко
ријеке Врбање код Котор Вароша кориштен је из непосредне близине постојећег моста, али је био прекрупан, па је претуцаван и мијешан са пијеском, који
се налазио удаљен око 4 кm.10 Негативну страну оваквог рада представљају
мала продуктивност и претежно слаб квалитет камена и пијеска. Квалитетнији
шљунак и пијесак углавном се налазио у већим ријекама, а камен у каменоломима често удаљеним од градилишта. Камен је јефтин, те је његов скупи превоз жељезницом био неисплатив.
Уколико предузимачи нису сами организовали набавку грађевинског
материјала (сјеча шуме,11 вађење камена, пијеска, шљунка и сл.), онда су га
4

Joso Lakatoš, Industrija, Privredni almanah Jugoslovenskog Lloyda, Zagreb 1929, стр. 1.
Mijo Mirković, Industrijska politika, Izbor iz ekonomskih radova, Zagreb 1958, стр. 132.
6
Ivo Tijak, Proizvodnja kamenih materijala za građenje i održavanje cesta, Ceste i mostovi u Hrvatskoj, Zagreb 1975, стр. 345.
7
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/165, док. бр. 9540/34, Надзорник пута Бос. Грахово Техничком одјељку, Списак лица која потражују зараду од предузимача Бубика на бетонирању мостова, Цедуљице на којима су радници и трговци исписали своја потраживања, Босанско Грахово 22. јула
1932.
8
N. I. Polivanov, Armiranobetonski gradski i drumski mostovi, Beograd 1959, стр. 481.
9
АРС БЛ; КБУВБ, V–27/163, док. бр. 2128/34, Tehnički izvještaj za novogradnju drvenog mosta
preko Vrbasa u Banjoj Luci kod Rebrovačke crkve, Banja Luka 10. januara 1930.
10
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/184, док. без броја, Извјештај о грађевинском материјалу за подизање
сталног моста преко ријеке Врбање у котор Варошу, Бања Лука 12. јуна. 1934.
11
Врбаска бановна је била најшумовитија бановина у замљи и више од 47% њене површине
било је покривено шумом. Дрвена грађа (чамова, борова и храстова) кориштена је увелико у
5
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куповали директно од произвођача или од набављача. Поједина грађевинска
предузећа, као што су Гј. Шимић и Грађевинско предузеће Брод на Сави,12
осим грађевинском дјелатношћу, бавили су се и набавком грађевинског материјала (пијесак, шљунак, камен, жељезо и сл.), док је другим предузимачима,
попут Стјепана Топаловића из Јелаха, набавка грађевинског материјала била
основно занимање.13 Предузимачу Бранку Фабићу, на примјер, за рад на ћупријама и насипу цесте Бања Лука – Приједор у селима Бистрица и Јакуповићи
добављач камена и шљунка био је Цвијо Нишевић из Ламовите.14 Понекад су
општине за градњу својих мостова саме набављале и превозиле грађевински
материјал и давале просту радну снагу. За градњу моста на потоку Лијешњу
Општина добојска обезбиједила је цемент, гвожђе, шодер и радну снагу.15
Општина лукавичка прибавила је дрвени материјал за градњу моста преко ријеке Лукавице на општинском путу Лукавица–Скиповац, док је Бановина помогла са 7.786 динара.16 Грађу и раднике за прости рад за израду моста преко
Спрече дала је бесплатно Општина Станић Ријека, док је "тесарске наднице и
гвожђарију финансирала бановина".17 За мост преко ријеке Јањ у Општини јањској грађен је из бановинског буџета са 7.857 динара, док је општина "преузела
извршење земљаних радова, набавку и довоз на мјесто градње потребне грађе и
камена".18

Бановини за градњу дрвених мостова. У случају немогућности да набаве потребну грађу (од
добављача, из пилана, у трговачким радњама и сл.) предузимачи су сами организовали сјечу
шуме. Грађу је најтеже било извести из шуме у зимским условима због великих сњежних намета, а у прољеће и љето за вријеме повишеног водостаја и расквашености путева. Цијена дрвне
грађе у Врбаској бановини од 1929. до 1937. године није се битније мијењала, а главни разлог
су били повољни услови за њен извоз. (Жељко Савановић, Грађа за дрвене мостове у Врбаској
бановини 1929–1937. године, Радови 14, Бања Лука 2011, стр. 139–151)
12
Архив Републике Српске у Бањој Луци, Краљевска банска управа Врбаске бановине (даље
АРС БЛ, КБУВБ), V–27, док. бр. 7952/30, GJ. Šimić građevinsko preduzeće Tehničkom odeljku pri
Sreskom Načelstvu Derventa, Brod na Savi 8. maja 1930.
13
Исто, 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. maja
1930.
14
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/162, док. бр. 9520/33, Изјава Бранка Фабића, Босанска Дубица 19.
јуна 1933.
15
АРС БЛ, КБУВБ, V–27, док. бр. 10559/30, Предмет вијећања и приједлог Општинског вијећа
Добој, Добој 8. октобра 1929.
16
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/159, док. бр. 12920/31, Општина лукавичка Краљевској банској управи, Техничко одјељење Бања Лука, Градња моста преко Лукавице на општинском путу Лукавица–Скиповац, Лукавица 10. септембра. 1930.
17
АРС БЛ, КБУВБ, V–27, док. бр. 5417/31, Шеф одсека Техничком одјељку при Среском
начелству Дервента, Подизање моста на ријеци Спречи, Бања Лука 8. маја 1930.
18
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/163, док. бр. 1202/34, Шеф Техничког одјељка КБУ ТО БЛ, Израда
опћинског моста преко ријеке Јањ Општине јањске. Шаље се предрачун на одобрење, Јајце 24.
септембра 1931.
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Код полусталних мостова обални стубови израђивани су од набијеног
бетона или су зидани од камена, а горњи строј од дрвета ,које се касније лако
могло замијенити армиранобетонском плочом. Стављањем армиранобетонске
плоче мост је постајао сталан.19 Бетонски радови подразумијевају припреме
агрегата, израде бетона, пренос бетона и уграђивања у оплатне калупе. Агрегат
се састоји од пијеска, шљунка и туцаника. Пијесак је морао бити чист, оштар,
разних димензија зрна, без примјеса иловаче и других земљаних састојака.
Протрљан на длану није смио шкрипати, нити се лијепити за длан, нити га
прљати. Туцаник је морао бити једар и чврст, разних величина, никако већи од
међупростора између гвоздене арматуре. Осим сводова и дијелова који су изложени затезању, код градње других дијелова могла се употријебити природна
мјешавина ријечног шљунка и пијеска, а код набијеног бетона великих димензија крупни камен. Послије скидања скеле цијели мост морао се омалтерисати.20
Надзор над градњом мостова и других објеката вршио је надзорни инжењер, који би, по уоченим неправилностима при градњи, одмах реаговао како би
се недостаци отклонили. За подлогу приступног пута на мост преко Врбаса код
Ребровачке цркве предузимач је употријебио шкриљасти камен, који је плочаст
и распада се, те је надзорни инжењер Малешевић забранио довоз таквог камена, а предузимач је из већ постављене калдрме одстранио шкриљац.21 Ботић,
надзорни инжењер на изради доњег строја моста преко ријеке Уне у Босанској
Крупи, прегледао је радове и уочио недостатке: "Стубови и крила ван темеља
не зидају се од здравог и чврстог камена у портланд цементном малтеру са што
мањом употребом ситног камена, са правилним везом у хоризонталним слојевима, већ је камен набацан, неочишћен и испуњен са мршавим бетоном. Камење којим су зидана крила не само да није обрађено шпицом него није ни чекићем обрађено. Убачено је у зид онако како је из мајдана довезено". Ботић је
наредио да се зидови крила до извјесне дубине поруше и да се "зидови стуба
имају тачно радити по предрачуну".22 Сличне недостатке уочио је Ботић и
годину дана касније: "...код израде кегли код моста зидар радио веома лоше.
Камен за кегле није дотјеран и слабо је обрађен а простор између камења испуњен је пијеском". Закључио је да "посао није добро и исправно урађен и мај19

АРС БЛ, КБУВБ, V–27/173, док. бр. 24534/36, Технички одјељак у Приједору, Технички
извјештај за оправак полусталних мостова на бановинском путу првог реда бр. 5, Приједор 2.
јула 1935.
20
N. I. Polivanov, Armiranobetonski gradski i drumski mostovi, Beograd 1959, стр. 481–524; Техничи услови за извршење друмских пропуста и мостова од армираног бетона, Министарство грађевина, Одсјек за мостове, Београд 1920, стр. 1–10.
21
АРС БЛ; КБУВБ, V–27/163, док. бр. 2128/34, Грађевинска књига надзорног инжењера Малешевића, Новоградња моста код Ребровачке цркве, 10. јуна 1931.
22
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/163, док. бр. 17956/33, Шеф Техничког одјељка Ботић предузимачу
Александру Вулићу, Бихаћ 13. септембра 1933.
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стор треба посао да преради и да изведе према прописима техничких услова".
О овоме је извијестио предузимача Вулића и навео да му се неће издати "налог
за исплату по овом послу док наведене кегле не уради добро и солидно."23
Уколико су лицитације за градњу објеката биле неуспјешне или се предвиђени материјал за градњу није могао набавити, пројекат и предрачун могли
су да буду измијењени и прилагођени захтјеву заинтересованих предузимача.
Тако је за градњу доњег строја моста преко ријеке Јурковице предузимач Фрањо Микуш понудио да се посао изврши за суму од 432.106 динара, са попустом
од 9%, али уз услов да умјесто гранита употријеби камен пјешчар. Предрачун
је прерадило Одјељење за путеве.24 Предузимач Хилмија Бешлагић код израде
горњег строја моста преко ријеке Јурковице тражио је да се водопадне плоче од
камена на стубовима моста израде од бетона са облагањем видних површина
вјештачким каменом, а као разлог навео је да у близини нема подесног плочастог камена. Министарство грађевина је захтјев одобрило, чиме је уштеђено
7.556 динара.25 Сличан захтјев имао је Александар Вулић код израде моста преко ријеке Уне у Босанској Крупи, јер у "најудаљенијој околини од мјеста грађења моста нема здравог камена и јефтинија је израда". Поднио је молбу да му се
одобри израда водопадних плоча и лежишних квадера на мосту од бетона и
армираног бетона, умјесто од тесаног камена, како је то било предвиђено
погодбеним предрачуном. Министарство је одобрило приједлог, уз услов да би
количина цемента у кубном метру бетона морала бити минимално 350 килограма.26
Колаудациона комисија на мостовима већим од 10 метара обавезно је
вршила пробно оптерећење. Она је "примала" мост тек пошто би утврдила да је
пробно оптерећење дало добре резултате.27 За пробно оптерећење моста преко
ријеке Уне код Босанске Крупе требало је набавити камен туцаник, којег у близини Босанске Крупе није било, па је најповољнији понуђач Ахмет Пашалић из
Босанске Крупе набавио ломљени камен, који је касније употријебљен за осигурање темеља загата ријечних стубова моста. Осигурање је било неопходно
потребно, јер се дно ријеке Уне код моста састојало из пет и више метара дебе-

23

АРС БЛ, КБУВБ, V–27/167, док. бр. 597/35, Botić Vuliću, Bihać 16. septembra 1934.
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/169, док. бр. 10178/35, Josifović ministru, Izmjena rešenja o odobrenju
projekta za izradu novog gvozdenog mosta otvora 9x18 m preko potoka Jurkovice kod Bos. Gradiške,
Beograd 27. maja 1933.
25
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/166, док. бр. 12256/34, Начелник Оделења за путеве Јосифовић министру грађевина, Одобрење да се водопадне плоче на мосту преко ријеке Јурковице на државном
путу бр. 45 изврше од бетона умјесто од камена, Београд 11. јула 1934.
26
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/164, док. бр. 5654/34, Načelnik Odelenja za puteve ing. Stan. Josifović
ministru građevina, Odobrenje izmjena u načinu izrade vodopadnih ploča i ležišnih kvadera na mostu
u Bos. Krupi, Beograd 31. marta 1934.
27
Технички услови за извршење друмских пропуста и мостова од армираног бетона, Министарство грађевина, Одсек за мостове, Београд 1920, стр. 1–10.
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лога слоја ситног пијеска и муља.28 Пробно оптерећење гвоздене конструкције
моста преко ријеке Јурковице извршено је камионом натовареним туцаником.29
Честе водене бујице и поплаве проузроковале су оштећења, па чак и
одношење мостова. Послије поплава и повлачења воде у корито ријека путари
су прегледавали мостове. Обилазили су простор око јармова и стубова, мјерили
дубину воде и испитивали да ли је вода гдје подлокала, па су таква мјеста
одмах попуњавали набачајем од крупног камена.30 Уколико би послије рушења
мостова преостали грађевински материјал (дрво и камен) био још употребљив,
продаван је интересентима или је депонован и касније кориштен за оправку
дотрајалих мостова.
Врбаска бановина имала је 1935. године 65 мајдана камена, од којих се
више од пола налазило у срезовима Босански Нови (15), Прњавор (12) и Дервента (8).31 Поједини каменоломи представљали су предузећа: Клотилда Врховски у Тешњу са 28 запослених, Бихацит са шест и Виницит са 23 запослена у
Бихаћу, Милан Жировчић у Макљеновцу (код Добоја) са 50 запослених и
Лудвиг Тишоф из Добоја са 12 запослених.32 Цијена каменог, зидарског и другог грађевинског материјала може се пратити у кварталним извјештајима техничких одјељака о кретању цијена грађевинског материјала и радне снаге. Техничко одјељење у Бањој Луци ове извештаје добијало је и слало их Министарству грађевина у Београд.
Технички одјељак Бања Лука
кв. и година
пијесак р.
шљунак
ломљ. камен
туцаник

IV 1929. IV 1930.
45
50
40
65

35–45
50
40–60
65–80

I 1932.

II 1932.

III 1933.

I 1935.

40–45
35–45
40–60
70–110

30–40
25–35
40–60
70–110

26
26
90
120

26
25
90
120

28

АРС БЛ, КБУВБ, V–27/169, док. бр. 8992/35, Božo Botić Tehničkom odjeljеnju KBU Banja
Luka, Nabava kamena potrebnog za opterećenje mosta u Bоs. Krupi, Bihać 3. oktobra 1934.
29
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/165, док. бр. 8769/34, Предрачун пробног оптерећења гвоздене конструкције моста преко ријеке Јурковице, Бања Лука 12. децембра 1934.
30
Mihajlo Troicki, Mostovi, Skripta za kurseve omladinske pruge Šamac–Sarajevo, Zagreb 1948, стр.
59.
31
АРС БЛ, КБУВБ, I–54, док. бр. 4, Трговина и индустрија у Врбаској бановини 1935.
32
Службени лист Врбаске бановине, бр. 23. од 16. јуна 1932, стр. 8.
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Технички одјељак Дервента
квартал и година

IV 1929.

I 1930.

I 1932.

III 1933.

II 1936.

пијесак ријечни
шљунак
ломљени камен
туцаник

50
30
120
140

50
70
120
140

50
45
100
125

50
45
70
100

50
40
70
90

Технички одјељак Приједор
квартал и година

IV 1929.

I 1931.

I 1932.

II 1934.

пијесак ријечни
шљунак
ломљени камен
туцаник

35–45
70
35–100
65–130

35–45
35–80
35–100
65–180

35–45
35–80
35–50
65–140

30–50
30–50
30–45
50–80

Технички одјељак Јајце
кв. и год.
пијесак р.
шљунак
л. камен
туцаник

IV 1929. IV 1930.
65
50
60
75

60
50
62
70

I 1932.
60
50
60
75

III 1933. I 1934.
50
40
60
75

50
40
50
65

I 1935.

II 1937.

50
40
45
50–60

55
45
45
65

Технички одјељак Бихаћ
квартал и година
пијесак ријечни
шљунак
ломљени камен
туцаник

IV 1929.

I 1930.

II 1931.

I 1932.

I 1934.

50
70
60
70

60
70
60
75

50
70
70
80

50
70
70
70

40
60
60
70

Из приложених табела видљиве су цијене кубног метра зидарског
(ријечни пијесак и шљунак) и каменог материјала (ломљени камен и туцаник)
током одређених квартала и година у појединим техничким одјељцима Врбаске
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бановине.33 Највеће промјене цијене уочене су на подручју Техничког одјељења у Бањој Луци. Кубни метар ријечног пијеска је у четвртом кварталу 1929.
године коштао 45 динара. Временом је цијена падала, те је у трећем кварталу
1933. године била 26 динара. Шљунак је од четвртог квартала исте године до
првог квартала 1935. године појефтинио 50% (са 50 на 25 динара). Ломљени
камен поскупио је од четвртог квартала 1929. године до трећег квартала 1933.
године за 125% (са 40 динара на 90 динара), док је туцанику у истом периоду
повећана цијена са 65 на 120 динара. Истовремено је на подручју Техничког
одјељења у Дервенти ломљеном камену снижена цијена са 120 на 70 динара, а
туцанику са 140 на 70 динара, док су цијене у Приједору биле различите, због
квалитета, превоза, понуде и потражње материјала. У првом кварталу 1933.
године цијена шљунка кретала се од 35 до 80 динара, ломљеног камена од 35
до 100 динара, а туцаника од 65 до 180 динара. На територији техничких одјељака у Јајцу и Бихаћу цијене су биле најстабилније, са веома малим осцилацијама у поређењу са другим одјељцима.
У мостоградњи је за зидање, најчешће обалних стубова, осим камена
понекад кориштена и опека, а бирана је најбоља која се у непосредној близини
могла испећи. За зидање и бетонирање, осим пијеска, шљунка и камена, употребљавани су цемент и креч.34 Међутим, у Врбаској бановини није било творница цемента, а најближа се налазила у Горици код Ливна, са малим капацитетом и производњом за потребе најближе околине. Највеће цементно предузеће
у Краљевини Југославији било је у Беочину, чији је цемент у великој мјери
кориштен у грађевинарству Бановине. Цијена цемента у мјестима Бановине
удаљенијим од цементара била је већа него у мјестима која су им била ближа.
Сљедећа табела показује кретање цијена портланд цемента у појединим одјељцима.
Технички одјељак Бања Лука
квартал и год.
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

Технички одјељак Дервента
квартал и год.
цијена дин.

IV 1929.
65

33

Архив Југославије, фонд 62, фасцикл 1642, Cenovnici građevinskog materijala i radne snage u
Vrbaskoj banovini od 1926. do 1942.
34
Технички услови за грађење и преправку путова и мостова, Министарство грађевина, Београд 22. јуна 1927, стр. 11.
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Технички одјељак Приједор
квартал и год.
цијена дин.

IV 1929.
70

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 Јајце
квартал и год.
цијена дин.

IV 1929.
75

Технички одјељак Бихаћ
квартал и год.
цијена дин.

IV 1929.
70

У грађевинарству Врбаске бановине углавном је употребљаван портланд цемент,35 док је на територији Техничког одјељка у Јајцу, осим овога,
кориштен и цемент роман. Цијена портланд цемента се кретала се од 62 динара, колико је била 1930. године на подручју Техничког одјељка у Бањој Луци,
до 110 динара, колико је износила 1937. године на подручју Техничког одјељка
у Јајцу. Роман је био лошијег квалитета и цијена за 100 килограма била је нижа
за око три динара од портланда.36 Креч је довожен у грумењу, какав је и вађен
из пећи, а код транспорта строго се водило рачуна о заштити од влаге и кише.37
Стотину килограма креча коштало је од 50 до 60 динара. У мањим количинама
кориштена је шљака, чији је метар кубни износио 50 до 70 динара.38

35

Портланд цемент производи се 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. Примјена вјештачких мјешавина неопходна је јер се у природи ријетко налазе природне мјешавине лапорца, чији
би хомогени састав у потпуности одговарао хемијском саставу који је потребан за производњу
квалитетног портланд цемента. Детаљније видјети у књизи: Božidar Antić i Aleksandar Antić,
Radovi od armiranog i nearmiranog betona, Beograd 1981, стр. 36–49.
36
Жељко Савановић, Утицај картела цементне индустрије у Краљевине Југославије на цијену
цемента у Врбаској бановини, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, Број
3, Бања Лука 2011, стр. 203–205.
37
Технички услови за грађење и преправку путова и мостова, Министарство грађевина, Београд
22. јуна 1927, стр. 11.
38
АРС БЛ, КБУВБ, V–27/171, док. бр. 3141/36, Анализа цијена, Саставио инжењер Антић,
Бања Лука 26. септембра 1930.
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Zeljko Savanovic
Usage of Stone and Masonry Building Materials
in Bridge Construction of Vrbaska Banovina from 1929 to 1937
Summary
For regular road maintenance and construction of new roads, bridges and other structures in Vrbaska Banovina were used large quantities of broken and crushed
stone, gravel, sand, cement, lime and other building materials. The gravel and sand
of better quality were mostly found in major rivers, and stone in remote quarries,
while the construction material of lower quality was found along the roads or near
the construction sites. Lime and brick were delivered mainly from local lime pits and
brickyards, while the cement was imported from other banovinas because there was
no cement factories in Vrbaska Banovina. The quality, service, supply and demand
influenced on the oscillation of building material prices in the period from 1929 to
1937.
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Кратко саопштење
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КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗИМСКИ РАТ 1939–1940
Апстракт: На основу архивске грађе и објављене литературе у раду је
приказан став Краљевине Југославије према совјетско-финском сукобу, који је
у историји остао упамћен и као ''Зимски рат'', а који је трајао од новембра 1939.
до марта 1940. године. Краљевина Југославија је имала посланство у Шведској,
које је, између осталог, имало надлежност за све нордијске земље, укључујући
и Финску. Свјесна свог међународног положаја и унутрашњих трвења, Краљевина је све вријеме трајања сукоба настојала да буде неутрална, истовремено
позивајући обје стране на прекид рата и успоставу мира.
Кључне ријечи: Краљевина Југославија, СССР, Финска, Шведска, Зимски рат.
Финско-совјетски рат почео је 30. новембра 1939.године.1 Један од главних узрока избијања рата је тежња СССР-а да обезбиједи залеђе Лењинграда на
тај начин што ће добити од Финске одређене територијалне уступке. СССР се
бојао да ће, у случају рата са Њемачком, територија Финске бити употребљена
за упад њемачке војске на простор Лењинграда.2 Совјетски Савез је тражио да
им Финска уступи полуострво Ханко на период од 30 година, да би на њему
они изградили морнаричку базу, а заузврат би Финској уступили дио Карелије
који је био слабо насељен.3 Након што је Финска ове захтјеве одбила, почео је
сукоб. Краљевина Југославија у тренутку избијања рата није имала успостављене дипломатске односе са СССР-ом. Простор Финске је покривало посланство у Стокхолму, али се у главном граду Финске налазио Генерални конзулат.
Посланство, као ни конзулат, нису имали јасна упутства шта урадити
уколико дође до сукоба.Тако конзул из Хелсинкија шаље посланству у Штокхолму извјештај у коме стоји да се они налазе као на ''мртвој стражи'', недалеко
од руске границе.4 Конзул Иван Шајковић је у извјештају од 24. септембра
1938. године рекао да од краљевског Министарства иностраних послова није
1

Vojna enciklopedija, tom 2, Beograd 1971, 776.
Александар Животић, Југословенско-совјетски односи 1939–1941, Београд 2016, 127.
3
Исто, 128.
4
Архив Југославије (АЈ), фонд 382 – Посланство Краљевине Југославије у Шведској – Стокхолм, кутија 2 (Финска)
2
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добио никаква упутства шта радити у случају могућих заплета. Његов лични
став је био да оваква политика финске владе може одвести земљу у велику опасност.5 Иако је социјалдемократска влада вољна да очува неутралност, шовинистички кругови желе да је увуку у рат, па да онда, уз помоћ Њемачке, остваре
идеју о ''Великој Финској'', која би се протезала до Волге или Урала6. Међутим,
у августу 1939. године, након потписивања совјетско-њемачког пакта о ненападању, Финска је додијељена совјетској интересној зони. На овај начин су проњемачки кругови у Финској остали без савезника. СССР је ову ситуацију искористио и након одбијања финске владе о уступању дијела територије, као и
инсценираног артиљеријског напада и одбијања Финске да се повуче 25 километара од границе у дубину, започне војну интервенцију 30. новембра7. Финска
је неколико седмица раније почела мобилизацију своје војске, припремајући се
за сукоб.8 У извјештају од октобра 1939. године, који је послат из конзулата у
посланство, сазнаје се да је русофобија у Финској попримила велике размјере.
Финска је почела општу мобилизацију и евакуацију градова који се налазе близу руске границе.9 Финска се годинама ослањала на Њемачку и спремала народ
за сукоб са Русијом, маштајући о ''Великој Финској''.10 Након почетка сукоба,
Министарство иностраних послова је наредило посланству у Стокхолму, а
посебно конзулату у Хелсинкију, да шаље редовне извјештаје.11 Финска влада
је, према мишљењу конзула Шијаковића, била изразито антируска. Руски језик
се готово није могао чути. Руски народ је називан погрдним именима и све што
је стизало из СССР-а је постајало предмет исмијавања.12 Став Краљевине Југославије је од почетка сукоба био неутралан.13 Сукоб је представио СССР у
негативном свјетлу у Краљевини Југославији.14 Уочи почетка рата конзул 14.
новембра 1939. у Министарство шаље извјештај, у коме стоји да прилике
постају све компликованије. Настала је паника, цијене намирница су порасле,
сви хоће да зараде, док локалне новине преносе чланке из западних у којима се
хвали хероизам финског народа.15 Сви сматрају да сукоб са СССР-ом није страшан. Овакво мишљење највише долази из Шведске, у чију војну помоћ се Финска навише узда.16 Конзул лично сматра да Шведска неће урадити ништа да
5
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помогне Финској, те да је узалудно очекивати помоћ, а као главни разлог јесте
страх да ће Њемачка напасти Шведску.17
Краљевина је, иако званично неутрална, настојала да успостави контакт
са Совјетским Савезом. Прво је успостављен контакт на академском нивоу.
Наиме, у фебруару 1940. године договорена је сарадња између Балканског
института из Београда и Академије наука СССР.18 Међутим, рат који је још
увијек трајао претио је да наруши углед СССР-а у Југославији, приморавајући
на тај начин Краљевину да балансира у међународној политици.19 У предвечерје избијања сукоба, у извјештају од 22. новембра 1939. године, сазнајемо да се
ситуација у Финској нагло погоршала. Евакуације које су биле покренуте нису
окончане на прави начин, појавиле су се епидемије разних болести. И поред
тога, супрузи предсједника републике, која је била у обиласку пограничних
подручја, презентовано је како је све у најбољем реду.20 Шведска и енглеска
штампа су учиниле ''медвеђу'' услугу финском народу пишући о томе како финска војска може не само да ратује него и да побиједи великог сусједа.21 Покушавало се вратити стање прије почетка кризе у односима, али финско одбијање
совјетских захтјева само је дало повод СССР-у да почне са великим војним
припремама у Естонији, Летонији и Литванији, уз пробно испитивање артиљерије, чија се паљба већ чула у Финској.22
У извјештају који је конзул послао у Министарство неколико дана по
отпочињању непријатељстава, сазнајемо да су совјетске снаге ушле на територију Финске и заузеле погранични град Теријоки (данашњи Зеленоград, у
Области Санкт Петербург), који се налазио близу пруге Виборг–Лењинград, и
у њему формирале просовјетску власт (извјештај је од 4. децембра 1939. године).23 За начелника су поставили Ота Кусинена (1881–1964), финског комунисту који је живио у егзилу у СССР-у.24 Кусинен је био познат финској јавности.
Радио је као учитељ. У младости је био марксист и револуционар. Био је вођа
љевичарске опозиције 1918. године и послије комунистичког преврата постао
је члан црвене револуционарне владе. Након пада Републике побјегао је у
СССР. Био је под заштитом Стаљина, у кога је вјеровао још од младости. То му
је помогло да преживи политичке чистке у СССР-у и да постане шеф Одјељења
Коминтерне за нордијске земље, гдје је и остао до одласка у Теријоки.25
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Међутим, финске снаге су се брзо консолидовале и покренуле противнапад, који је изненадио совјетске снаге, тако да је један дио њих заробљен, о
чему нам свједочи пропагандни плакат објављен у финским новинама.26 Финска пропаганда се наставила преко летака и фотографија које је финска војска
бацала дуж фронта. У извјештају конзулата од 6. јануара 1940. године пише да
је нађено неколико фотографија на којима се приказује смрзнути совјетски војник којег је команда оставила да умре, испод које је написано ''мраз убија''. На
другој фотографији се види како финске болничарке, познате као ''лоте'', дају
храну и цигарете, док трећа фотографија представља упутство како да се
совјетски војници предају – са рукама увис, пушака објешених о врат, чије су
цијеви окренуте према земљи.27 Један специјални летак доноси цјеновник о
предаји руских војника. Тако зе пиштољ Финци плаћају 100 рубаља, за пушку
180 рубаља, док за митраљез иде 1500 рубаља. Највећа награда је за исправан
авион, с тим да пилот добија 10.000 рубаља и карту за иностранство гдје пожели. Совјети са своје стране спроводе своју пропаганду, у којој пише да ће сваки
војник који буде заробљен бити изложен понижењу у својој земљи, а затим
стрељан.28
Шведска је била веома забринута због избијања рата. У извјештају за
јануар 1940. године стоји да је образована коалициона влада у децембру 1939.
године. На чело је дошао Хансон. Највећа промјена је у Министарству иностраних послова. Умјесто Сандера, за министра је дошао Кристијан Гунтер. У
декларацији се спомиње сарадња са неутралним државама, пружање хуманитарне и материјалне помоћи Финској и усвајање буџета. Спољна политика се
није битно промијенила, осим што се, умјесто солидарности скандинавских
народа, сада помиње израз сарадња.29 Југословенска политика у погледу сукоба
није промијенила став према СССР-у. Став обје стране је био да се очува неутралност Југославије.30 Иако су финске снаге забиљежиле значајне успјехе, ратне резерве су биле неупоредиво веће на својетској страни. Због тога су Финци
настојали да пронађу савезнике у Европи. У извјештају конзулата од 9. фебруара 1940. године стоји да је конзул Шијаковић сазнао од угледних Финаца да су
многи њихови пријатељи ишли у Њемачку да лобирају за финску ствар. Међутим, нису имали пуно успјеха. Финци би радије тражили помоћ од Њемачке
него од Велике Британије и Француске. Финци су критиковали војне представнике Њемачке и Велике Британије због пасивног става.31 Извјештај од 16.
фебруара 1940. године доноси податке о настојањима СССР-а да реализује сво26
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је интересе. Након што је потписан совјетско-њемачки пакт, СССР је регулисао
односе са балтичким државама, гарантујући им унутрашњу независност и слободу. Совјетски захтјеви нису били претјерано велики, али је Финска захтјеве
одбила, чиме је означена као главни кривац за избијање рата. Није урадила
исто што и остале државе. Заузела је неутралан став, али се везала за скандинавске земље. Ово је био кључни проблем, јер Финска није скандинавска него
балтичка земља, потпуно ослоњена на Балтик и СССР. Форсирала је територијално проширење умјесто договора са великим сусједом. Овај став Финци су
правдали страхом од комунизма. Погрешно су претпоставили да ће Шведска и
остале земље ући у рат са СССР-ом због ње. Овакав погрешан став илуструје
естонски лист од 19. јануара 1940. године, који пише да балтички савез сјеверних држава не постоји, јер нису склопљени савезнички уговори.32 Ови натписи
су се показали тачним када је Шведска у питању. У мјесечном извјештају за
фебруар 1940. године, политика Шведске према Финској је довела до тога да се
властити народ окренуо против ње. Наиме, почетком фебруара, фински министар иностраних послова Танер је посјетио Шведску и тражио од ње војну
помоћ. Његова посјета је држана у тајности али, захваљујући једном посланику,
лист Folkets Dagblad је 15. фебруара објавио вијест да шведска влада није одобрила захтјев финске владе од 13. фебруара да јој у критичном моменту притекне у помоћ са двије дивизије. Ова вијест је изазвала велику узнемиреност у
Шведској.33
Сличан примјер да савез скандинавских држава никада није заживио
јесте Естонија. Непосредно прије почетка рата конзул је имао интересантан
разговор са естонским послаником у Хелсингфорсу (Хелсинкију) Молерсоном.
Посланик му је рекао да више не може ту да остане, јер га и најбољи пријатељи
Финци нападају. Главни разлог за овакав став је то што није успио да естонско
јавно мнијење окрене против СССР-а у моменту када су Финци ишли на преговоре у Москву. Прогласили су их издајницима, али треба споменути и то да су
Финци били потпуно равнодушни према судбини Естоније. Они су се тада
понашали као да су неутрални и Скандинавци. И Молерсон заступа став да је
Финска балтичка земља. Посланик је бранио позицију Естоније, говорећи да се
она нашла између чекића и наковња у периоду совјетско-њемачке затегнутости
и да је њихов положај поправљен споразумом Њемачке и СССР-а, који је донио
одређене привилегије, посебно у области трговине. На крају је оптужио Финце
да мисле само на своје интересе.34
Догађаји који су се десили крајем фебруара и почетком марта 1940.
године су ишли у корист СССР-у. Извјештај од 27. фебруара 1940. године
доноси податак да, поред свих настојања финске владе да се не признају совјет32
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ски војни успјеси, Финска губи рат. Најбољи доказ је то да су Финци изгубили
своју најбољу позицију – Манерхајмову линију. Финци су покушали умирити
јавност говорећи да је линија добровољно напуштена из стратешких разлога.
Новине, како финске тако и шведске, писале су како совјетска војска није у стању да заузима нове положаје, али су убрзо схватили да такви извјештаји не иду
у прилог Финској. Тако поједини стокхолмски листови, као Nya daglikt Allehanda, пишу о успјесима совјетске војске, док дописници тих листова наводе изјаве финских официра из пограничних подручја који хвале успјехе совјетске
стране.
Из Стокхолма је стигао извјештај од 2. марта 1940. године у коме конзул
доноси детаље разговора са једним трговцем прехрамбеним производима.
Дотични господин, према казивању конзула (није написано његово име), у
повјерљивом разговору му је рекао како се, иако није рођен у Финској, осјећа
Финцем, јер ту живи већ 50 година. Његова фирма је била главни снабдјевач
Финске хљебом и производима од пшенице и зрна сваке врсте. Увоз житарица
је ишао из СССР-а, али су се након почетка рата морали наћи нови извори
снабдијевања. Настојао је да се не прекину све везе, упркос настојањима финске владе. Интересантно је то да је три дана послије почетка рата финска влада
одобрила средства од седам милиона финских марака за поруџбину житарица.
Паре су отишле а житарице нису дошле, што се тумачило као да финска влада
није знала да је рат неизбјежан. На питање конзула какво је његово мишљење о
СССР-у, трговац је рекао да је у протеклих 50 година сарађивао са многим
државама, како на западу тако и на истоку, али признаје да, поред својих
несимпатија према комунизму, који му је донио само проблеме, није имао
бољег партнера од руског народа. Све тачке уговора су биле испуњене. Роба се
добијала на вријеме, јер су Руси вјеровали у задату ријеч.35
У марту 1940. године рат достиже свој врхунац. Обје стране се све више
окрећу преговорима. Из конзулата у Цириху је у Министарство стигао повјерљиви извјештај од 2. марта, у коме новине преносе став совјета према Финској
и савезницима. СССР не жели наставак рата, јер постоји опасност да дође до
сукоба са Великом Британијом и савезницима у рејону Црног мора или у Азији.
Овакав развој ситуације би довео до немира унутар самог Совјетског Савеза.
Вјеровало се да је заузеће Виборга од стране совјетских трупа убрзало окончање сукоба, јер је и Финска тражила начин да се повуче из рата уз частан компромис. Новине такође анализирају извјештаје са совјетске стране у којима
пише да Совјети чине све да не дође до сукоба у Азији.36 Истог дана финска
делегација је отпутовала у Москву са изгледима да постигне споразум, нарочито у територијалном погледу. Извјештај од 8. марта 1940. године показује да је
велика већина политичара у Финској била против сукоба, али да је сукоб фор35
36

АЈ, фонд 382, кутија 2
Исто
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сирала војна струја, позната под именом ''Јегери''. Они су се руководили слоганом ''рат пошто-пото'' и дали су финској влади ултиматум: или рат или државни удар. Тек тада је Манерхајм прихватио да командује војском, што је земљу
довело у овакав положај.37
У мировни процес се активно укључила и Шведска. Вијест о совјетскофинским преговорима у Шведској је потврдио министар иностраних послова
Финске Танер. У обраћању јавности рекао је да је финска влада примила преко
шведске владе совјетске приједлоге о миру.38 У ноћи 12/13. марта потписан је
мир. Шведски министар је у изјави штампи рекао да Финска пристаје на територијалне уступке. Иако су детаљи за јавност били непознати, Танер је био
упућен у уговор и знао је да су услови за мир били тежи од совјетских захтјева
прије рата.39 Финска је морала предати Карелијско полуострво. Вратила се
територијална подјела из 1721. године. Морала је пристати на слободан пролаз
совјетских грађана за Норвешку преко пролаза Петсамо.40 Крај рата је донио
оптимизам за југословенску дипломатију,41 тако да је Краљевини Југославији
био отворен пут за пуно успостављање дипломатских односа са СССР-ом.
Извори и литература:
Архивски извори:
-

Архив Југославије, фонд 382 – Посланство Краљевине Југославије,
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Хрваћани (1941–1945)
Апстракт: Аутор је покушао указати на неке од најзначајнијих догађаја и процеса који су се догодили на територији административног седишта и
ближе околине предратне Општине Хрваћани од 1941. до 1945. године.* У
раду је, после уводног осврта на изворе и историографију, историјски и географски положај, прошлост Хрваћана приказана кроз неколико сегмената (први
месеци власти Независне Државе Хрватске и усташког покрета у Хрваћанима;
устаници у Хрваћанима; ''Никољдански покољ'' и жртве; идеолошко-политички
сукоб и долазак нове власти). Наведене целине аутор је посматрао као локалне
одразе општих процеса и догађаја у то време, а и специфичне карактеристике
микропростора.
Кључне речи: Општина Хрваћани, Други светски рат, Независна Држава
Хрватска, усташе, жртве, идеолошко-политички сукоб, нова власт.
Увод
На основу доступних извора и консултоване литературе покушали смо
да употпунимо слику о прошлости Хрваћана и околине за време Другог светског рата на просторима Краљевине Југославије и дефинишемо неколико отворених питања на које би одговоре требала дати нека нова истраживања. Полазну основу за прикупљање података представљали су нам фондови Архива
Републике Српске.1 Незаобилазан извор је сведочанство драговићког пароха
Ђорђа В. Радића.2 Од користи је била изворна грађа у архивама oпштинских
* Насељена места: Хрваћани, Насеобина Хрваћани, Драговићи/Друговићи, Деветина и Кољани.
1
Архив Републике Српске Бањалука (= АРС БЛ), фондови: Окружни народноослободилачки
одбор за Централну Босну (1943–1945); 1944/1945: књ. 1; кут. 3, фонд 36; Окружни народноослободилачки одбор Прњавор (1943–1945); 1944/1945: кут. 1, фонд 40; Окружна комисија за
испитивање ратних злочина окупатора и њихових помагача Прњавор (1944–1945); 1944/1945:
књ. 1; кут. 1, фонд 68; Збирка докумената Средњoбосанског четничког корпуса; 1943/1944,
збирка 333.
2
Сведочење о страдању Срба Бањалуке и околине. Исказ избеглог свештеника Ђорђа В. Радића, пароха Друговичког из Епархије Бањалучке, дат православном Епископу Тимочке епархије,
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одбора СУБНОР-а Лакташи и Прњавор,3 као и ''Хроника'' Љубе Јанковића.4 Од
изворне грађе користили смо и објављене документе и прикупљена сећања
бораца НОР-а.5 Спомен-обележја погинулих са ових простора за време Другог
светског рата представљају значајне историјске изворе за тему овог рада.6 У
историографији не постоји рад који се искључиво бави темом назначеном у
наслову овог рада са постављеним просторним и временским одредницама.
Прошлост Хрваћана и околине у периоду од 1941. до 1945. године углавном је
била предмет локалних истраживача прошлости у склопу ширих тема.7
Хрваћани и околина, као и простор Републике Српске (простори Босне и
Херцеговине), кроз историју су били у саставу неколико држава. У време Краљевине СХС/Југославије Хрваћани су имали статус општине у оквиру среза са

9. IX 1941. у: Јасеновац – мјесто натопљено крвљу невиних. Споменица поводом педесете
годишњице великомученичког Јасеновца и седме годишњице освећења поново изграђене цркве
Рођења Св. Јована Крститеља спомен храма у Јасеновцу, Београд 1990. (= Исказ избеглог свештеника Ђорђа В. Радића, пароха Друговичког), стр. 105–106. и Ibidem у Атанасије (Јевтић),
Великомученички Јасеновац, документи и сведочења, фотоофсетско преиздање, Београд 2016.
А. (Јевтић), Великомученички Јасеновац) стр. 153–55.
3
Архива ОО СУБНОР-а Лакташи; Архива ОО СУБНОР-а Прњавор.
4
Реч је о необјављеним мемоарима Љубе Јанковића (1897–1974), завршеним јануара 1973.
године, чији се рукопис, откуцан писаћом машином, чува у ОО СУБНОР-а у Прњавору. Дело
садржи податке од значаја за тему овог рада, али одређени сегменти захтевају посебну пажњу.
У фокусу интересовања аутора су КПЈ, њени револуционарни органи и војне формације у
прњаворском крају. Уочљиве су одређене хронолошке омашке (погледати напомену 68). Ljubo
(Sretena) Jankovića, Hronika života i borbe naroda sreza prnjavorskog u vremenu od jeseni 1918. do
kraja 1946. godine, Potočani, januar 1973. (рукопис), (= Lj. Janković, Hronika).
5
Сећања су углавном прикупљена са протоком времена, те је поред удаљености од времена у
коме се догађај десио приметна накнадна идеолошка индоктринација и некритички приступ.
Средња Босна у НОБ-у. Средња Босна до устанка и у устанку 1941. године, књига прва, чланци
и сјећања, Београд 1976. (= Средња Босна у НОБ-у I); Srednja Bosna u NOB, od formiranja prve
čete za Bosansku Krajinu do formiranja trećeg krajiškog NOP odreda (septembar – oktobar 1941.
godine), sjećanja, članci i dokumenti, knjiga druga, Banjaluka 1980. (Srednja Bosna u NOB-u II);
Средња Босна у НОБ, од формирања крајишког НОП одреда до краја 1941. (новембар-децембар 1941. године) сјећања, чланци и документи. Књига Трећа, Бањалука, 1981. (= Средња Босна
у НОБ-у III).
6
Спомен-обележја борцима НОР-а и ЖФТ у Хрваћанима, борцима НОР-а и ЖФТ у Друговићима, борцима ЈВуО у Друговићима.
7
Највећим делом су их писали аутори који нису били историчари по професији. Најчешће се
радило о делима чије су временске одреднице шире од оних у овом раду и/или је тематика уско
специјализована. Laktaši u Narodnooslobodilačkoj borbi i revoluciji 1941-1945, Laktaši 1981. (=
Laktaši u NOB-u); Живко Вујић, Лицем према књизи: монографија школе Хрваћани, Лакташи,
2006. (= Ж. Вујић, Монографија школе Хрваћани); Петар Вида Матијашевић, Хрваћани, Завичај
Матијашевића, Бањалука 2006. (= П. Матијашевић, Хрваћани); Dragoslav Drago Jovanović, Drugovići, sjećanja i kazivanja, Laktaši 2011. (= D. Jovanović, Drugovići); Живко Вујић, Лакташка
Жупа, Лакташи, 2013. (= Ж, Вујић, Лакташка Жупа).
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седиштем у Прњавору.8 Према резултатима пописа становништва у Краљевини
Југославији из 1931. године, у овој општини живело је 9.995 становника.9
Језгро ове територијалне целине, са појединим административно-територијалним изменама, чинила су насељена места која се данас налазе у југозападном
делу Општине Прњавор и југоисточном и источном делу Општине Лакташи.
Хрваћани су, без обзира на промене политичких околоности, били место кроз
које су водили и воде значајни путни правци. Кроз Хрваћане пролази цеста
Бањалука–Клашнице–Прњавор–Дервента.10

8

Према резултатима избора одржаним у децембру 1938. године у Прњаворском срезу гласало
је 11.365 бирача. Листа др Милана Стојадиновића освојила је 7.566 гласова, а опозициона листа
др Влатка Мачека 3.734 гласа, док је листа Димитрија Љотића добила пет гласова. За народног
посланика је изабран Петар Костић са листе ЈРЗ-а. Поред њега, на истој листи се налазио Стјепо Кобасица, али је освојио мање гласова од Костића. На листи др Мачека највише гласова у
Прњаворском срезу добио је Фрањо Јакуш, а иза њега је био свештеник Ђорђо Врањешевић.
При избору сенатора Краљевине Југославије у новембру 1939. године један од тројице изабраних испред Врбаске бановине био је поменути свештеник Врањешевић као опозициони кандидат. Свештеник Ђорђо Врањешевић је био парох у Штрпцима код Прњавора и вођа Савеза
земљорадника у Прњаворском срезу; отац народног хероја Раде Врањешевић. Врбаске новине,
год IX, бр. 1.525. 15. децембар 1938. године, стр. 1, 2; Ibidiem, год. X, бр. 1.644, 15. новембар
1939, стр 1.
9
Од тог броја 5.094 мушког и 4.901 женског пола. Више од две трећине становника било је
православне вероисповести (6.891). У Општини Хрваћани тада су била 1.782 римокатоличка
верника, 1.321 припадник осталих хришћанских цркава и један муслиман. Већину православних су чинили Срби, сем неколико стотина православних Украјинаца у Насеобини Хрваћани,
већину римокатолика Пољаци, а припадници осталих хришћанских цркава готово искључиво
су били Украјинци гркокатолици – унијати. Питање броја становника 1941. године у општини
Хрваћани прецизно би решили домети помоћне историјске науке – историјске демографије.
Овде треба додати да је тeриторија Општине Хрваћани умањена формирањем Општине Поточани, а тиме и укупан број становника. Међутим, поређење броја становника по насељеним
местима истог територијалног обима указивало би на повећање наведеног броја из 1931. године
десет година касније за око 15%. Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, knjiga I, prisutno stanovništvo, broj kuća i domaćinstava, Beograd 1937; Definitivni rezultati
popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, knjiga II, Beograd 1938.
10
Првобитни предлог да назив и административно седиште ове локалне заједнице буде везан за
Драговиће, измењен је тако да је за административно седиште одређено место Хрваћани, а по
њему и назив општине 1928. године. Седиште и назив црквене општине, парохије и њено седиште остало је везано за Драговиће. Данашњи назив села је измењеног облика – Друговићи. Д.
Јовановић у поменутој монографији наводи да се ради само о једном слову. Међутим, мишљења смо да би требало тражити адекватнији одговор на то питање. Током израде овог рада приметили смо да је све до 1944/1945. године назив села навођен као Драговићи, а тек после Другог светског рата искључиво као Друговићи. Lj. Janković, Hronika, стр. 41–42; Ж. Вујић, Монографија школе Хрвћани, стр. 33–34; D. Jovanović, Drugovići, стр. 5, 11–12; Ж, Вујић, Лакташка
Жупа, стр. 44–45, 49.
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Први месеци власти НДХ и усташког покрета у Хрваћанима
После Априлског рата и успостављања Независне Државе Хрватске
(НДХ) Хрваћани су се налазили у саставу Прњаворског котара, који је припадао Великој жупи Ливац-Запоље, са седиштем у Новој Градишци. На челу ове
административно-територијалне јединице од јуна 1941. до априла 1942. године
био је др Бранимир (Бранко) Шимунић (1902–1959), у време најинтензивнијег
хапшења и масовних злочина над српским становништвом Прњаворског котара.11 Значајан комуникацијски положај Хрваћана уочљив је за време Априлског
рата (6–17. април 1941. године). На дан немачког напада на Краљевину Југославију, 6. априла 1941. године, Штаб Личке дивизије и 33. коњички дивизион
су из Бањалуке ишли за Дервенту односно Добој преко Клашница и Прњавора,
а тиме и преко Хрваћана. У Априлском рату на простору Драговића јединице
Војске Краљевине Југославије оставиле су одређену количину оружја и муниције. Радило се о око 90 пушака, 10–15 сандука метака и одређеној количини
војничке одеће и обуће. Према сећању Милоша Улетиловића, то оружје са њим
су сакрили Рајко Копреновић и Милош Тривић.12
Проглашењем Независне Државе Хрватске (НДХ) у Хрваћанима је
почела да се спроводи расна политика те државе. У Хрваћанима је формирана
оружничка постаја, једина на путу од Клашница до Прњавора. Према локалној
историографији, на чело усташке општине у Хрваћанима постављен је жупник
из Деветине Бранко Бандић, присталица усташког покрета пре Другог светског
рата.13 Поред овог жупника, усташки експоненти у Хрваћанима су били ''браћа
11

Законски оквир за успостављање великих жупа представља Законска одредба о великим
жупама од 10. јуна 1941. године. Велика жупа Ливац-Запоље обухватала је котарске области
Босанска Градишка, Босанска Дубица, Дарувар, Нова Градишка, Новска, Пакрац, Пожега и
Прњавор. Шимунић је после тога био велики жупан у Великој жупи Посавје, са седиштем у
Вараждину. Преко Аустрије, 1945. дошао је у Аргентину, гдје је и преминуо 1959. године. О
наведеним злочинима погледати напомене 33 и 35 у овом раду. Rajka Bućin, Prilog poznavаnju
institucija: Zakonski okviri rada velikih župa NDH, Arhivski vjesnik, godina 44 (2001), 209–225, стр.
209–210; 220; Marko Ručnov, Zašto Jasenovac, Beograd 2001. (= M. Ručnov, Zašto Jasenovac),
стр. 604; Бајо Кривокапић и др., Историја Босанске Градишке и њене околине од најстаријих
времена до 1985. године, Градишка 2008, стр. 347, напомена 12.
12
Средња Босна у НОБ-у, I, Београд 1976, стр. 433; Velimir Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije,
uzroci i posledice poraza, knjiga 2, Beograd 1982, стр. 267–268.
13
Бранкo Бандић, римокатолички жупник из Деветине, у годинама пред Други светски рат
администрирао је у жупама у Гумјери и Новој Дубрави. Његов брат, жупник Драго Бандић,
који је био на челу Прњаворског деканата Бањалучке бискупије, дочекао је и поздравио стожерника др Виктора Гутића у Прњавору 8. јуна 1941. године, a активно је учествовао у обележавању имендана поглавника НДХ Анте Павелића 12. јуна у Прњавору. Декан Бандић је за
своје деловање у НДХ одликован од поглавника Павелића. Opći šematizam Katoličke crkve u
Jugoslaviji, izradio Krunoslav Draganović, Sarajevo 1939. (= Opći šematizam Katoličke crkve u Jugoslaviji), стр. 164; Hrvatska Krajina, god. I, br. 24, 12. lipnja 1941, стр. 3; Ibidem, br. 29, 25. lipnja
1941, стр. 3; Dokumenti o protunarodnom radu i zločinu jednog dela katoličkog kklera u Jugoslaviji,
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Матић'', тј. Милан и Иван Гржинчић, те Пољак Јан Лудјак, власник угоститељског објекта у Хрваћанима.14 Већ почетком маја месеца 1941. године одузета је
трговинска радња јеврејској породици Албахари у Хрваћанима. Наиме, према
извештају Котарског предстојништва у Прњавору упућеном Усташком стожеру
за Босанску Хрватску у Бањалуци, Петар Мажњак из Деветине је постављен за
комесара трговачке радње која је била у власништву Јакова Албахарија из
Хрваћана.15
Страх од усташа16 посебно је дошао до изражаја код православног српског становништва овог простора после убиства епископа бањалучког Платона
(Јовановића).17 Епископов штап пронађен је у доњем току реке Врбас. Пронашли су га локални рибари, а потом је парох драговићки Ђорђе Радић тај штап
откупио и оставио код Душана Вранчића из села Милосаваца.18
У летним месецима 1941. године у више наврата у Прњаворском котару
дошло је до хапшења Срба. Као таоци су узимани угледни људи. У јуну 1941.
године ухапшени из Хрваћана и других општина су транспортовани у седиште
котара у Прњавор, док је 120 ухапшених у јулу било транспортовано на крају у
Бањалуку. Организатор ових хапшења био је хрваћански жупник Бандић. Између осталих, са простора Општине Хрваћани ухапшен је Васо Бојић (1895–1972)
priredili Joža Horvat i Zdenko Štambuk, Zagreb 1946. (= Dokumenti) стр. 164, 165; П. Матијашевић, Хрваћани, стр. 48, 50.
14
Ж. Вујић, Монографија школе Хрвћани, стр. 35; П. Матијашевић, Хрваћани, стр. 48, 50.
15
Luna Albahari, Rođena sam u Kladnju  www.elmondosefard.wikidot.com/rodena-sam-u-kladnjuluna albahari (10.8.2017) ]; Dr Јakov Danon, Verica M. Stošić, Memoari na Holokaust Jevreja Bosanske Krajine, Banjaluka 2010. стр. 13.
16
Становништво је на само помињање усташког имена, временом, због њихових злочина, осећало страх. Осећај страха додатно је појачавало хапшење Срба уочи великих празника које обележавају СПЦ и њени верници, као што су Петровдан и Илиндан, као и покољ уочи Св. Николе, о чему ће бити речи у овом раду. Део породице Матијашевић из хрваћанског засеока Буч је
на вести о покрету усташа из Прњавора према Хрваћанима уточиште проналазио код украјинских породица Бобрек и Питка, у делу села под називом Насеобина Хрваћани. П. Матијашевић,
Хрваћани, стр. 50–51.
17
Епископ Платон убијен је зајeдно са градишким протом Душаном Суботићем 5. маја 1941.
године. Усташе су га одвеле из двора Епископије бањалучке и у близини Бањалуке после стравичног мучења убили. О епископу Платону (1874–1941) код: Љубомир Дурковић Јакшић, Платон Јовановић епископ бањалучки, Крагујевац 1986, стр. 133–134. (= Љубомир Д. Јакшић, Платон Јовановић); Горан Латиновић, Српска православна црква у Босанској Крајини 1918–1941,
Бањалука 2006. (= Горан Латиновић, СПЦ у Босанкој Крајини 1918–1941), стр. 48–50.
18
Ђорђе Радић рођен је 1907. у Санском Мосту, а преминуо је у Бањалуци 1993. године. Радић
је био парох Драговићке парохије од 1934. до 1969. године, са прекидом за време рата (1941–
1945). Драговићки парох утврдио је да је штап припадао архијереју Епископије бањалучке према натпису на њему: ''Платону, викарном епископу моравичком – др Воја Јањић, министар вера
у пензији''. Исказ избеглог свештеника Ђорђа В. Радића, пароха Друговичког, стр. 105; А. (Јевтић), Великомученички Јасеновац, стр. 153–154; Српска православна Епархија бањалучка 1900–
2000. Шематизам II, Бањалука 2000. (= Шематизам 1900–2000., II), стр. 288.
Љубомир Д. Јакшић, Платон Јовановић, стр. 135-136; D. Jovanović, Drugovići, стр. 56-57.
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из Драговића, који је тридесетих година био председник ове општине и носилац листе владајуће ЈРЗ на изборима19. Експоненти државне политике НДХ у
Прњавору били су котарски предстојник Филиповић и усташки логорник у
Прњавору Иван Софта.20 Према сећању Јана Дронга, у јуну 1941. године хапшење од усташких власти у Прњавору успео је да избегне Стево Рогић из Хрваћана. Рогић се спасао тако што је побегао од усташа у Дронгову трговачку радњу.
Међу првима из хрваћанске општине који су ухапшени били су свештеник Драговићке парохије Ђорђе Радић и свештеномонах православних Украјинаца21 у Насеобини Хрваћани пртосинђел Василије Стриљчек (1892–1958).22
19

На локалним изборима одржаним 1936. године у Општини Хрваћани изашло је 789 од 1.700
бирача (46,41%). Васо Бојић испред ЈРЗ-е добио је 500 гласова, кандидат УО Милош Ћетојевић
193 гласа, док је листа Јураја Веселовског добила 91 глас. Бојић је 1936. био на челу организационог одбора за изградњу јавне чесме поред цесте Клашнице–Прњавор у Драговићима. Натпис са чесме ''На Ђурђевдан 1936.'', према локалној историографији, скинуле су усташе после
проглашења НДХ. Поред њега је ухапшен Душан Јовановић из Драговића. Dokumenti, стр. 164–
165; Спомен-обележје Васи Бојићу; Laktaši u NOB-u, стр. 26; Ж. Вујић, Монографија школе
Хрваћани, стр. 40–41; D. Jovanović, Drugovići, стр. 145.
20
Према сведочанству Саве Ђукановића, после Филиповића је за предстојника котара у Прњавору постављен Паулић, али је он у новембру 1941. године премештен. За новог котарског
предстојника постављен је Хорват из Нашица, са чијим доласком су почела масовна убијања
Срба. Из доступних извора и литературе више података о њима нисмо пронашли. Да би се се
употпуниле њихове биографије и њихово деловање, било би неопходно акценат истраживања
ставити на процес успостављања власти НДХ на локалном и регионалном нивоу истраживањем
одговарајућих архивских фондова. Домобрани у Прњавору су били под командом натпоручника Ивана Наглића. Усташки логорник у Прњавору био је Иво Мадунић. После одласка из
Прњавора, он је у Беглуцима код Дервенте у јесен 1943. године основао ударну бојну и био на
челу Усташке младежи у Дервенти. Иван Софта, усташки бојник из Прњавора, Хрват пореклом
из Херцеговине, као један од предводника прњаворских усташа успостављањем НДХ започео
је прогон Срба прњаворског краја. Lj. Janković, Hronika, стр. 58–59; Средња Босна у НОБ-у, I,
стр. 437; А. (Јевтић), Великомученички Јасеновац, стр. 241; Midhat Dizdarević, Radnički pokret i
NOR Dervente (dokumenti i sjećanja), Derventa 1972. (= М. Dizdarević, Radnički pokret i NOR Dervente), стр. 212; M. Ručnov, Zašto Jasenovac, Beograd 2001, стр. 436, 564.
21
Украјинци су прњаворски крај почели насељавати за време Аустроугарске монархије, која је
спроводила колонизацију у Босни и Херцеговини. Званично је тај процес трајао од 1896. до
1905. године, а у пракси знатно дуже. Најмасовније насељавање Украјинаца на том простору
било је у периоду 1898–1901. године. Украјинци у прњаворском крају су били верски подељени
на гркокатолике и православне. Већина је била гркокатоличке вере, а број православних се
повећао преласком гркокатолика у периоду између два светска рата појавом протосинђела
Василија (Стриљчека). МУП НДХ је 30. јуна 1941. саопштио да се са Украјинцима не поступа
као са осталим православним, тј. Србима. Око 450 Украјинаца из ''Босанске Хрватске'', међу
њима и из Прњаворског котара, крајем лета 1941. године отпутовало је из Бањалуке, у саставу
оружаних формација НДХ, да се бори против СССР-а. Рад под насловом: Semcevič Andrej
Andrejevič, Rusi i Ukrajinci u oružanim snagama Nezavinse Države Hrvatske 1941–1945., Zagreb
2015, није нам био доступан. Према сећању Срба из околине Хрваћана, локални Украјинци су
настојали да помогну и спасу Србе колико су могли у време НДХ. Њихово појединачно учешће
у војним формацијама НДХ требало би додатно истражити. У сећањима преживелих и локалној
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Према властитом сведочанству прота Ђорђе Радић је ухапшен је на Петровдан
(29. јуна/12. јула 1941. године). Парох Драговићке парохије транспортован је у
Бањалуку па у исељенички логор у Цапрагу код Сиска, а онда за Србију. Прота
Ђорђе Радић је из Аранђеловца, према распореду митрополита Јосифа
(Цвијовићa), распоређен у Епархију тимочку. Епископ тимочки Емилијан
(Пиперковић) је свештеника Ђорђа Радића поставио на парохију у Слашу, као
помоћника архијерејском намеснику крајинском.23 Протосинђел Василије
историографији нису регистровани примери где су Украјинци из околине Хрваћана учествовали организовано у прогону Срба. Углавном су регистровани примери њихове помоћи угроженим Србима у прњаворском крају. Према сведочанству Љубе Јанковића, Алекса Лаврив из
Просјека, који је у време Другог светског рата имао око осамдесет година, говорио је да се према Србима не треба односити како то чине власти НДХ, састајао се са истомишљеницима,
Украјинцима у Просјеку и Насеобини Хрваћани (Андрија Федерчук, Штефан Бојко, Павле
Дерен, Петар Магаљас...) да утичу на сународнике, говорећи да ''злочин не може остати некажњен''. Он је припадницима свог народа, који су долазили на одсуство из оружаних санга НДХ,
саветовао да се не враћају назад у те јединице. Притисак да приступи војним снагама НДХ на
Украјинца Јакова Корцебу из Насеобине Хрваћана вршио је хрваћански жупник Бранко Бандић. Управо је Корцеба у свом послератном сведочењу пред Државном комисијом Бандића
означио као главног експонента усташа и НДХ у Хрваћанима. Павелић је средином авгсута
1941. године примио представника Украјинаца у НДХ Васила Војтановског. Поред наведених
свештенослужитеља, из непосредне околине ухапшен је и поточански парох Милан Милановић
и интерниран у Србију. Архива ОО СУБНОР-а Прњавор; Dokumenti, стр. 165; Lj. Janković, Hronika, стр. 173; Hrvatska Krajina, br. 51, 15. kolovoza 1941, стр. 1; Ibidem, br. 59, 7. rujna 1941, стр.
1; Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac 1941–1945. Dokumenta, knjiga I, Beograd 1986,
бр. 4, напомена 2 стр. 53; Шематизам 1900–2000. II, стр. 378, 387, 389; Борис Небесниј, Украјинци у Србији, стр. 4 и 5  www.rastko.rs.//delo/11868 (29.9.2017) ]; Ж. Вујић, Монографија школе Хрвћани, стр. 87; Г. Латиновић, СПЦ у Босанској Крајини 1918–1941, стр. 69, 107; П. Матијашевић, Хрваћани, стр. 20–21. Стазама прошлости до врата будућности (монографија), уредник Ранко Прерадовић, Поточани, Бањалука 2012. (= Монографија школе у Поточанима), стр.
30.
22
Протосинђел Василије (Стриљчек) рођен је у Хусјатину, у Украјини, 1892. године. После
Првог светског рата постао је православни свештеномонах, а од 1922. године налазио се у
Насеобини Хрваћани, вршећи мисионарску делатност међу Украјинцима у Прњаворском срезу.
Нарочито је заслужан за подизање комплекса Покровског храма у Насеобини Хрваћани у трећој деценији двадесетог века. Протосинђел Василије, православни Украјинци Насеобине Хрваћана и целог Прњаворског среза били су изложени великим притисцима Католичке цркве и
унијатских украјинских свештеника из непосредне околине. Шематизам 1900–2000., II, стр.
387, 389, 391; Г. Латиновић, СПЦ у Босанској Крајини 1918–1941). стр. 60–61; Драган Шућур,
Извјештај свештеника Петра Рађеновића о стању у мисионарским парохијама малоруских
колониста у прњаворском срезу, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске (=
ГУАРРС), година V, број 5, Бањалука 2013, стр 453–466; Монографија школе у Поточанима,
стр. 42–43; Драган Шућур, Враћање у православну вјеру малоруских колониста у прњаворском
срезу између два свјетска рата, ГУАРРС, година III, број 3, Бањалука 2011, стр. 149–169;
Исти, Вјерски покрети у Босни и Херцеговини између два свјетска рата, ГУАРРС, година VI,
број 6, Бањалука 2014, стр. 283–289.
23
Село Слаш се налази на путу Неготин–Зајечар. Оно је и данас седиште истоимене парохије у
саставу Епископије тимочке. Епископ Емилијан био је на челу Епископије тимочке од 1922.
године до смрти 1970. године. Сведочење о страдању Срба Бањалуке и околине. Исказ избеглог
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(Стриљчек) ухапшен је раније и спроведен у затвор у Бањалуку. Његово
хашењe уследило је пре говора усташког стожерника Виктора Гутића у Прњавору, када је отворено позвао на ликвидацију Срба и преузимање храмова и
имовине православних Украјинаца у Прњаворском котару.
Стожерник Гутић боравио је у Прњавору почетком јуна 1941. године. У
његовом говору две главне тачке биле су питања Срба и православних Украјинаца и њихове имовине. Њега су на вечери угостили и величали НДХ, поглавника Павелића и стожерника Гутића градоначелник Прњавора Ариф Корић,
хафиз Осман ефендија Ћејван и гркокатолички свештеник Глигорије Биљак.24
Недуго после тога, украјински православни храм Покрова Пресвете Богородице и парохију православних Украјинаца у Насеобини Хрваћани, уз помоћ усташких власти, насилно је преузео Гркокатолички викаријат. Власти НДХ и
Гркокатолички викаријат су 22. јуна 1941. године организовали свечаност
поводом ''посвећења цркве'', које је обавио викар за гркокатолике у Босни Латковић, уз учешће неколико гркокатоличких свештеника. Поред првог човека
Гркокатоличког викаријата у Бањалуци Фрање Латковића (1886–1955), били су
присутни и представници Бањалучке бискупије и стожерника Гутића, а у одржаним панегирицима помињана су имена Анте Павелића и Виктора Гутића,
кога је заступао Петар Митровић. Да би дали на значају овом догађају, власти
су приморале становнике околних места да му присуствују. Православни Украјинци приморани су да пређу на унију. За новог ''жупника'' постављен је Мирон
Хирјовати.25
свештеника Ђорђа В. Радића, пароха Друговичког, стр. 105; А. (Јевтић), Великомученички Јасеновац, стр. 155;
 www.еparhija-timocka.org/raniji episkopi i eparhijа-timočka.org/arhijerejsko-namjesništvo-negotinsko.org. ( 5.9.2017) ]
24
Гутић је у Прњавору боравио 8. јуна, а у дводневном путовању претходно је посетио Котор
Варош, Добој, Грачаницу, Градачац и Дервенту. Поздравне говоре Виктору Гутићу упутили су
у Прњавору жупник Бандић и усташки повјереник Павао Перић. У Прњавору је пред Други
светски рат био изграђен украјински православни манастир, који је са успостављањем НДХ био
одузет и оскрнављен, а потом 1945. године порушен од комунистичких власти. Opći šematizam
Katoličke crkve u Jugoslaviji, стр. 111; Hrvatska Krajina, god. I, br. 24, 12. lipnja 1941, стр. 2, 3;
Шематизам 1900–2000., II, стр. 270; Бојан Стојнић, Радован Пилиповић, Вељко Ђурић Мишина, Свједочење о затирању, прилози за историју страдања Срба Епархије бањалучке 1941.
године, Бањалука–Београд 2016. (Б. Стојнић, Р. Пилиповић, В. Ђ. Мишина, Свједочење о затирању), стр. 113; Ustaški stožer za Bosansku Krajinu. Studija Milana Vukmanovića i izbor iz građe,
priredili Verica M. Stošić i Vladan Vukliš, Banjaluka 2017. (= Ustaški stožer za Bosansku Krajinu)
стр. 83–84.
25
Погледати напомене 21 и 22 и радове Драгана Шућура наведене у напомени 22 овог рада.
Међу Украјинцима у прњаворском крају значајан број је био православне вере, посебно у
Хрваћанима и околини. Пре наведеног става МУП-а НДХ регионални органи власти су извршили насилно одузимање имовине и прелазак православних Украјинаца на унију. Текст о овом
догађају донесен је на насловној страни 29. броја ''Hrvatske Krajine''. У пропагандном тексту
овај догађај је приказан као повратак Украјинаца својој вјери и враћање имовине која је одузета
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У августу исте године у Драговићима је ухапшена група људи. До хапшења је дошло око Илиндана.26 У првој декади августа 1941. године у Друговиће је дошла група усташа из Трна или Драгочаја и ухапсила неоколико људи и
одвела их у Трн, па у Бањалуку у затвор, а касније су били пуштени. У току
лета ухапшен је Милош Улетиловић. Улетиловића је, према његовом сведочанству, ухапсила група усташа из Хрваћана на челу са Иваном Грижинчићем и
одвела у оружничку постају.27 Георг Ламерс (1906–1976) из Поточана навео је
да је група талаца Срба из Прњаворског среза транспортована за Бањалуку 2.
августа 1941. године тј. на Илиндан. У тој групи били су и Стево Самарџија,
Вид Гаврић и Вељко Слијепчевић из Вијачана. Према Самарџијином сећању,
транспорт је застао неко време у Хрваћанима испред угоститељског објекта. Он
наводи да се тад појавио и локални усташа Јан Лудјак, изјавивши да све Србе
треба побити. У овој групи ухапшених из Прњаворског среза, у Кастелу се
налазио и Јевреј Мито Албахари из Хрваћана.28
Устаници у Хрваћанима
Оружници из постаје у Хрваћанима деловали су и ван територије
Општине Хрваћани. Заједно са домобранима из Бањалуке учестововали су у
нападу на суседну Општину Кокоре у септембру 1941. године. После напада
групе устаника на ову општину 19. септембра, оружници из Хрваћана и домобрани из Бањалуке су извршили продор на терен око административног седигркокатолицима. Притом је прећутана чињеница да je тај, нови, комплекс Покровског храма
(храм и парохијски дом) грађен уз помоћ локалних православних Украјинаца, симболичних
донација државних власти Краљевине Југославије и новчаном помоћи Српске православне
цркве. Поред личног одрицања и залагања, протосинђел Василије (Стриљчек) у више наврата
се кредитно задуживао како би се радови на комплексу наставили и завршили. На основу текста из штампе поводом освећења цркве може се закључити да је протосинђел Василије лично
учествовао у градњи и украшавању храма. Израдио је унутрашње орнаменте. Према истом
извору, храм је био дуг 18 а висок 13 метара (?). Opći šematizam Katoličke crkve u Jugoslaviji,
стр. 103, 110–111; Врбаске новине, год IV, бр. 48, 2. новембар 1932, стр. 4; Hrvatska Krajina, god
I, br. 29, 25. lipnja 1941, стр. 1; Б. Стојнић, Р. Пилиповић, В. Ђ. Мишина, Свједочење о затирању, стр. 113; Ustaški stožer za Bosansku Krajinu, стр. 83–84.
26
Српска православна црква прославља Светог пророка Илију 20. јула по јулијанском односно
2. августа по грегоријанском календару.
27
Према сећању Савке Бундало, из њене породице одведени су Душан, Алекса, Славољуб,
Радован и Вера. Милош Улетиловић је из Хрваћана пребачен у Бањалуку у затвор, а потом у
Зеницу и Лепоглаву, одакле је побегао крајем 1942. године. Средња Босна у НОБ I, стр. 433,
434; Laktaši u NOB-u, стр. 56; Средња Босна у НОБ-у III, стр. 637.
28
Георг Ламерс је навео да су сви ухапшени у тој групи, сем Албахарија, били Срби. Ламерс је
био фолксдојчер који је живео у Поточанима. За време Другог светског рата успео је да спаси
већи број Срба Прњаворског среза од ликвидације. Јан Лудјак је Србе поредио са псима. Lj.
Janković, Hronika, стр. 65–66; Средња Босна у НОБ I, стр. 298, 300, 304, 438; Средња Босна у
НОБ-у III, стр. 333.

257

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

шта те општине. Десетак дана после тога два човека у Кокорима су ухапшена
од усташких власти.29 Активности оружничке постаје у Хрваћанима, хапшење
становника, страх од усташа, као и географски значајан положај Хрваћана
довели су до устаничког напада на Хрваћане 23. новембра 1941. године.30 У
нападу је део устаника у раним јутарњим часовима кренуо из правца Кокора
према Хрваћанима. Домобране су зауставили делови Прњаворске чете код села
Поточани. Црновршка устаничка чета је одбила непријатељске снаге које су
покушале из правца Бањалуке и Клашница да продру у Хрваћане. После тога
они су се придружили завршним борбама за ослобођење Хрваћана и воду своје
чете који је учествовао у нападу од његовог почетка. Оружничка постаја у
Хрваћанима је ликвидирана, али је за овај догађај везано неколико чињеница
које би требало појаснити. Сведочанства бораца НОР-а и део послератне историографије су догађај од 23. новембра 1941. године у Хрваћанима приказивали
као партизански напад на усташко упориште. Свеобухватност напада из више
праваца говори о томе да је ова акције била већих размера. Бројност чланова
КПЈ и њихових бораца на овом простору у другој половини новембра 1941.
године била је далеко испод могућности самосталног организовањa акције
наведеног обима. Притом су и сами упадали у замку, јер су у истим публикацијама у даљњем тексту наводили како је почетком 1942. године дошло до ''четничког пуча'' у истим тим јединицма. Дакле, како је до идеолошког разлаза
дошло после напада на Хрваћане, онда су у ослобођењу Хрваћана учествовали
устаници заједно. На основу сећања бораца уочљиво је да акција једним делом
није била у потпуности координисана међу устаницима. У Хрваћанима се водила вишечасовна борба, у којој је ликвидирано више десетина жандара, домобрана и усташа. Устаници су запалили зграде поште, жандармеријске станице и
угоститељског објекта.31
29

Два дана раније, 17. септембра, група устаника на челу са Радетом Радићем напала је жандармеријску станицу у Јошавци. Zločini na jugoslovenskom prostoru u Prvom i Drugom svetskom ratu.
Tom I, Zločini Nezavisne Države Hrvatske 1941–1945, knjiga I, Zločini Nezavisne Države Hrvatske
1941–1943. godine, Beograd 1993, бр. 302, 314; Srednja Bosna u NOB-u, II, стр. 493, 496, напомена 1.
30
Архива ОО СУБНОР-а Прњавор; Lj. Janković, Hronika, стр. 102; Средња Босна у НОБ-у, III,
стр. 280, 296–297, 329–331, 334–335, 337; Laktaši u NOB-u, стр. 86–87; Stevo Samardžija, Četrnaesta srednjebosanka NOU brigada, Banjaluka 1983. (= S. Samardžija, Četrnaesta srednjebosanka
NOU brigada), стр. 24; Ж. Вујић, Монографија школе Хрвћани, стр. 35, 47; П. Матијашевић,
Хрваћани, стр. 66; D. Jovanović, Drugovići, стр. 111.
31
У прилог тези о изостајању појединих комунистичких кадрова у нападу на Хрваћане говори
и то да је део бораца у својим сећањима долазак комунистичких руководилаца Јосипа Мажара
Шоше, Бранка Бабича Словенца и Ратка Вујовића Чочета у средњу Босну везао за време после
устаничког ослобођења Хрваћана. Део послератне историографије је њихово присуство на
овом простору везао за време пре напада на Хрваћане, с тим да су они борбу за Хрваћане
''посматрали''. До сукоба између ројалиста и комуниста у Црновршкој устаничкој групи дошло
је око 40 дана после напада на Хрваћане. Lj. Janković, Hronika, стр. 102; Зборник НОР-а, том
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''Никољдански покољ'' и жртве
Ликвидацијом оружничке постаје у Хрваћанима није престао терор
усташа и Независне Државе Хрватске над српским становништвом Хрваћана и
околине. У склопу шире акције нападa из Прњавора војне снаге НДХ су продрле до Хрваћана 18. децембра 1941. године. Врхунац зла у Хрваћанима за време
власти НДХ јесте покољ од 18. децембра 1941. године. Овај злочин су извршиле прњаворске усташе, предвођене Јос(ш)ком (Грге) Ћосића.32 Уочи Никољдана 1941. године усташе су у Хрваћанима ухватиле групу од дванаест људи и
одвели у Дрaговиће. Њих дванаесторица мучени су и зверски убијени у једној
ували са десне стране пута Клашнице–Прњавор у Дрaговићима.33 Жртве
''Никољданског покоља'' из Хрваћана били су Срби из седам хрваћанских породица, од којих је појединима крсна слава била управо Свети Никола. Из породице Рогић заклана су три рођена брата: Љубо (1908–1941), Саво (1914–1941) и
Милан (1918–1941), дан/вече уочи крсне славе. Из породице Шуман: Пејо
(1905–1941), Милош (1918–1941) и Богдан (1920–1941), док су из породице
Пушић страдали Петар (1912–1941) и Лазар (1924–1941). Поред њих, жртве
овог злочина били су Вид Радановић (1887–1941), Јово Василић (1900–1941),
Добромир Иванковић (1921–1941) и Петар Матијашевић (1888–1941).34
IV, књига 3, стр. 475, док. бр. 46; Средња Босна у НОБ-у, III, стр. 280, 296, 330, 332–333, 334,
378; M. Dizdarević, Radnički pokret i NOR Dervente, стр. 138–139; Laktaši u NOB-u, стр. 86–87; П.
Матијашевић, Хрваћани, стр. 66–73.
32
Ћосић је ликвидиран од партизана у време борби око Прњавора јануара 1943. године. Lj. Janković, Hronika, стр. 65; Зборник НОР-а, том IV, књига 3, стр. 31, док. бр. 6; Средња Босна у
НОБ, III, стр. 301, 543; LJ. Borojević, D. Samardžija, R. Bašić, Peta kozaračka brigada, Beograd
19732. (= Lј. Borojević, D. Samardžija, R. Bašić, Peta kozaračka brigada), стр. 90–91; Laktaši u
NOB-u, стр. 95, 389; S. Samardžija, Četrnaesta srednjebosanka NOU brigada, стр. 118; П. Матијашевић, Хрваћани, стр. 52.
33
До данас није постављена табла са ознаком места злочина, нити је на стратишту изграђено
крсно знамење (споменик). Имена жртава са годином страдања уписана су на спомен-обележју
у Хрваћанима. На њему су ови Срби убијени уочи Светог Николе наведени под идеолошком
формулацијом послератних власти ''жртве фашистичког терора''. Део бораца НОР-а је у накнадним сећањима наводио да је том приликом убијен Дамјан Стегић из Драговића, док други део
''историографије под надзором'' то не потврђује, наводећи другачије околности његове смрти.
Његово име на спомен-обележју у Друговићима уклесано је на списку ''погинулих бораца НОРа'', а у публикацији Laktaši u NOB-u, Дамјан Стегић je убројан у погинуле активисте НОБ-а
(рањен у Милошевцима, преминуо у болници у Борју). На спомен-обележју Дамјана Стегића на
гробљу у Друговићима стоји да је страдао ''као сарадник НОП-а''. У личном картону погинулог
борца у архиви СУБНОР-а у Лакташима за Дамјана Стегића је наведено да је убијен као борац
Црновршке чете 19. децембра 1941. године, дакле у време док су устаници још били јединствени. Архива ОО СУБНОР-а Лакташи; Архива ОО СУБНОР-а Прњавор; Lj. Janković, Hronika,
стр. 64, 103; Спомен обележје у Друговићима; Средња Босна у НОБ, књига III, стр. 302, 543;
Laktaši u NOB-u, стр. 94–95, 389; П. Матијашевић, Хрваћани, стр. 53–54.
34
Архива ОО СУБНОР-а Прњавор; Lj. Janković, Hronika, стр. 64–65, 103; Зборник НОР-а, том
IV, књига III, стр. 31, док. бр. 6; Спомен-обележје у Хрваћанима; Спомен-обележје у Другови-
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''Никољдански покољ'' Срба из Хрваћана 1941. године у Дрaговићима није био
изолован случај са просторног и временског становишта. Систем злочина усташа и НДХ у прњаворском крају чини низ покоља и убијања на више локација.35
Жртве ''Никољданског покоља'' нису биле једине жртве из Хрваћана и
околине од 1941. до 1945. године. На основу споменика материјалне културе и
других историјских извора могуће је добрим делом реконструисати тај сегмент
прошлости ове локалне средине. За време Другог светског рата са простора
ужег језгра ове општине страдало је више од стотину лица.36 Класификација
жртава се може извршити према националној припадности, полу, годинама старости, години страдања, према томе којој војној групи су припадали или се
радило о лицима која су страдала као цивили, као и према месту страдања, али
и на основу тога да ли су страдала за време званичног трајања ратних дејстава
или после њих. Више од две трећине жртава су припадници српског народа,
потом по броју страдалих следе Пољаци и Украјинци, док су три жртве Јевреји.
То произлази из локалне специфичности Општине Хрваћани, коју су делом
насељавали припадници ових националних мањина. Према месту страдања
ћима; Средња Босна у НОБ, књига III, стр. 302, 543; Laktaši u NOB-u, стр. 94–95, 389; П. Матијашевић, Хрваћани, стр. 53–54.
35
Десетине људи су страдале у Великом Блашку (месту које се налази одмах од Клашница према Хрваћанима и Прњавору) истог дана када се десио и горе наведени злочин. Покољи у Прњаворском котару извршени су на више локација крајем 1941. и почетком 1942. године. Групе
српских сељака похватане су у селима Лишња, Парамије, Млинци, Чорле и Гаљиповци почетком децембра 1941. године и одведени у правцу седишта котара те ликвидирани. Никола Чорни
је 6. децембра ишао са групом Украјинаца и Пољака код котарског предстојника у Прњавор да
интервенише за ухапшене Србе, не знајући да је ова група ухапшених убијена. Неколико дана
после ових покоља Срба, 16. децембра, усташе су побиле и спалиле више лица (међу њима и
неколико деце) у селу Кремна, заселак Петровићи. Средином јануара 1942. године група Срба
је ухапшена у Прњавору и после боравка у усташком затвору транспортована у логор Јасеновац, где је већина страдала. Са имања фолксдојчера Михаила Хартмана усташе су одвеле и
ликвидирале групу Срба 1. фебруара 1942. године на Вијачком Лугу. Покољ у селу Штрпцима
десио се 7. фебруара 1942. године, када и усташки злочини у Дракулићу, Шарговцу, Мотикама
и руднику Раковац код Бањалуке. Архива ОО СУБНОР-а Прњавор; Lj. Janković, Hronika, стр.
63–64; Средња Босна у НОБ-у, III, стр. 339–340, 342, 638–639; А. (Јевтић), Великомученички
Јасеновац, стр. 242–243; Бојан Милијашевић, Страдање народа Прњаворског краја (1) Народни херој Милош Вујаковић и страдање Срба у Штрпцима током Другог свјетског рата (списак страдалих), база података Удружења дјеце логораша, њихових потомака и поштовалаца
''Јастребарско 1942''  www.genocid.info (16.12.2017) ; Ibidem, Страдање народа Прњаворског
краја (2) Масовни злочин над женама и дјецом у селу Кремна 16. децембра 1941. године, Ibidem, (16.12.2017); Ibidem, Страдање народа Прњаворског краја (3) Злочин над Србима у селу
Штрпци 7. фебруара 1942. године, Ibidem (15.2.2018), Ibidem, Страдање народа прњаворског
краја (4) Масовни злочин над женама и дјецом из села Лужани (Кремна) 16. децембра 1941.
године, Ibidem (15.2.2018).
36
Архива ОО СУБНОР-а Лакташи; Архива ОО СУБНОР-а Прњавор; Спомен-обележја: борцима НОР-а и ЖФТ у Хрваћанима, борцима НОР-а и ЖФТ у Друговићима, припадницима ЈВУО
у Друговићима; Laktaši u NOB-u, стр. 387; П. Матијашевић, Хрваћани, стр. 52, 55–56.
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жртве можемо разврстати према томе да ли се ради о лицима са простoра ове
општине која су страдала на њеној територији или ван ње или пак о лицима са
других простора која су живот окончала у границама ове локалне заједнице.
Део жртва са простора општине Хрваћани страдао је и у логору Јасеновац.37
Према досадашњим истраживањима поименичних пописа жртава у логору
Јасеновац, из околине Хрваћана страдало је неколико особа.38 Посматрајући
годину страдања, уочљиво је да је готово половина жртава живот изгубила
1944. године. Највећи део је страдао за време трајања ратних дејстава, али
постоје и лица која су страдала по њиховом окончању, вероватно као жртве
идеолошко-политичког сукоба у борби за власт. Посматрајући са становишта
припадности једном од два устаничка покрета, највећи део страдалих послератна ''историографија под надзором'' је сврстала у ''борце Народноослободилачког рата и жртве фашистичког терора''.39 Са истог становишта, у другу групу
37

Становништво ширег простора око Хрваћана бројчано је страдало у логору Јасеновац зависно од географског положаја и других фактора. Према досадашњим истраживањима, највише је
са тог простора страдало становништво са територије данашње општине Лакташи (више од 640
лица), нарочито простор Лијевча поља, затим Српца (више од 110 особа) и Прњавора (више од
90 људи). Poimennični popis žrtava koncentracionog logora Jasenovac 1941–1945., priredili Jelka
Smreka, Đorđe Mihovilović, Jasenovac 2007. (= Poimenični popis žrtava koncentracionog logora
Jasenovac 1941–1945.), стр. 34, 68, 69; Antun Miletić, Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac,
Jagodina 2011. (= A. Miletić, Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac, стр. 736–742, 761–762,
765–766; Poimenični popis žrtava Koncentrаcijskog logora Jasenovac 1941–1945., база података
Спомен-подручја Јасеновац,
 www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=7618 (2.8.2017) 
38
У овом логору из Друговића је страдало четворо људи: Ђуја Недељковић (1921–1942), Чедо
Поповић (1920–1944), Недељка Стегић (1915–1942) и Вука Ћућум(н) (1908–1942). У Старој
Градишци су убијени Љубо Врховац (1907 – ?) из Милосаваца, Петар Максимовић (1907–1943)
из Деветине, Штефан Прирог (1920–1944) из Просјека и Иван Лазарко(в) (1910–1945) из Хрваћана. Poimenični popis žrtava koncentracionog logora Jasenovac 1941–1945., стр. 839, 1092, 1310,
1550; A. Miletić, Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac, стр. 738, 741, 742; Poimenični popis
žrtava Koncentrаcijskog logora Jasenovac 1941–1945., база података Спомен-подручја Јасеновац
 www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=7618 (2.8.2017) .
39
Поред дванаест Срба, који су били жртве ''Никољданског покоља'' у Друговићима 1941. године, и други страдали са овог простора су касније убројани у идеолошку формулацију ''борци
НОР-а и жртве фашистичког терора''. Тешко се, без чврстих доказа, свим жртвама које су под
различитим околностима страдале у ранијој фази рата, када још увек нису били јасно дефинисани покрети отпора у идеолошком смислу, може приписати да су страдале као чланови КПЈ,
њени симпатизери, чланови њених војних формација или присталице других идеолошких група. Ту је првенствено реч о српском становништву које је, из страха од усташа, устало против
њиховог и терора НДХ. Дакле, највећим делом је реч о Србима који су страдали од усташког
покрета и НДХ. У поменутој класификацији уочава се недоследност. Иста лица су на два различита места, исте провинијенције и са малом хронолошком разликом, класификована по другим основама у погледу њиховог статуса. Пример Дамјана Стегића није био изолован случај.
Гена Кубина (1926–1942) из Деветине је у публикацији ''Laktaši u NOB-u'' 1981. године прво
убројана у ''погинуле активисте НОБ-а'', да би се њено име две године касније, 1983. године, на
спомен-обележју у Друговићима нашло на списку ''погинулих бораца НОР-а''. Процес накнадне
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жртава спадају они који су страдали као присталице монархистичког покрета.40
На споменику ''погинулим борцима НОР-а и жртвама фашистичког терора'' у
Хрваћанима уписана су имена шесторице бораца и 25 цивилних жртава. Шест
бораца са овог простора су били припадници четири војне формације, а према
наведеним подацима сви су страдали 1944. године.41 Од 25 цивилних жртава
рата, извори ове провинијенције наводе 12 жртава ''Никољданског покоља'' и 13
особа које су страдале под различитим околностима од 1942 до 1947. године.42
На основу спомен-обележја у Друговићима, на две локације, тј. споменика
''борцима НОР-а и ЖФТ'' и ''борцима ЈВуО'', може се закључити да је страдало
око 80 жртава. Од тога броја 45 њих су убројани као ''борци НОР-а и ЖФТ'',43 а
њих 35 је припадало монархистичком покрету.44 Као погинули борци НОР-а са
подручја Друговића, Деветине и Кољана наведено је 26 особа.45 Деветнаест
промене статуса, од ''погинулих активиста'' до ''погинулих бораца НОР-а'', није представљао
само симболичну промену категоризације страдалог. Постоји шири спектар разлога за то, од
техничких погрешака приликом израде спискова, преко накнадних егзистенцијалних потреба
наследника и/или сродника погинулог и др. Архива ОО СУБНОР-а Лакташи; Спомен обележје
борцима НОР-а и ЖФТ у Друговићима; Laktaši u NOB-u, стр. 389.
40
Готово све жртве са овог простора које су припадале овој војној формацији живот су изгубиле од 1943. године па закључно са 1946. годином, када је идеолошко-политичко позиционирање највећим делом било завршено.
41
Као погинули борци 14. средњобосанске бригаде на овом спомен-обележју наводе се Саво
Тодорић (1928–1944), Анка Барановски (1928–1944) и Радован Скробоња (1929–1944). Лазар
Шуман (1923–1944) је страдао као припадник 5. крајишке козарске бригаде, Раде Радоњић
(1928–1944) као члан 1. пролетерске бригаде, а Антон Маковски (1925–1944) је био члан Пољског батаљона. Архива ОО СУБНОР-а Прњавор; Спомен-обележје борцима НОР-а и ЖФТ у
Хрваћанима; П. Матијашевић, Хрваћани, стр. 52, 55–56.
42
Поред 12 жртава ''Никољданског покоља'' из Хрваћана, као цивилне жртве наведена су имена
тринаест лица која су страдала од 1942. до 1947. године. Од тих тринаест жртава седам су припадници српског народа: Саван (1900–1944) и Савка (1900–1944) Иванковић, Михаило (1914–
19459 и Стана (1941–1945) Иванчевић, Недо (1905–1947) и Савка (1910–1945) Вујановић и
Ђорђе Ковачевић (1906–1944). Као жртве из јеврејске породице Албахари наведени су: Јаков
(1890–1943), Мито Шалом (1918–1942) и Рена (1900–1943). Поред њих, као жртве се наводе и
Михаило Швица (1905–1945), Ањелка (1905–1944) и Владек (1902–1944) Блажиовски. Архива
ОО СУБНОР-а Прњавор; Спомен-обележје борцима НОР-а и ЖФТ у Хрваћанима; П. Матијашевић, Хрваћани, стр. 52, 55–56.
43
Погледати напомену 39.
44
Погледати напомену 40. На поменутом спомен-обележју наведена су имена и презимена 35
особа. За Бранка Курију (? – 1942) и Данила Мирнића (? – 1946) у изворима нисмо пронашли
доказе да су рођени, боравили или страдали на подручју Општине Хрваћани. Уношење њихових имена на споменик вероватно је било подстакнуто субјективним, личним разлозима појединаца.
45
Поред поменутог Дамјана Стегића, у ову групу страдалих убројано је 25 људи, од којих 19 из
Драговића: Ђуро Аулић (1908–1944), Костадин Бјелошевић (1923–1946), Вид (1894–1946),
Коста (1923–1944), Славко (1920–1944), Славољуб (1918–1945) и Ненад (1914–1944) Бундало,
Никола Дујдуп (1913–1942), Саван Којадиновић (1921–1944), Рајко Копреновић (1915–1945),
Недељко Манојловић (1916–1943), Бошко (1913–1943), Васкрсија (1924–1944), и Витомир
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особа из ових села су страдале као цивилне жртве.46 Из Драговића и Кољана
страдало је нешто више од 30 особа из редова монархистичког покрета.47
Поред тога, постоји и неколико жртава које су бар део свог животног века провеле на простору општине Хрваћани, а страдале су у периоду од 1941. до 1945.
године.48 Део лица која су била жртве рата окончао је живот или је сахрањен на
територији ове општине, а пореклом је са других простора.49 Стојко Бојић
(1926–1944) Стегић, Доста (1924–1945) и Крстан (1925–1944) Улетиловић, Вацлав-Вено
Хавлик (1916–1942) и Милош Широњић (1922–1943). Из Деветине, поред Гене Кубине, наведена су три лица: Штефан Курела (1926–1944), Славко Нахирни (1928–1944) и Илија Фетко
(1906–1944).Три особе су из Кољана: Нада Веселић (1928–1945), Ђорђо Копрен (1925–1944) и
Недељко Милинковић (1926–1943). Архива ОО СУБНОР-а Лакташи; Спомен-обележје ''Борцима НОР-а и ЖФТ'' у Друговићима; Laktaši u NOB-u, стр. 389, 390; Ж, Вујић, Лакташка
Жупа, стр. 94, 113.
46
Као цивилне жртве у овој групи, поред Вукосаве Ћућун и Недељке Стегић, које смо поменули као жртве логора Јасеновац, убројано је укупно њих 17. Њих седам су из Друговића: Милица Балабан (1894–1943), Цвијо Бундало (1875–1944), Сретен Ћућун (1939–1945), Стјепан
(1896–1944) и Чедо (1924–1941) Јовановић, Кристина Манојловић (1925–1945) и Остоја Остојић (1923–1941). Из Деветине, поред Петра Максимовића, страдалог у систему логора Јасеновац, наведено је шест особа: Фрањо Баћа (1931–1942), Алекса Мерњак (1922–1943), Евгенија
(1924–1947) и Текља (1894–1947) Сагати, Анка Цијан (1925–1946) и Војтек Шкутњик (1903–
1945). Из Кољана су страдали: Душан (1919–1941) и Јово (1922–1941) Копрен и Петко Малбашић (1913–1941). Архива ОО СУБНОР-а Лакташи; Спомен-обележје ''Борцима НОР-а и ЖФТ''
у Друговићима; Laktaši u NOB-u, стр. 389, 390; Ж. Вујић, Лакташка Жупа, стр. 94, 113.
47
Поред два лица поменута у напомени 44, као страдали припадници монархистичког покрета
из Друговића наведени су, са годином страдања: Војислав (? – 1944) и Владо Бојић (? – 1942),
Данило (? – 1944) и Лука Врховац (? – 1944), Бошко Дујдуп (? – 1944), Милош Јовановић (? –
1944), Петар Крмењац (? – 1943), Бошко Љубојевић (? – 1944), Остоја (? – 1944) и Пане (? –
1944) Микача, Ристо Манојловић (? – 1944), Милован Михајловић (? – 1944), Никола Остојић
(? – 1943), Вељко (? – 1944), Душан (? – 1944) Леко (? – 1944) и Чедо (? – 1944) Поповић, Вукан
(? – 1946) и Бранко (? – 1944) Радујковић, Благоја Сикимић (? – 1943), Жарко Симић (? – 1946),
Душан (? – 1943) и Остоја (? – 1944) Стаменић, Остоја Стегић (? – 1945), Душан Трамошљанин
(? – 1943), Богдан Тешиновић (? – 1944), Милош Црнадак (? – 1944) и Светко Шерван (без
наведених година рођења и смрти). Из села Кољана, као чланови овог покрета страдали су:
Душан Милинковић (? – 1946), Петар (? – 1944) и Остоја (? – 1944) Остојић, те Бошко Црнадак
(? – 1944). – Спомен-обележје борцима ЈВуО у Друговићима; Ж. Вујић, Лакташка Жупа, стр.
94–95.
48
Немања (Дамјана) Ђурице рођен је 1908. године. Страдао је у логору Јасеновац 1942. године.
Био је бележник у Општини Хрваћани у време Краљевине Југославије и син свештеника Драговићке парохије (1905–1914) Дамјана Ђурице. Poimenični popis žrtava koncentracionog logora
Jasenovac 1941–1945, стр. 438; A. Miletić, Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac, стр. 761;
Poimenični popis žrtava Koncentrаcijskog logora Jasenovac 1941–1945., база података Споменподручја Јасеновац  www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=7618 (2.8.2017) ; D. Jovanović,
Drugovići, стр. 55.
49
Никола Марић из Корићана, код Травника, убијен је 23. јануара 1943. године хицем са торња
гркокатоличог храма на локалитету Дабрак, на граници Хрваћана и Поточана. Према аутору
монографије 14. средњобосанке бригаде, Марића су ликвидирали четници приликом покрета
партизанских јединица из Поточана према Хрваћанима. Миладин Алексић (1925–1944) из
Трпиње сахрањен је у Друговићима. У монографији 21. славонске бригаде, чији је борац био
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(1879–1943) страдао је у близини Бајине Баште, по тврдњама локалне историографије грешком четничке патроле.50 Из Хрваћана је тринаест особа преживело
боравак у нацистичким логорима и после рата су се вратиле у своје родно
место.51 Наведене жртве и поменуте класификационе групе свакако не представљају коначну реч по овом питању, те их не би требало дословно прихватити.
Нова истраживања би требала дати концизније одговоре на одређена питања.
Било би неопходно ревидирати постојеће спискове и извршити њихову корекцију и евентуалну допуну, утврдити што тачнији број жртва са територије
Хрваћана и околине за време и непосредно после Другог светског рата; разврстати спискове у групе страдалих, покушати реконструисати биографије припадника војних формација, а посебно онај део који се односи на њихов потенцијални прелазак из једне у другу групу и на основу тога дефинисати одређене
закључке. Посебну пажњу требало би посветити оним лицима која су у периоду од 1941. до 1945. године преминула од последица болести које су биле условљене ратним неприликама.
Идеолошко-политички сукоб и долазак нове власти
Идеолошко-политички сукоб међу устаницима, чију су већину чинили
Срби, започео је крајем 1941. и наставио се почетком 1942. године. На посматраном микропростору кључна обележја добио је до средине 1942. године, од
када се уочава јасна линија диференцијације између ројалистичког и револуционарнокомунистичког покрета, односно групе која је остала верна предратном
уређењу државе и династији Карађорђевића и групе чије вођство је прузела
КПЈ.52 У јануару 1942. године дошло је до сукоба између устаника Црновршке

Алексић, наведено је да страдао у Клашницама 16. августа 1944. године. На његовом споменобележју, који је подигла његова породица у друговићком гробљу, наведено је да је рођен 25.
априла 1925. године, а у поменутој монографији као година рођења Миладина Алексића наведена је 1926. а место рођења Прпиња (вероватно штампарском грешком уместо Трпиња). Према подацима из монографије 5. козарачке НОУ бригаде, Крстан Гвозден рођен је у Рогољима
код Градишке 1923. године, погинуо је у Клашницама 30. маја 1943. године, а сахрањен у Друговићима. Поред њих, још двојица непознатих бораца НОР-а су сахрањени на друговићком
гробљу. У Друговићима је од последица рањавања преминуо и сахрањен Божидар Дакић
(1916–1945), рођен у селу Доња Буковица код Бијељине. Lј. Borojević, D. Samardžija, R. Bašić,
Peta kozaračka brigada, стр. 257; Bogdan, S. Bosiočić, 21. slavonska udarna brigada, Beograd 1981.
(= B. Bosiočić, 21. slavonska brigada) стр. 346; S. Samardžija, Četrnaesta srednjebosаnska brigada,
стр. 121; Спомен-обележја Миладину Алексићу, Крстану Гвоздену и Божидару Дакићу.
50
Бојић је завршио Шумарски факултет у Грацу у време Аустроугарске монархије, а у Првом
светском рату био је солунски добровољац. D. Jovanović, Drugovići, 40–41.
51
П. Матијашевић, Хрваћани, стр. 56.
52
Саставни део сукоба била је терминологија ословљавања противника. У документима се
сусрећу изрази као што су ''бандити'' и ''издајници'' као ознаке за супарнике.
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чете, а у марту–априлу до разлаза је дошло у групи устаника у Јошавци.53 Број
чланова и присталица КПЈ у Општини Хрваћани у време пред и у првим месецима Другог светског рата био је симболичан.54 Према локалној историографији, присталице КПЈ су 1942. године организовале приредбу око Савиндана (27.
или 28. јануара) у просторијама школе у Драговићима, знајући какав значај овај
светитељ има код већинског српског становништва овог села.55 Од разлаза
међу устаницима бројчана надмоћ на овом простору била је на страни присталица монархистичког покрета. У том контексту треба поменути споразум између четничких вођа и власти НДХ у Бањалуци у пролеће 1942. године. Овај споразум није подржао вођа мотајичких четника Никола Форкапа. Наведени споразум је довео до додатног продубљивања јаза између партизанског и четничког покрета, коме је локално становништво приписало заслуге за мањи обим
страдања. Средином јуна 1942. године они су ухапсили групу својих опонената. У тој групи су били Вељко Бундало и Никола Ћућун. После боравка у неколико четничких затвора и суђења, а на интервенцију угледних људи из села,
вође четника Љубо Бундало и Раде Радић су их ослободили, али су им наредили да ступе у Црновршку четничку бригаду. Боравак Вељка Бундала, једног од
важнијих послератних комунистичких кадрова и обавештајаца из Друговића, у
четничкој бригади свакако представља занимљиву чињеницу у његовој биографији. Средином децембра 1942. године батаљон Прве пролетерске бригаде приметио је присуство више од стотину четника у близини селâ Деветине и Драговићи. Крајем 1942. године у Драговићима, на локацији Церик, дошло је до
обрачуна између присталица устаничких група. Четничка група је дочекала
групу у којој су били Војо Ступар и Станко Вукашиновић, те ликвидирала два
члана њихове групе.56 О ефективној власти монархиста у том периоду на овом
простору сведочи и чињеница да су успели формирати неколико општина, међу
њима и ону у Хрваћанима, а у Драговићима је основана жандармеријска стани53

Зборник НОР-а, IV књига, III, стр. 475, док. бр. 46; Laktaši u NOB-u, стр. 151, 179–180.
Послератна историографија је идентификовала неколико лица која су из Драговића, а била су
блиска КПЈ. Реч је о Рајку Улетиловићу, Свети Љубојевићу, Недељку Манојловићу и члановима породице Бундало: Воји, Вељки, Славољубу, Ненаду и Предрагу. Нешто активнију групу
присталица КПЈ је успела формирати са избијањем ратних сукоба око административног седишта у Хрваћанима. Поред чланова породице Албахари, ту су били још: Вацлав Хавлик, Никола
Дамјанчук, Перка Рајић, Љубо Василић и Васиљка Радановић. За време рата КПЈ је успела да
придобије поједине локалне функционере Савеза земљорадника и других опозиционих странка
у Краљевини Југославији пред Други светски рат у околини Прњавора (Стево Самарџија, Љубо
Јанковић и др.). Симболичан број чланова КПЈ из 1941. значајније је порастао у прњаворском
крају 1944, да би се још повећао 1945. године са процесом успостављања власти. Lj. Janković,
Hronika, стр. 248; Средња Босна у НОБ-у, III, стр. 543; Laktaši u NOB-u, стр. 27.
55
Laktaši u NOB-u, стр. 150.
56
Zbornik NOR-a, tom IV, knjiga 35, Beograd 1974. (= Z NOR-a IV knjiga 35) стр. 445, док бр.
122; Lј. Borojević, D. Samardžija, R. Bašić, Peta kozaračka brigada, стр. 90–91; Laktaši u NOB-u,
стр. 245.
54
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ца, чији командант је био Тодор Вујмиловић. У селу Кољанима четничку стражу у једном тренутку сачињавали су: Тривун Антонић, Вид Веселић, Ђорђо
Копрен и Недо Добрњац.57 Власт ове устаничке групе била је уздрмана појавом
већих војних формација КПЈ у средњој Босни. Од средине 1942. године па до
пред завршетак Другог светског рата тим подручјем прошло је неколико војних
формација, чији је један од циљева био уништавање идеолошко-политичких
противника и стварање терена за револуционарно преузимање власти од стране
комуниста. У тим периодима четничку власт смењивале су војне формације
КПЈ, да би је, на крају рата, са развојем општих политичких прилика, у потпуности преузели комунисти. Јединице Прве пролетерске бригаде су биле прве
јединице које су дошле на овај простор и боравиле на њему до фебруара 1943.
године. У јануару 1943. борбе између четничких и партизанских јединица вођене су у више наврата у Хрваћанима и непосредној околини.58 После пролетерских јединица, од маја 1943. у околину Хрваћана дошла је 5. крајишка (козарска) НОУ бригада. Јединице те бригаде су 9. августа 1943. године извршиле
напад од Прњавора према Драговићима. У тим борбама и недуго после њих
ликвидирано је неколико четника са тог простора: Јово Поповић из Просјека,
Лука Врховац и Милош Јовановић из Драговића. Месец дана касније борбе су
вођене у рејону села Деветине, а 19. септембра и у Драговићима је поново
дошло до борбе у којој је погинулих било на обе стране.59
Од новембра 1943. године до маја 1944. године у средњој Босни је боравила 12. славонска бригада. За време њеног боравка монархисти су доживели
неколико пораза, који су значајно утицали нa слабљење њихове цивилне власти
и војне снаге. Партизанске снаге су у Гумјери, на Бијелића главици, почетком
новембра водиле борбу са Немцима. Војне снаге Средњoбосанског четничког
корпуса регистрoвале су у другој половини новембра 1943. године присуство
партизанских снага у Драговићима и Деветини, што потврђује послератна историографија. Командант Средњобосанског четничког корпуса Лазар Тешановић
наредио је потчињеним јединицама да по сваку цену бране положај на Деветини.60 Нешто више од два месеца после овога сукоба локална монархистичка
57

Laktaši u NOB-u, стр. 205–207; 227, 231; П. Матијашевић, Хрваћани, стр. 76.
Пролетерске јединице су заузеле Прњавор средином јануара 1943. године. Пета козарска
бригада је ушла у град у јулу исте године, а више партизанских јединица јануара 1944. године
било је у Прњавору. Архива ОО СУБНОР-а Прњавор; Lj. Janković, Hronika, стр. 183, 200; Z
NOR-a, tom IV, knjiga 9, Beograd 1954, стр. 86, док. бр. 34, стр. 176, док. бр. 72; стр. 243, док. бр.
106; Laktaši u NOB-u, стр. 245.
59
Јединице Пете козарачке бригаде су на простору централне Босне боравиле од новембра
1942. године. На спомен-обележју борцима ЈВуО у Друговићима, за Луку Врховца и Милоша
Јовановића је наведено да су страдали 1944. године. Z NOR-a, IV, knjiga 35, стр. 614, док. бр.
155; Спомен-обележје ЈВУО у Друговићима; Lј. Borojević, D. Samardžija, R. Bašić, Peta kozaračka brigada, стр. 95, 103–104, 116; Laktaši u NOB-u, стр. 263, 266–268.
60
АРС БЛ, Збирка докумената Средњобосанског четничког корпуса (= ЗД СБЧК), III/93;
III/105; Lј. Borojević, D. Samardžija, R. Bašić, Peta kozaračka brigada, стр. 136, 138; Laktaši u
58
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власт је још увек функционисала, настојећи да се ефикасније учврсти. У тој
намери, почетком фебруара 1944. године, шумарски референт Јово Ћеранић је
код команданта западне Босне Славољуба Врањешевића испитивао мугућност
доношења закона о шумама. За те потребе Ћеранић је намеравао да мобилише
вишег шумарског саветника Саву Бојића из Драговића. Командни кадар Црновршке четничке бригаде 18. фебруара 1944. године сачинио је списак бораца за
одликовања. Међу предложеним именима било је неколико њих са подручја
Општине Хрваћани: Остоја Микача, Бошко Дујдуп, Недељко Јовановић и
Остоја Стаменић из Драговића, Саво Врховац из Милосаваца и Станко Савић
из Хрваћана. Два дана касније за унапређење је предложен Милорад
Рогул(љ)ић из Хрваћана.61 Од друге половине фебруара и у првим данима марта 1944. године околина Хрваћана је била поприште окршаја две сукобљене
стране. Крајем фебруара 1944. године дошло је до борби између партизанских
и четничких снага код украјинског православног храма Покрова Пресвете
Богородице у Насеобини Хрваћани. Команда Средњобосанског четничког корпуса је у другој половини фебруара наредила потчињеним јединицама да заузму положаје у рејону Орашје–Просјек–Липице. Због појачања које је пристигло партизанским снагама крајем фебруара, Јошавачка бригада обавестила је
Лазара Тешановића да су се њене снаге повукле из Поточана и Гусака у Насеобину Хрваћане, а у току ноћи 28/29. фебруара на положај у Деветини, као и да
се Жупска бригада налазила у Просјеку, Липицама и Орашју. Црновршка четничка бригада упутила је писмо надређенима, у коме их је обавестила о партизанском нападу на њих, напуштању положаја ''доста'' бораца те бригаде и у
коме су за овај пораз оптужили Јошавачку четничку бригаду, која, по њима,
није извршила наређење. Против ових јединица борбу је водила 14. средњобосанска НОУ бригада, из које је дезертирало 20 бораца након доласка са которварошког на прњаворско подручје. Неколико дана после, 6. марта 1944. године,
више партизанских једница је извршило заједнички напад на противничку
страну. Радило се о акцији ширих размера, у којој је учествовало више партизанских формација (снаге 5, 12. крајишке и 12. славонске бригаде, Прњаворски
партизански одред) против јединица Средњобосанског четничког корпуса, која
је вођена и у селима Драговићи, Просјек и Гумјера. Том приликом убијено је
неколико четника, а део заробљених је после борбе стрељан.62
NOB-u, стр. 271, 301, 303; S. Samardžija, Četrnaesta srednjebosanska NOU brigada, стр. 74; Јurica
(Jovan) Kokot, Dvanaesta proleterska slavonska brigada, Beograd 1987. (= J. Kokot, Dvanaesta slavonska brigada) стр. 113, 133.
61
Саво (Анте) Бојић (1882–1969) рођен је и преминуо у Драговићима. АРС БЛ, ЗД СБЧК,
III/130; IV/273; Спомен-обележје Сави (Анте) Бојића.
62
АРС БЛ, ЗД СБЧК, III/153, III/257; VI/372, VI/379, VI/390; Zbornik NOR-a, tom IV, knjiga 22,
Beograd 1962, стр. 368, док. бр. 94, напомена 4; Zbornik NOR-a, tom IV, knjiga 23, Beograd 1962,
стр. 94, 95, 96, 97, док. бр. 23, стр. 124, док. бр. 31; стр. 372, 373 док. бр. 95; Lј. Borojević, D.
Samardžija, R. Bašić, Peta kozaračka brigada стр. 162–163.

267

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

После овог сукоба КПЈ је привремено формирала органе власти на овом
простору и од тада почиње својеврсни формални паралелизам власти два идеолошка противника, са честим променама њеног стварног носиоца, зависно од
тога чије војне снаге су присутне на терену. Под локалне органе власти са седиштем у Драговићима потпадала су села: Драговићи, Гумјера, Деветина, Кољани, Милосавци, Папажани и Хрваћани. Први кораци ове привремене власти
били су усмерени на мобилизацију у циљу попуњавања људством војних јединица. Поред тога, настављени су сукоби са четницима. Борбе између четника и
партизана вођене су 12. априла 1944. године на Деветини, одакле су ови други
крајем марта били протерани.
Око Васкрса, средином априла, 1944. године, 12. крајишка бригада боравила је у селима Хрваћанске општине. Из њених извештаја виде се правци
њених кретања и смерови деловања. У Драговићима и околним селима у том
периоду извршили су мобилизацију око 100 људи.63 У мају су партизанске снаге наставиле борбе са четницима и конфисковање имовине становника, а успеле су и да војнички ојачају формиравши Пољски батаљон.64 Одузимање имовине од локалног становништва вршено је у више наврата средином 1944. године
на подручју Општине Драговићи. Кроз разне видове (откуп, конфискација, ратни плен, ''добровољно'') проводиле су га партизанске цивилне власти, а где оне
нису имале стварну власт, те активности су провеле њихове војне формације.
Од 1. маја до краја августа од становништва овог подручја одузете су значајне
количине животних намирница, сточне хране и других ствари. Предмет одузи63

Седиште општине било је у Драговићима. Разлог је вероватно то што су Хрваћани били
поред цесте Клашнице–Прњавор, а тиме и већа опасност од непријатељског напада, а административно седиште Драговићке општине удаљеније од наведене комуникације. Z NOR-a, tom
IV, knjiga 24, Beograd 1963, стр. 229, док. бр. 1; стр. 232, док. бр. 71; стр. 484, 486, док. бр. 162;
стр. 571, док. бр. 170; Laktaši u NOB-u, стр. 301, 303.
64
Поред Украјинаца, овај простор колонизацијом од стране Аустороугарске населили су Пољаци. Њихов долазак и насељавање Хрваћана, Насеобине Хрваћани, Деветине, Гумјере, Новог
Мартинца и делова Драговића и Просјека званично су започели 1895, али су мање групе почеле
са досељавањем 1892. године. Пољски батаљон је формиран 9. маја 1944. године. Два дана
касније је дошло до погибије око 28 Пољака, након чега се дезертерство појавило у њиховим
редовима. Овај сукоб је прећуткиван у локалној историографији, али смо трагове о њему пронашли у архивским документима. На седници скупштине Окружног НОО у Прњавору, Игнац
Кунецки је поменуо овај догађај, истичући да су гинула и ''деца од 11 година'' и то ''несретним
случајем''. Поред наведеног, у доступним изворима не постоје подаци о другим околностима
догађаја од 11. маја 1944. године. АРС БЛ, Окружни народноослободилачки одбор Прњавор (=
ОК НОО Прњавор), без броја; Lj. Janković, Hronika, стр. 207–208; Z NOR-a, tom IV, knjiga 25,
стр. 252, 255, док. бр. 72, стр. 298, док. бр. 87; Lј. Borojević, D. Samardžija, R. Bašić, Peta kozaračka brigada стр. 171–172; Laktaši u NOB-u, стр. 304; Franciszek Kwaśniak, Аnte Orlovac, Dzije
Pólakow W Bośni 1895–1946, Legnica 2013. (= F. Kwaśniak, А. Orlovac, Dzije Pólakow W Bośni
1895–1946), стр. 45–56, 59–64, 64–69, 115; Tomasz Jacek Lis, Iz Bosni u Poljsku, prikaz izvornih
dokumenta na temu reemigracije Poljaka iz Bosne i Hercegovine nakon II svjetskog rata, Boleslawiec
2016. (= T. Lis, Iz Bosni u Poljsku) стр. 28, 31, 78–79.
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мања били су пшеница, кукуруз, брашно од ових житарица, кромпир, пасуљ,
маст, јаја, сир, коњи, овце, свиње, говеда, перад, ракија и друге ствари.65 Реквизиција имовине није била страна ни другој страни. Њоме су се бавиле поједине
четничке групе као делом својих активности.66 Према извештајима у току јуна,
делови Средњобосанске НОУ бригаде боравили су у селима Драговићи, Деветина и Милосавци. У јулу и августу партизани (сем Праворског одреда, који се
повукао под четничким притиском према Прњавору) су водили борбу против
четника на Деветини, боравили у селима Драговићи, Деветина и Папажани.
Средином августа Окружни НОО Прњавор упутио је Прњаворском среском
одбору захтев за спровођење одлуке о постављању Ибрахима Поробића за учитеља у школи у Драговићима. Међутим, остаје отворено питање да ли је ова
одлука заживела у пракси (а ако јесте колики јој је био век трајања), с обзиром
на немогућност локалне партизанске власти да се трајније успостави у Драговићима и околини. Поред тога, партизанске јединице имале су низ унутрашњих
проблема – питање међуљудских односа. Део партизанских јединица Средњобосанске дивизије водио је борбу против четника 25. октобра у околини Просјека и Поточана, а мањих борби између партизана и четника у Хрваћанима
било је у децембру. У неколико места Прњаворског среза у јесен 1944. године
било је допуштено одржавање верских скупова. У порти поточанског Храма
светог цара Константина и царице Јелене је за празник Обновљења храма светог великомученика Георгија – Ђурђиц (16. новембра), поред богослужења,
било планирано одржавање партизанског политичког скупа.67 Посебан проблем
65

У наведеном периоду из ове општине партизанске снаге су, према документима њихове провенијенције (табеларни прикази), присвојиле, између осталог, више од 20.000 кг кукуруза,
3.000 кг пшенице, 21.000 кг кромпира, 15.000 кг меса, 2.000 кг пасуља, 500 л ракије. Партизанске јединице су у својим извјештајима у лето и јесен 1944. године изражавале задовољство
количином имовине одузете од становника Жупе (територија данашње општине Прњавор и
простора на десној обали Врбаса, на територији данашњих општина Лакташи и Србац). Као
једини недостатак истицали су немогућност набавке соли. Како би је набавили, конфисковали
су ракију од становништва и мењали за со. Општина Драговићи била је једина од општина
Прњаворског среза за коју су партизанске власти евидентирале конфисковање новчаних средстава. Наведен је износ од 5.000, без ознаке валуте, а вероватно је реч о кунама. АРС БЛ, Окружни народноослободилачки одбор за централну Босну (= ОК НОО ЦБ), без броја; ОК НОО
Прњавор, без броја.
66
Према партизанским изворима, Светозар Свето Митровић (1911–2000), вођа једне од четничких група, спровео је у јесен 1944. године реквизицију животних намирница, стоке и одеће у
селима Поточани, Драговићи, Просјек и Гумјера. Митровић је од 1937. до 1943. године радио
као учитељ у школи у Поточанима. После Другог светског рата, као присталица монархистичког покрета у рату, провео је неколико година у затвору, а потом поново радио као просветни
радник у више места у Босни и Херцеговини. Био је брат некадашњег митрополита дабробосанског Владислава (Митровића) (1967–1992). Њихов отац био је познати просветни делатник
Исаија Митровић. Lj. Janković, Hronika, стр. 13, 17–18; Laktaši u NOB-u, стр. 248; Монографија
школе у Поточанима, стр. 132–133, 350.
67
Претходно је одржавање верског скупа било предвиђено у Кулашима на празник Рождества
Пресвете Богородице 21. септембра. АРС БЛ, ОК НОО Прњавор, без броја и 634/44; Z NOR-a,
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за партизанске јединице било је дезертерство у њиховим редовима. У месецу
новембру 1944. године 18. средњобосанска бригада имала је 72 таква случаја.
Смањење бројног стања настојали су да надокнаде мобилизацијом, од које се
локално становништво скривало. Мобилизација коју су спроводиле војне формације КПЈ на овом подручју није увек била координисана са њиховим цивилним органима власти. Крајем октобра или почетком новембра 1944. године у
Хрваћанима су мобилисани мештани Милош Рогић и Драгутин Савић. Њих
двојица су били чланови Општинског и Сеоског НОО. После њихове мобилизације, председник Окружног НОО Вид Њежић (1903–1945) обраћао се партизанским војним властима у Прњавору захтевом да се ова два члана цивилних партизанских органа власти ослободе војне обавезе док су на дужностима у поменутим одборима.68 Партизанска власт била је уздрмана у касну јесен 1944.
године у пет општина Прњаворског округа, међу којима и у Драговићима, због
присуства четничких снага. Општински НОО Драговићи крајем октобра је
дописом известио окружни орган власти у Прњавору да је њихов рад онемогућен већ скоро месец дана због присуства четника.69 Окружни орган партизанске
власти у Прњавору 16. новембра интервенисао је код војних власти да обезбеде
заштиту приликом пољопривредних радова на подручју општина Ситнеши,
Србац, Ножичко, Вијачани и Драговићи. Планирану вршидбу партизански
цивилни органи власти нису обавили у Драговићима и у још две општине.70
Команда прњаворског подручја је Окружном НОО Прњавор 5. децембра 1944.
године послала допис у коме је позвала 25 лица да јој се јаве у вези са евиденцијом оружја и издавања нових дозвола. Са овог простора тим поводом су
позвани Радован Бундало, Растко Бојић, Миливој Бојић и Душан Јовановић из
Драговића. Реч је о лицима која су била укључена у локалне партизанске органе власти.71 У децембру 1944. године у партизанским општинама Драговићи,
Поточани, Ножичко, Србац и Ситнеши био је прекинут рад због присуства чет-

tom IV, knjiga 26, Beograd 1967, стр. 70, док. бр. 14; Z NOR-a, tom IV, knjiga 27, Beograd 1967,
стр. 127–128, док. бр. 24; Z NOR-a, tom IV, knjiga 28, Beograd 1967, стр. 270–271, док. бр. 56; Z
NOR-a, tom IV, knjiga 30, Beograd 1968, стр. 73–74, док. бр. 14; стр. 349, док. бр. 67; док бр 73;
стр. 805–806, док. бр. 134; Z NOR-a, tom IV, knjiga 32, Beograd 1968, стр. 359, док. бр. 78; B.
Bosiočić, 21. slavonska brigada, стр. 209; Laktaši u NOB-u, стр. 313, 348.
68
Према званичним подацима, Њежић је погинуо у марту 1945. године, док је Љубо Јанковић
његово убиство погрешно датирао четири месеца раније. АРС БЛ, ОК НОО Прњавор, 323/44;
Архива ОО СУБНОР-а Прњавор; Lj. Janković, Hronika, стр. 243–244.
69
АРС БЛ, Окружна комисија за испитивање ратних злочина окупатора и њихових помагача
Прњавор (= ОК КЗИЗОИЊП Прњавор) 6/44.
70
Поред Драговића, у општинама Ситнеши и Србац цивилна партизанска власт није у потпуности била конституисана и/или није контролисала то подручје, а није било довољно партизанских војних снага које би осигурале тај простор приликом наведених радова. АРС БЛ, ОК НОО
Прњавор, 373/44, 701–800.
71
Ibidem, 796/44.
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ничких снага.72 Проблеми око успостављања комунистичке власти евидентни
су приликом формирања органа Земљске комисије за испитивање злочина окупатора и њихових помагача на овом простору.73 Прњаворски окружни орган
ове комисије формиран је 18. септембра 1944. године. Његов рад био је отежан
првенствено због непостојања константне комунистичке власти.74 Орган ове
комисије при општинском НОО Драговићи није био формиран ни неколико
месеци после формирања окружног органа.75 Преко хрваћанског подручја прелазиле су партизанске јединице у јануару 1945. године кроз села Хрваћани,
Просјек, Драговићи и Деветина. Крајем јануара и почетком фебруара партизанске власти су планирале поставити стражу у селу Драговићима, како би обезбедиле превоз кукуруза присвојеног од локалног становништва. У покретима партизанских јединица опет им је дезертирао део људства. На Савиндан 1945.
године (14/27. јануара) они су заузели положаје у рејону Милосавци–Бошковићи, са задатком да нападну четнике. Почетком фебруара њихов регионални
орган власти за централну Босну евидентирао је у Општини Драговићи 1.430
особа које нису имале довољно животних намирница за преживљавање. У
првој половини фебруара партизани су у Драговићима одузели стоку, храну и
друге ствари од становништва. Одузимање имовине становништву, хронични
недостак хране на селу у зимским месецима и други фактори условљени рат72

АРС БЛ, ОК НОО ЦБ, бр. 947/44.
Председништво АВНОЈ-а је 30. новембра 1943. године донело Одлуку о успостављању
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача. Њено седиште је
било на Вису, а потом у Београду. ЗАВНОБИХ је на заседању 1. јула 1944. године успоставио
Земаљску комисију за просторе Босне и Херцеговине. Државна комисија укинута је Указом
Президијума Народне скупштине ФНРЈ 12. априла 1948. године. Истог дана њен председник
Душан Недељковић поднео је завршни извештај. АРС БЛ, ОК КЗИЗОИЊП Прњавор 1/44; Vladan Vukliš, Završni izvještaj dr Dušana Nedeljkovića o radu Državne komisije za utvrđivanje zločina
okupatora i njihovih pomagača, Топола, часопис ЈУ Спомен-подручје Доња Градина, година II,
број 2 (2016), 164–243, стр. 164–165, 168, 170, 171, 178.
74
Првобитно су ту комисију чинили руководилац комисије Гојко Пелеш и још четири члана,
међу којима и Војо Бундало из Драговића, који је касније због других обавеза отишао са те
дужности. Од самог оснивања ова комисија се суочавала са читавим низом проблема. Постојао
је паралелизам четничких и партизанских власти, присуство различитих војних формација на
терену, бројне недоумице са којима се ова комисија сусретала у раду (питање поступања са
лицима која се налазе на терену, а за која су изнесене оптужбе да су починила злочине), као и
свакодневни материјални и технички проблеми у њеном раду. Поред наведеног, више инстанце
власти су захтевале почетком 1945. да се убрза процес формирања општинских комисија. Средином априла 1945. у Прњаворском срезу формирана је општинска комисија при Општини
Штрпци. АРС БЛ, ОК КЗИЗОИЊП Прњавор, 1/44, 14/44, 17/44, 18/44, 60/44, 87/45, 492/45.
75
На интервенцију Окружног НОО Прњавор, Општински НОО Драговићи одговорио је 29.
октобра 1944. године да је рад тога одбора онемогућен због присуства четника, те да ће по
успостављању његовог редовног рада бити формирана наведена комисија при овом општинском одбору. Ова комисија на подручју Драговића и Хрваћана није била формирана ни до средине априла 1945. године, када је формирана комисија у Штрпцима. АРС БЛ, ОК КЗИЗОЊП,
6/44, 87/45, 492/45.
73
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ним дејствима довели су до појаве нелегалне трговине. У Драговићима је регистрована појава препродаје кукуруза у јануару 1945. године.
До сукоба између партизана и четника дошло је 19. фебруара у Драговићима. Дeo војних јединица НДХ изненада је напао партизане у Деветини крајем
фебруара и ликвидирао им 30 а ранио већи број бораца. Према документима
партизанских органа власти, они у марту 1945. године нису контролисали пет
општина Прњаворског среза, међу којима и Драговиће, иако је у њој локална
власт претходно почела са радом. Сукоба између четника и партизана било је
почетком априла у Милосавцима. Они су се одиграли у склопу померања зараћених страна у вези са битком на Лијевче пољу. Четничке снаге су поражене.
Иако су наведена померања била углавном на периферији посматраног микропростора у рејону Нови Мартинац, Папажани и Милосавци, ова битка је оставила значајне последице у слабљењу монархиста на овом простору и помогла
партизанима у успостављању власти. Неколико дана после овог сукоба партизанске снаге су кренуле према Јелаху и Тешњу, а у рејону Драговићи – Нови
Мартинац оставили су један батаљон са задатком да се бори против четника.
Неколико четника партизани су заробили 19. априла на потезу Поточани–Драговићи, а у склопу напада и ослобођења Бањалуке, око 22. априла делови 53.
ударне дивизије прошли су кроз Хрваћане и Деветину.76
После формалног окончања ратних дејстава на овом простору настављени су међусобни сукоби партизанских снага и четника. У октобру 1945. године
ликвидиран је Рајко Копреновић, секретар Мјесног комитета КПЈ у Драговићима. Вукан Радујковић је у јесен 1945. године убио члана СКОЈ-а Кристину
Манојловић у Драговићима.77 Процес успостављања комунистичке власти био
је праћен прогонима и убиствима неистомишљеника. Првобитно је на успостављању локалних органа ОЗН-е и организовању група које су имале задатак да

76

Приликом одузимања имовине становника војне власти КПЈ су врло ретко издавале потврде.
Средином фебруара 1945 године на тај пропуст су им указале цивилне власти. Тамо где нису
постојали локални органи власти, њихове комисије, процес реквизиције спроводиле су среске
комисије уз асистенцију војних јединица. На челу среске комисије за исхрану у Прњавору био
је Душан Јовановић. Велики проблем за регионалне комунистичке власти представљао је недостатак ''подобних'' особа у општини Драговићи које би им одговарале за успостављање њиховог
државног уређења, што потврђују документи њихове провенијенције. АРС БЛ, ОК НОО ЦБ,
више докумената без броја, 290/45, 464/45, 815/45, 850/45, 1087/45, 1570/45, 1650/45; Z NOR-a,
tom IV, knjiga 32, Beograd 1968, стр. 599–600, 604, 605, 608, 612, док. бр. 144; Z NOR-a, tom IV,
knjiga 32, Beograd 1970, стр. 660, док. бр. 139; Z NOR-a, tom V, knjiga 32, Beograd 1969, стр. 657,
док. бр. 108; Z NOR-a, tom IV, knjiga 34, Beograd 1974, стр. 894–895, док. бр. 162; стр. 752, 754,
док. бр. 140; стр. 754, стр. 830, док. бр. 152; стр. 1109, док. бр. 212.
77
Према личном картону погинулог борца НОР-а у архиви лакташког општинског одбора СУБНОР-а, Копреновић је погинуо 21. октобра 1945. године у Друговићима, а био је запослен у
властитој кафани. Архива ОО СУБНОР-а Лакташи; Laktaši u NOB-u, стр. 366; 374.
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пронађу и ликвидирају преостале четнике радио Вељко Бундало.78 До краја
1947. године комунисти су ликвидирали последњу групу четника на овом простору. Међу убијеним до тог периода био је Вукан Радујковић. Комунистичке
власти су у политичком прогону осудиле десетине лица на временске казне
затвора.79 У атмосфери прогона и страха проведени су избори за народне одборе 10. септембра и избори за Уставотворну скупштину 11. новембра 1945. године.80 Крај рата био је прилика за враћање у свакодневне животне токове, али је
то било добрим делом онемогућено ратним последицма – десетине страдалих,
материјална штета, исцрпљеност вишегодишњим ратом. Међу првим свештеницма који су се вратили у Епископију бањалучку био је парох Драговићке
парохије Ђорђе Радић, који је са групом свештеника стигао у Бањалуку почетком јуна 1945. године.81 Међутим, комунистичке власти забраниле су повратак
протосинђелу Василију (Стриљчеку) у парохију православних Украјинаца у
Насеобини Хрваћани. Поменута одлука оставила је значајан утицај на промену
верске структуре Украјинаца у околини Хрваћана, где су православни Украјинци, под притиском власти НДХ и Гркокатоличког викаријата, морали за време
рата прећи у гркокатоличку цркву. Због недоступности извора нису нам били
доступни врло драгоцени подаци о потенцијалном преласку Срба у римокатоличку или гркокатоличку цркву.82 У комплексу Покровског храма у Насеобини
Хрваћани парохијски дом био је за време рата узурпиран од комуниста, који су
га користили за одржавање ''игранки'', а после тога је порушен.83 Поред тога,
протосинђел Василије био је изложен прогону. Нова власт га је осудила на
78

Вељко Бундало се за време рата бавио обавештајним радом. После повратка у партизане из
Црновршке четничке бригаде, својевремено је био обавештајни официр 1. батаљона у 3. штабу
18. бригаде 53. НОУ дивизије; Mladen Vukosavljević, Drago Karasijević, Pedeset treća NOU Srednjebosanska divizija, Sarajevo (Požarevac?) 1969; Laktaši u NOB-u, стр. 373.
79
Laktaši u NOB-u, стр. 374, 376.
80
Ibidem, 368, 378.
81
Парох драговићки се вратио у Бањалуку 7. јуна са групом свештеника предвођених протом
Јовом Давидовићем, у којој су још били парох поточански Милан Милановић и свештеник
Симо Кондић. D. Jovanović, Drugovići, стр. 112; Драган Шућур, Српска православна црква у
Босни и Херцеговини 1945–1958, Бањалука 2016. (= Д. Шућур, СПЦ у Бих 1945–1958) стр. 100.
82
У Насеобини Хрваћани број православних украјинских домова, због принудног преласка на
унију за време рата и каснијег одсељавања до 1977. године, пао је на 15, колико их је било
2000. године. Парохија православних Украјинаца 2015. године бројала је 12 домова. После
Другог светског рата комунистичке власти су повремено, уз посебну дозволу, допуштале да
протосинђел Василије (Стриљчек) служи међу православним Украјинцима у Насеобини Хрваћани. Број гркокатолика Украјинаца је такође значајно смањен. На смањење броја Украјинаца у
околини Прњавора после Другог светског рата нарочито је утицало њихово исељавање у Славонију и Војводину, а касније у Аустралију и друге земље. Шематизам 1900–2000., II, стр. 391;
Српска православна Епархија бањалучка 2015., Шематизам III, Бањалука 2016, IX архијерјеско
намјесништво прњаворско, стр. 44.
83
П. Матијашевић, Хрваћани, стр 24; Љубиша Прерадовић, Милијана Окиљ, Мирослав Малиновић, Гордана Прерадовић, Вјерски објекти националних мањина у Републици Српској, Бањалука 2017, стр. 183, 184, 185.
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вишегодишњу затворску казну, након чега је интериниран у манастир Гомионицу, где је живео до смрти, 1958. године.84 Измењена је, поред верске, и национална струкутура Хрваћана и околине. На демографске промене утицало је
страдање у току рата, али и исељавање Пољака. На основу споразума између
Југославије и Пољске, око 18.000 Пољака одселило се у Пољску у процесу реемиграције. Добар део њих је био насељен на територији предратне Општине
Хрваћани и околини прњаворског региона.85 Са успостављањем нове власти
дошле су административно-територијалне промене посматраног микропростора. Новим законским решењем и подзаконским актима федерална Босна и Херцеговина подељена је на округе, срезове и подручја месних народних одбора. У
Округу бањалучком, у оквиру новоформираног среза са седиштем у Лакташима, налазило се језгро територије предратне општине Хрваћани, подељено на
два месна народна одбора (МНО). Седиште једног било је у Друговићима (обухватао је села Друговићи и Кољани), а другог у Хрваћанима (Хрваћани, Деветина и Насеобина Хрваћани).86 Каснијим административно-територијалним
решењима Друговићи и околина су припојени административном центру са
седиштем у Лакташима, а Хрваћани и насеља око њих су припали центру, са
седиштем у Прњавору.87

84

Иако је био изложен свакодневном шиканирању и физичким нападима од стране локалних
комунистичких руководилаца, протосинђел Василије успео је као настојатељ Гомионице да
уради много на пољу монашког живота у манастиру. По благослову надлежног епсикопа Василија (Костића), Гомионицу је претворио у женски манастир. Посмртни остаци протосинђела
Василија (Стриљчека) пренесени у Насеобину Хрваћани. Данас почивају у Покровском храму,
који је изграђен 1986–1988. године. Шематизам 1900–2000., II, стр. 391; Д. Шућур, СПЦ у Бих
1945–1958, стр. 249, 251, 275, 474–475.
85
Конгрес Пољака одржан је 1. јула, док је делегација пољске пресељеничке мисије дошла у
новембру 1945. године. Њено седиште било је у Прњавору. Протокол о пресељавању Пољака
из Југославије потписан је 2. јануара 1946. године. Процес реемиграције Пољака пратио је
читав низ проблема, од техничких до имовинских питања. Пољаци су пресељавани највећим
делом од 28. марта до 29. јула 1946. године (14.235 особа), а последњи транспорт стигао је у
Пољску у септембру 1947. године. Husnija Kamberović, Iseljavanje Poljaka iz Bosne i Hercegovine
1946. godine, Časopis za suvremenu povijest, god 30, br. 1 (1998), стр. 95–104, 95–96, 99–100, 101,
103; Ж. Вујић, Монографија школе Хрваћани, стр. 89; F. Kwaśniak, А. Orlovac, Dzije Pólakow W
Bośni 1895–1946., стр. 149–151, 152, 156; T. Lis, Iz Bosni u Poljsku, стр. 83–85, 104, 106, 107.
86
Овим законским решењем територија која је потпадала под регионални центар, са седиштем
у Прњавору, подељена је између три центра, са седиштима у Прњавору и два новоформирана
среза у Лакташима и Српцу. Између наведених срезова подељена је територија општине Хрваћани. Службени гласник БиХ 1/45, Закон о територијалној подјели федералне БиХ на округе,
срезове и подручја МНО; Службени гласник БиХ, 13/45, Уредба о одређивању подручја мјесних
народних одбора и установљавању сједишта мјесних народних одбора.
87
Службени гласник БиХ, 23/46, 2/47, 29/47, 16/49, 10/50.
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Закључак
За време Другог светског рата на простору Краљевине Југославије, а на
територији коју је обухватaло администрaтивно седиште и непосредна околина
предратне општине Хрваћани, догодило се неколико догађаја и процеса који су
трајно обележили ту средину. Одређени догађаји и процеси који су се десили
на овом простору су, као локални одраз, саставни део општих процеса од 1941.
до 1945. Други део њих је одраз специфичности, у појединим сегментима,
Хрваћана и околине. Гледано географски, село Хрваћани, административни
центар истоимене предратне општине и места која су улазила у њен састав,
налазило се на значајном комуникационом простору. Транзит војних снага и
ухапшених који су одвођени у затворе и логоре за време Другог светског рата
био је редовна појава, што је представљало опасност по локално становништво.
На примерима из Хрваћана и околине јасно се уочавају фазе општих процеса
званичне политике НДХ према Србима, Јеврејима и другим ''непоћудним елементима'', oд одузимања имовинских и других права, сејањa страха и преверавања, до хапшења и узимања талаца, прогона, масовних покоља...
Успостављањем власти НДХ у Хрваћанима су формиране општина и
оружничка постаја, одузета је трговинска радња јеврејској породици Албахари,
уследило је хапшење становништва, првенствено Срба. Претходно је, као и
други свештеници Епархије бањалучке, ухапшен драговићки парох Ђорђе
Радић, транспортован у логор у Цапрагу, па депортован у Србију. Сличну судбину је доживео и свештеномонах православних Украјинаца, протосинђел
Василије (Стриљчек). Поред тога, Покровски храм су насилно, уз помоћ власти
НДХ, преузели гркокатолици у јуну 1941. После устаничког напада на Хрваћане 23. новембра 1941. уследила је одмазда усташких власти. Уочи Никољдана,
18. децембра 1941. године, власти НДХ су ухапсиле групу од дванаест Срба у
Хрваћанима и ликвидирале их у Драговићима/Друговићима. Oни нису били
једине жртве. Са простора административног седишта и непосредне околине
Општине Хрваћани више од стотину особа је страдало од 1941. до 1945. године, под различитим околностима, већим делом у војним сукобима, а мањим
делом у логору Јасеновац.
Добар део Другог светског рата на овом подручју је обележен војним
обрачунима идеолошко-политичких противника (од њиховог разлаза почетком
1942. године). Територијом Хрваћана и околине због тога су, у главном или
споредном циљу, прошле различите војне формације, а међу њима и јединице
неколико партизанских бригада. Почетна предност монархиста је под притиском војних формација КПЈ била привремено угрожавана, али се одржала од
јесени 1942. до марта 1944. године, када је замењена привременом влашћу
комуниста, која је била урушена већ од јесени те године до пролећа 1945. године. Крај рата и у Хрваћане је донео успостављање нове власти, обрачун са
политичким противницима, а и одређене административно-територијалне про275
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мене. Наступање мирнодопског периода значило је и покушај враћања у свакодневне животне токове. Наравно, десетине страдалих, материјална штета, исцрпљеност становништва многобројим недаћама које је рат донео, долазак нове
власти, адиминистративно-политичко преуређење, исељавање Пољака, забрана
повратка протосинђелу Василију (Стриљчеку) у његову парохију и православних Украјинаца у Насеобину Хрваћани, били су фактори који који су оставили
трајне последице по Хрваћане и суседна села.
Циљ овог рада јесте да буде подстрек истраживачима прошлости ове
локалне средине. За стицање свеобухватније слике о Хрваћанима од 1941. до
1945. неопходан је студиознији приступ. Као прво, треба извршити додатна
истраживања изворне грађе у архивима у држави и региону. Потом је
неопходно темељитије обавити теренски рад (прикупљање усмених и других
извора). Целовитији приказ би се добио посматрањем територије целе предратне Општине Хрваћани, а не само административног центра и његове ближе
околине. У оквиру наведених поступака требало би се посветити утврђивању
што тачнијег броја оних који су за време Другог светског рата на овом простору били укључени у различите војне формације. Потребно је учинити додатан
напор како би се одређени догађаји детаљније расветлили, а нарочито подробније приказати биографије жртава, а у оквиру овог, посебно биографије жртава
масовног покоља од 18. децембра 1941. у Драговићима/Друговићима и жртава
које су страдале у логору Јасеновац, као симболу страдања у НДХ. Мозаик прошлости ове локалне средине од 1941. до 1945. употпунили би одговори на низ
питања (питање страха од усташа, процеса успостављања власти НДХ и усташког покрета на регионалном и локалном нивоу – у Котару Прњавор Велике
жупе Ливац–Запоље и Општини Хрваћани...). Посебан део истраживања требао
би да се односи на држање локалних Пољака и Украјинаца у контексту односа
власти НДХ према њима и обрнуто, међусобних односа ове две националне
мањине и Срба у периоду од 1941. до 1945. Даље, требало би утврдити време
промене назива села Драговићи у Друговићи, те дати одговор на питање формирања локалног административног центра/центара власти устаника у Хрваћанима и/или Драговићима/Друговићима за време Другог светског рата. Уз примену методологије, добиo би се целовитији приказ прошлости предратне
општине Хрваћани од 1941. до 1945.
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АРС БЛ: Збирка докумената Средњoбосанског четничког корпуса;
1943/1944: АИ, сигнатура збирке 333 – Извјештај
Црновршке бригаде команданту Средњoбосанског четничког корпуса
Лазару Тешановићу, фебруар 1944. године, VI/390

АРС БЛ: Окружна комисија за испитивање ратних злочина окупатора и
њихових помагача Прњавор (1944–1945); 1944/1945: књ. 1; кут., фонд 68 –
Извјештај Општинског НОО Друговићи Окружној комисији за испитивање
ратних злочина окупатора и њихових помагача Прњавор, октобар 1944, 6/44
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злочин над женама и дјецом у селу Кремна 16. децембра 1941. године,
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Милијашевић, Бојан, Страдање народа Прњаворског краја (3). Злочин
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Ostoja Railic
Hrvacani (1941–1945)
Summary
There have been several significant events and processes on the territory of
Hrvacani and its immediate surroundings during World War II, some of which represented a local reflection of the general events, and part of them were a result of the
specific characteristics of the local environment (presence of ethnic minorities – the
Polish and Ukrainian). Clearly there are elements of the official policy of the Independent State of Croatia, which are reflected in the seizure of assets, arrest, prosecution, taking to the concentration camps and murders of Serbs and Jews. The first line
of the impact were the Serb and Ukrainian Orthodox clerics and prominent residents.
Ideological differences between uprising movements and struggle for power did not
bypass Hrvacani in the period from 1941 to 1945. Hrvacani and its surroundings met
the end of war with a significant number of human victims, material damage, economically exhausted, while the establishment of Communist rule and the demographic, administrative and territorial changes followed.
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ЗАНАТСТВО, ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО
У ОПШТИНИ ДОБРЊА 1952–1960
Апстракт: У раду је приказано стање и развој занатства, трговине и
угоститељства за вријеме постојања општине Добрња од 1952. до 1960. године.
Због недостатка историјских извора, рад је настао искључиво на основу архивских докумената пронађених приликом сређивања фондова Народни одбор среза Бањалука и Народни одбор општине Добрња.
Кључне ријечи: НОО Добрња, занатство, трговина, угоститељство,
неразвијеност, друштвени план.
На основу Закона о подјели територије Нaродне Републике Босне и Херцеговине на срезове, градове и општине 1952. године основан је Народни одбор
општине Добрња и припао је Срезу Бањалука.1 Општини Добрња је прикључена 1955. године територија укинуте општине Кола.2 Према Статуту3 из 1956.
општина Добрња је oбухватала сљедећа насељена мјеста: Бабиће, Бунаре,
Добрњу, Дујаковце, Џајиће (заселак Кола), Горња Кола, Горње Ратково (без
засеока Запоље), Гвозденовиће, Хазиће, Кочиће, Конатаре, Локваре, Лусиће,
Марчете, Мразово, Павиће, Плавшиће (засеок Кола), Радманиће, Сјутрашњицу,
Соколово Горње (са засеоцима Плавшићи, Накомчићи, Ваганац и Митровићи),
Стричиће, Шљивно, Вилусе, Влајиће и Зеленце. Општина је имала површину
30.403 ха, 12.843 становника и 1.560 домаћинстава. Основна дјелатност становништва, сточарство и земљорадња, као и остале привредне дјелатности, биле су
неразвијене и заостале. Општина је издвајала средства за унапређење занатства, трговине и угоститељства, нарочито послије 1956. године, али су она била
недовољна. Нарочито је потенциран развој ових дјелатности у друштвеном сектору, као и побољшање квалификационе структуре запосленог особља. Општина је, у сарадњи са Среским задружним савезом, земљорадничким задругама и
Среском занатском комором, помагала отварање занатских радионица, које су
служиле унапређењу пољопривреде, радила на побољшању снабдјевености
1

''Службени лист НР БиХ'' бр. 11 од 5. маја 1952.
''Службени лист НР БиХ'' бр. 17 од 12. јула 1955.
3
Статут, бр. 3966, донесен на сједници НОО Добрња 15. јула 1956.
2
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занатским материјалом, смањивала таксу на законски минимум приликом отварања радњи, а при разрезу пореза и одређивања паушала трудила се да ово
задужење у сваком поједином случају буде правилно одређено, сразмјерно економској моћи занатлије и врсти услужне дјелатности. Према Друштвеном плану привредног развоја Општине Добрња 1957–1961. робни промет из 1956. би
се повећао са 51 милиона на 123 милиона динара у 1961, а вриједност занатских услуга са 2,447.000 на 2,808.000 хиљада динара. Планирана вриједност
угоститељских услуга у 1961. износила је 1,956.000 динара.
Законом из 1960. укинута је Општина Добрња.4 НОО-е Крупа на Врбасу
припојена су насељена мјеста: Добрња, Дујаковци, Кола – дио (заселак Горња
Кола), Локвари, Лусићи, Павићи, Стричићи и Шљивно, НОО-е Бронзани Мајдан: Радманићи, Вилуси, и Зеленци, НОО-е Бањалука Кола – дио (засеоци
Џајићи, Конатари, Плавшићи и Сјутрашњица) и НОО-е Сански Мост насељено
мјесто Хазићи.
Занатство
Поред пољопривреде, занатство је било најважнија привредна дјелатност и ове сеоске општине.Оно је послије Другог свјетског рата било и даље у
рукама приватних занатлија који су вршили своје услуге као споредну дјелатност привређивања. Према извјештају Мјесног народног одбора Добрња из
1946, на том подручју радили су самоуки мајстори: Тошо (Вида) Башић, зидар,
Јован Босанчић, Душан Раковић и Милутин Врањеш, тесари, Љубоја Вукмир и
Бошко Антонић, столари. Мјесни народни одбор Радманићи 1949. обавијестио
је СНО Бањалука да на његовом подручју раде инокосне занатлије за израду:
каца Милош Марићић из Радманића, Игњатија Чавић и Душан Мрђен из Вилуса, буради Миле Савановић из Вилуса и Лазар Ј. Цвијетић из Павића, кошница
за пчеле Благоја Рада, Мирко Чалакић и Мирко Пејаковић из Радманића, пљоски за ракију Бошко Дринић из Вилуса, сепета и метли Јово Рапић и Милош
Чавић из Вилуса, свирала Ђорђо Пантелић из Вилуса, чешљева Ратко Богојевић из Вилуса, лопата Ристо Вурунић из Вилуса и вила Симо Топић из Павића.
Исте године у Колима су радиле занатлије за израду косишта, грабаља
и вила: Душан Гајић, Петко Кнежевић, Грујо Кнежевић, Ђоко Кнежевић и
Ђуро Тривковић. Сепете су израђивали Душан Трубајић, Душан Пашалић,
Милош Ирић, Владо Божић, Симеун Моцоња, Душан Гојић и Душан Јаворац.
За израду ножева мајстори су били ковачи Мирко и Остоја Вуклишевић, а за
бурад Бранко Вуклишевић.5 Занатство није задовољавало основне потребе становништва, како по врсти услуга тако ни по броју занатлија и квалитету услуга.
4

Закон о укидању општина Јања, Рибник, Добрња и Средње, објављен у ''Службеном листу НР
БиХ'' бр. 50/60
5
АРС БЛ, 99, Народни одбор среза Бањалука, бр.7044/49
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У развој занатства улагана су скромна средства. Развојем комуне почела се
осјећати потреба за неким занатима који нису били заступљени, као што су
кројачки, обућарски и фризерски.
На подручју Општине Добрња дозволе за рад занатских радњи, издате
од Народног одбора среза Бањалука, међу првима су добили Тошо (Вида)
Башић за ковачку радњу 1951.6 и Стеван (Илије) Вукелић за млин 1953.7
Земљорадничка задруга Добрња отворила је 1956. Занатско-пекарску
радњу у Добрњи и вршила испоруку пецива својим члановима и радницима,
којих је било око 700, запосленим на изградњи пута за Мањачу и у Предузећу
дрвне индустрије ''Врбас'' из Бањалуке, који су у Мањачи експлоатисали шуму.
Пословођа задружне пекаре био је Драгутин Цвијетић. То је била прва занатска
радња у друштвеном сектору на подручју ове општине. Хљеб се пекао у дотрајалим пећима и неусловним просторијама,8 а задруга није имала новаца да их
поправи и реновира, па је ријешила да их прода. Уговором о преносу, закљученом у Београду између Земљорадничке задруге Добрња и Државног секретаријата за послове народне одбране 30.12.1957, задруга је пренијела своје непокретности: пекару, задружни дом и магацин, уз накнаду од 17,165.106 динара, у
посјед ДСНО.9
Код Среске занатске коморе Бањалука у јануару 1959. регистроване
приватне занатске радње су имали ковачи Душан (Тоше) Башић из засеока
Кадина Вода, Мићан (Илије) Кривокућа10 и Ђорђе (Илије) Кривокућа из Стричића, Борислав (Томе) Дринић и Млађен (Гојка) Дринић из Вилуса и млинар
Стеван (Илије) Вукелић. Без одобрења су занатску дјелатност обављали ковачи
Живко Секулић и Милош Вукић из Радманића, Лазар Станић, Мирко Пантелић
из Хазића и Милорад Нинковић из Кола, столари Љубоје Вукмир из Добрње,
Бошко Антонић из Шљивна, Милан Бисерчић, Тривун Бабић и Милан Козомара из Вилуса и Станко Дедић и Милош Скендерија из Кола. На исти начин
радио је и власник два млина – воденице на ријеци Гомионици Томо Жабић
звани Долимара из Вилуса, рођен 1896, син Николе и Јованке рођене Петковић,
отац шесторо дјеце. У млину се могло самљети дневно 250 кг брашна. Томо
Жабић је имао је дозволу за искоришћавање водних снага за вријеме Краљевине Југославије.11
У регистар занатских дјелатности и самосталних занимања НОО Добрња уписани су за услужно печење ракије (ракијским котлом): Бранко Дринић,
6

АРС БЛ - 99 Народни одбор среза Бањалука, бр. дозволе 4997 од 24. марта 1951.
Исто, број дозволе 8148 од 16. септембра 1953.
8
АРС БЛ, 99, Народни одбор среза Бањалука – сједнице Савјета 1957.
9
НОО Добрња, кутија 7/58
10
Кривокућа Милош, рођен 1911. у Стричићима, ковачки занат је обављао од 1933. године.
Дозволу за ковачку радњу издао му је Народни одбор среза Бањалука под бројем 9951. од
29.9.1953.
11
АРС БЛ, 122, Народни одбор општине Добрња, бр. 742/55 од 24. октобра 1955.
7
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Васкрсије Зељковић и Милован Дринић из Вилуса, Ђорђо Савић из Хазића,
Момир Раковић из Шљивна, Мирослав Секулић и Лука Ј. Гргић из Радманића,
Правомир Плавшић, Спасоја Плавшић, Милија Плавшић, Светозар Џајић, Илија Џајић, Гојко Малетић и Стојко Дабић из Кола и Момир Раковић и Марко
Дивљак из Шљивна. У исти регистар за печење креча уписани су и Вид Башић
из Добрње и Мићо Кочић, а за кројачке услуге Миљка – Босиљка Савић из
Хазића, Дрена Петровић, Дрена Благојевић и Мара Тадић из Добрње, Цвија
Вуковић из Хан Кола и Роса Дринић и Даница Лубурић из Вилуса
У Друштвеном плану привредног развоја општине Добрња за раздобље
од 1957. до 1961. планирано је отварање 18 занатских радњи: по пет ковачкоколарских и кројачких, шест столарско-тесарских и по једне фризерске и обућарске.
Трговинa
Прије Другог свјетског рата трговина на подручју опшине Добрња је
била у рукама приватника, који су у малим и нехигијенским дућанима обављали трговачку дјелатност. Јово Раковић12 и Благоје Сладојевић из Добрње,13 Јово
и Милева Петровић из Кадине Воде,14 Васо Чергић из Шљивна,15 Борислав
Илић из Локвара16 и Спасоја Петковић из Радманића17 имали су ситничарске
радње. Послије завршетка рата на овом подручју бавили су се малопродајом
дувана и соли Јово Кривокућа из Стричића и Милош Вуколић из Добрње, а
Василија Рис из Хан Кола дувана и жижица.18 Посљератна трговина се развијала углавном преко земљорадничких задруга. Земљорадничка задруга у Добрњи
1946. отворила је продавницу у згради Благоја Сладојевића.19 Продавнице су
снабдијевале потрошаче индустријском робом по планској расподјели до 1952.
а касније слободном трговином. Због недостатка материјалних средстава,
стручног кадра и слабих саобраћајница трговина није могла задовољити потребе становништва.

12

АРСБЛ, 23, ФИ-185/35, кутија 34, обртницу издало Среско начелство Бањалука под бројем
15596/35 од 5. јуна 1935
13
АРСБЛ, 23, ФИ-259//31
14
АРСБЛ, 23, ФИ-146/35, кутија 32. Поред трговине мјешовитом робом, бавили су се и гостионичарством.
15
АРСБЛ, 23, ФИ-188/38, кутија 35, Овлашћење за обављање ситничарске радње издало Начелство Среза бањалучког 16. маја под бројем 9085/38 16. маја 1938.
16
АРСБЛ, 23, ФИ-138/38, кутија 35, Овлашћење за обављање ситничарске радње издало Начелство Среза бањалучког 16. маја под бројем 4282/38 4. марта 1938.
17
АРСБЛ, 23, ФИ-175/35, кутија 34, Обртницу издало Среско начелство Бањалука под бројем
10751/30 од 20. маја 1930.
18
АРС БЛ, 99, бр. 2730/46
19
АРС БЛ, 99, бр. 3318/46
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Почетком 1956. радиле су продавнице мјешовите робе у Добрњи20 и
Вилусима,21 које је отворила Земљорадничка задруга Добрња. Пословођа продавнице у Добрњи био је Војин Малешевић, а продавнице у Вилусима Јован
Зељковић. Продавнице у Стричићима, Колима и Горњем Соколову отвориле су
земљорадничке задруге из тих мјеста. У Горњем Раткову22 је продавницу имала
Земљорадничка задруга Ораховљани из општине Мркоњић Град, а касније
Земљорадничка задруга из Стричића.
Након припајања Земљорадничке задруге Кола Земљорадничкој задрузи Добрња, на сједници НОО Добрња од 17. маја 1956. одлучено је да се
Земљорадничкој задрузи Добрња за смјештај продавнице додијели без накнаде
зграда уписана као општенародна имовина, којом јее управљао ''Омладински
дом'' у Колима.23 Продавницом je руководио Душан Малетић.
Почетком 1957. НОО Добрња одобрио је Земљорадничкој задрузи
Стричићи отварање продавнице мјешовите робе ''Мањача'' у Шерковици. Отварање продвнице тражио је Погон шумске експлоатације ПДИ ''Врбас'' Мањача
је за потребе својих радника обезбиједио просторију за продавницу у својој
управној згради. Продавницом је руководио Милутин Кочић из Стричића. Исте
године Земљорадничка задруга Добрња добила је одобрење за отварање продавнице у Хазићима. За шефа продавнице именован је Рајко Југовић.24 Kрајем
1957. радила је продавница у Радманићима.
Средином 1961. Земљорадничка задруга ''Змијање'', са сједиштем у
Добрњи (настала фузијом Земљорадничке задруге Стичићи и Земљорадничке
задруге Добрња 1960), имала је продавнице у Добрњи, Вилусима, Колима,
Хазићима, Стричићима, Бунаревима, Мањачи и откупни магазин у Добрњи и
Стричићима.
Да би се повећао промет и побољшало снабдијевање становништва
индустријском робом, Општина је планирала формирање трговачког предузећа
са сједиштем у Добрњи, у чијем саставу би биле све продавнице чији су оснивачи земљорадничке задруге. Такође је планирала повећање броја продавница
и запосленог особља, побољшање смјештајног простора за чување робе, праћење тржишта и укуса потрошача. Једна продавница 1956. опслуживала је око
2.568 становника, док је за 1961. планирано 2380. Нарочита пажња требала се

20

АРС БЛ, 99, Рјешење о оснивању продавнице, бр. 10408 од 29. јуна 1954.
Одобрење за отварање продавнице индустријском робом на мало у Вилусима издао је Народни одбор среза Бањалука 7. априла 1955. под бр. 4842. Пословођа продавнице је био Јован Зељковић, рођен 1922. у Вилусима, са завршена четири разреда основне школе и тромјесечним
књиговодственим курсом. Био је три године књиговођа у СРЗ ''Слобода'' у Вилусима.
22
НОО Добрња, бр. Пов. 12/56 од 18. фебруара 1956.
23
Грађевинску дозволу за оправак зграде за продавницу издао је Народни одбор општине
Добрња 14. маја 1956. под бројем 2499/56
24
НОО Добрња, бр. 04–2510 од 2. септембра 1957.
21
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посветити откупу кромпира и зоби и осталих пољопривредних производа који
су се гајили у овим крајевима, чиме би се побољшао стандард становништва.
Угоститељство
Угоститељство у посљератном периоду готово да није ни постојало
нити је било услова за његово унапређење. Једну кафану са преноћиштем у
Добрњи од 1945. држао је Благоје Сладојевић. Продају алкохолних пића вршила је трговинска мрежа на мало, а за отварање локала за вршење услуга, смјештаја и исхране није било ни материјалних могућности ни економске оправданости. Средином 1956. Општина је обавијестила Завод за статистику да на
њеном подручју нема никаквих угоститељских објеката.25 Средства утрошена
за угоститељство до краја исте године била су незнатна и недовољна за унапређење и подизање нивоа услуга.
Први угоститељски објекат, Бифе ''Змијање'' у Добрњи, отворила је
1957. Земљорадничка задруга Добрња са сједиштем у Добрњи.26 Предмет
пословања било је точење пића и служење хладним и топлим јелима. Правила
радње донесена су 20. маја 1958. на сједници Народног одбора општине Добрња. За пословођу је постављен Миле Дивљак из Добрње. Главни задружни
савез БиХ, на својој сједници од 17. марта 1958, донио је одлуку да се угоститељске јединице издвоје из земљорадничких задруга и предају општедруштвеној угоститељској мрежи.27 Рјешењем Земљорадничке задруге с. о. ј. Добрња
од 23. маја 1958, радња је предата на управљање Народном одбору општине
Добрња.
Због недостатка новца Општина није планирала изградњу нових угоститељских објеката, већ само побољшање услуга у постојећој гостионици, у којој
су била запослена три радника. У јуну 1959. године Бифе ''Змијање'' предат је
на управљање Мили Дивљаку из Добрње и Радојици Џајићу из Кола. Угоститељска радња је лоше пословала па је ликвидирана крајем исте године.
Отварање угоститељских радњи у приватном сектору почело је шездесетих година. Међу првим, одобрења за служење алкохолних и безалкохолних
пића на мало, црне кафе, разних меза и печеног меса су добили Миле Дивљак28
за радњу ''Мањача'' у Добрњи и Радојица Џајић29 за радњу ''Волан'' у Хан Колима.
25

НОО Добрња, пов. бр. 28 од 27. јуна 1956. године
Рјешење НОО Добрња, бр. 04–446 од 25. фебруара 1957. Угоститељска радња је уписана у
регистар привредних предузећа и радњи код Окружног привредног суда Бањалука, Фи-572/58
од 19. јуна 1958.
27
НОО Добрња, бр. 0405–978 од 9. априла 1958.
28
Рјешење НОО Добрња бр. 04–43 од 14. марта 1960.
29
Рјешење НОО Добрња бр. 04–188 од 17. марта 1960.
26
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ЈУБИЛАРНЕ ПРОСЛАВЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЈЕТНОГ РАДА
СТЕВЕ КАЛУЂЕРЧИЋА И ИСАИЈЕ МИТРОВИЋА
У поводу актуелних обиљежавања 70 година од смрти значајних српских културно-просвјетних дјелатника Стевана – Стеве Калуђерчића (†1948) и
Исаије Митровића (†1949), прилика је да се објаве два, непозната или мало
позната, архивска документа о прославама односно обиљежавањима јубилеја
њиховог културно-просвјетног рада.
Објављује се писмо бана Дринске бановине Велимира Поповића из
Сарајева 1933. године, који предлаже министру просвјете Краљевине Југославије др Раденку Станковићу, поводом обиљежавања 50-годишњице националног, просвјетног и културног рада Стева Калуђерчића, да га одликује. Такође,
објављује се допис Просвјетног одјељења Врбаске области из Бање Луке 1925.
године Министарству просвјете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, у коме
предлаже, поводом прославе 25-годишњег књижевног рада Исаије Митровића,
учитеља основне школе у Приједору, његово одликовање.
Стеван – Стево Калуђерчић
Стево Калуђерчић је рођен 1864. у Сомбору,
у коме је завршио основну и три разреда Учитељске
школе, да би средњу школу завршио у Препарандији у Сремским Карловцима 1883. године. Исте године примљен је за учитеља Српске основне школе у
Сарајеву. Након двије године, 1885, постављен је за
управитеља Српске основне школе у Сарајеву, када
се оженио Миленом Бесаровић. Са њом је стекао
бројну дјецу. У Загребу је положио испит за ''учитеља грађанских школа'', да би 1894. године био
постављен за наставника Више дјевојачке школе у
Сарајеву, а убрзо и за њеног управитеља.
Већ од доласка у Сарајево укључио се у просвјетни,
културни и национални живот сарајевских
Стеван Калуђерчић
и босанскохерцеговачких Срба, који се и његовим
несебичним залагањем незадрживо и брзо развијао. Један је од оснивача и
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уредника ''Босанске виле'' 1885. године, првог књижевног часописа у Босни и
Херцеговини.
Стево Калуђерчић се веома рано огледао и у литерарном раду, објављујући приповијетке у ''Босанској вили'' и у новосадском ''Стражилову''. За потребе српског основног школства у Босни и Херцеговини објавио је у Мостару
уџбеник ''Историја српског народа'', а затим и монографију ''Национална улога
српских школа у БиХ''. Низ година је активно учествовао у раду и управи Српског културно-просвјетног друштва ''Просвјета'', као и у сарајевском соколском
друштву ''Душан Силни''. Био је члан одбора листа ''Српска школа'', а од оснивања Српског учитељског удружења БиХ 1905, па до забране 1914, реактивирања 1918. и његовог гашења 1920. године, био је његов предсједник. Као позната личност биран је за народног посланика у Земаљски сабор Босне и Херцеговине од 1910. до 1913. године. У току Првог свјетског рата забрањен му је сваки рад у просвјети. У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца није се бавио просвјетним радом, већ је радио у Инвалидском одјељењу Сарајевске области до
одласка у заслужену пензију 1925. године. Тада се посветио својој бројној,
познатој и признатој породици у Сарајеву.
Група Стевиних ученика, поштовалаца и колега организовала је 1933.
године прославу 50-годишњице његовог просвјетног, културног и националног
рада у Сарајеву, штампајући пригодну књижицу ''Споменица о педесетогодишњици рада Стеве Калуђерчића'', Сарајево 1933; допис који се овдје објављује
је из домена тог догађаја.
Други свјетски рат Стево Калуђерчић мучно је преживео у Пазарићу код
Сарајева, у коме му је 1943. године умрла жена, док му се бројна породица растурила широм некадашње Југославије. Након тог рата, нове комунистичке власти у Сарајеву нису се повољно односиле према њему. Чак је и сарајевски лист
''Ослобођење'', након његове смрти у том граду 12. фебруара 1948, одбио да
објави ''In memoriam'', који је о њему написао његов млађи колега, пензионисани учитељ Стево Правица.
О Стеви Калуђерчићу веома је мало писано и незаслужено је скоро заборављен у српској просвјетној, културног и националној јавности. О њему су
наведени веома скромни, непотпуни и погрешни подаци. Тако у едицији Јована
С. Радојчића Биографије Срба западно од Дунава и Дрине И-О, II, Нови Сад
2009, на стр. 224. о Стеви Калуђерчићу наведено је мало непотпуних, али и
погрешних података.
У овој 2018. години напунило се 70 година од смрти Стеве Калуђерчића
и још није касно да се достојније обиљежи и освијетли његов допринос и значај
у тезаурусу српских културних вриједних посленика; макар поновног штампања и издања (репринта) ''Споменице о педесетогодишњици рада Стеве Калуђерчића'', Сарајево 1933. Објављивањем овога дописа о Стеви Калуђерчићу из
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1933. године скромно обиљежавамо његово заслужно име и значај за српски
народ.

Службено писмо о обиљежавању 50-годишњице културно-просветног
рада Стеве Калуђерчића из 1933. године објављује се у цјелини, без граматичких и правописних интервенција.1
КРАЉЕВИНА (грб) ЈУГОСЛАВИЈА
КР. БАНСКА УПРАВА ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
Пов. Број 2538/33
19. јуна 1933. год.
Сарајево
Господине Министре,
Југославенско учитељско удружење – Секција за Дринску бановину у
Сарајеву са осталим просветним и културним друштвима у Сарајеву приредиће
се на дан 2 септембра 1933 године свечану прославу педесетгодишњице националног, просветног и културног рада господина Калуђерчића Стеве, бившег
директора Више дјевојачке српске школе и српских основних школа у Сарајеву, у знак дубоког поштовања, захвалности и признања као своме најистакнутијем културном, просветном и националном раднику и учитељу у ранијим границама Босне и Херцеговине.
Господин Калуђерчић Стево родом је из Сомбора. У Сарајево је дошао 2
септембра 1883 године за учитеља тадашње српске основне школе. У то доба
настојала је туђинска управа да угуши свако национално осећање српског народа у Босни и Херцеговини. Калуђерчић је од почетка свога учитељског рада у
Босни и Херцеговини са највећим идеализмом и одушевљеним национализмом
будио националну свест и чувао српску школу од туђинског насртаја чврсто
верујући у коначно остварење националне идеје. Све до нашег Ослобођења
Калуђерчић је био један од најистакнутијих раденика на националном и просветном пољу.
Подигао је углед српске школе, основао је Српску девојачку школу у
Сарајеву којом је управљао од њеног оснивања па све до 1914 године, кад су
српске школе све затворене. Својом одличном општом и стручном спремом,
чврстим карактером и одушевљенем националним осећањем предњачио је и
бодрио тадање целокупно српско учитељство у Босни и Херцеговини на истрајан и непопустљив национални рад подржавајући му веру у коначно национално и државно ослобођење.
Његов национално-културни и просветни рад био је врло обиман и многострук. Био је један од првих оснивача и уредника ''Босанске виле'' јединог
1

Архив Југославије, Фонд: Министарство просвете Краљевине Југославије, сигнатура: АЈ–66–
29–63/1933
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националног књижевног листа за дуги низ година у Босни и Херцеговини. Уређивао је национални календан ''Требевић'' као праву народну читанку, док то
није туђинска власт забранила. За српске школе написао је историјски уџбеник.
Био је дугогодишњи тајник, а у почетку и хоровођа српског певачког друштва
''Слоге'' у Сарајеву. Један је од оснивача и први старешина ''Сокола'' у Сарајеву.
У свима осталим националним и културно-просветним друштвима најактивније је сарађивао.
У широким српским народним редовима стекао је својим радом највећи
публицитет, па је изабан и за посланика у бившем Босанском сабору у Сарајеву, у којем је својству неустрашиво стајао на бранику националног народног
осећања.
У учитељским удружењима заузимао је најчасније положаје. Основао је
и организовао бивше српско учитељство у Босни и Херцеговини и све до Ослобођења остао је на челу овог удружења.
Бивша туђинска управа у Босни и Херцеговини добро је знала његову
личну вредност и какав углед ужива у српском народу, па је настојала замамним средствима, нудећи му добре положаје у државној скужби, да га омете у
његовом раду. Али сва ова настојања остала су без успеха. Калуђерчић је као
чврст карактер остао све до Ослобођења на истакнутој позицији као национални радник и борац. После Ослобођења стављен је по молби у пензију.
Рад и заслуге госп. Калуђерчића Стеве нису досад биле довољно запажене у ослобођеној Отаџбини. Приликом првог конгреса учитељства Југославије
одликован је орденом Св. Саве петог реда као и остали много мањи заслужни
просветно-културни радници, јер Калуђерчић, због своје скромности, није
никад истицао своје заслуге, него је увек на делу остао неуморни културни и
просветни раденик.
Сва национално-југословенска просветна и културна друштва у Сарајеву у заједници са Југославенским учитељским удружењем – Секцијом за дринску бановину прославиће на 2 септембра 1933 године педесетгодишњицу националног просветног и културног рада госп. Калуђерчића Стеве, с тога ми је
част предложити и замолити Господина Министра просвете, да се на дан ове
прославе изволи слављеник одликовати орденом СВ. САВЕ ТРЕЋЕГА РЕДА.
Овим поводом имало би овако високо признање и одликовање значајно
дејство не само за одликованог слављеника него и за шире народне редове из
којих је и потекла мисао да се овом прославом истакне педесетгодишњица
националног, просветног и културног раденика госп. Калуђерчића Стеве.
Молим вас, Господине Министре, да овој мој предлог изволите уважити, јер то захтева и национално-државни интерес у овом делу наше Краљевине.2
2

Стево Калуђерчић, управитељ Више дјевојачке школе у Сарајеву у пензији, Указом краља
Александра I Карађорђевића од 13. септембра 1933, одликован је Орденом југословенске круне
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Изволите Господине Министре примити и овом приликом изражај мог
особитог поштовања.
Бан,
Велимир Поповић (с.р.)
Господину Др. Ст анковићу Раденку
Министру просвете
У
БЕОГРАДУ

Исаије Митровић
Исаије Митровић је рођен у Брчком 1880, у
коме је завршио основну и трговачку школу, док је
1902. учитељску школу завршио у Пакрацу. Од
1902. до 1909. ради као учитељ у: Говеђем Пољу
код Славонске Пожеге, Језеру, Бихаћу и Гламочу, у
коме се жени Стаком Наерловић, са којом ће добити
седморо дјеце. Од 1909. до 1919. учитељује у Старом Селу код Гламоча, а од 1919. до 1922, у Гламочу, да би од 1922. до 1929. био учитељ у Приједору,
када прелази у Бању Луку, у којој остаје до пензионисања 1939. Све вријеме свога рада био је на позицијама наставника и управитеља низа основних школа. У Бањој Луци је био предсједник Учитељске секције Врбаске бановине и потпредсједник Одјељења
Исаије Митровић
за науку и културу Банске управе Врбаске бановине.
Након рата и слома Краљевине Југославије у априлу 1941. године, на
почетку завођења усташке страховладе избјегао је са породицом из Бање Луке
у Београд, у коме ће остати све вријеме окупације и послије ње. Нови комунистички режим није се благонаклоно односио према њему – није му објављивао
раније издата књижевна дјела, нарочито не дјечију поезију. Нарушеног здравља, незадовољан и разочаран односом режима према њему, умро је 4. марта
1949. године и незапажено сахрањен на Новом гробљу у Београду.
Исаије Митровић је познатији по свом књижевном раду. Његов књижевни опус може да се смјести у три поглавља (прво 1896–1918, друго 1918–1941.
и треће од 1941–1992. године).
III реда; објављено у: Службене новине Краљевине Југославије, бр. 224, од 2. октобра 1933, на
1. страници.
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Још као 17-тогодишњак, 1897. године објавио је у сомборском листу
''Голуб'' своју прву пјесму ''Вуку Караџићу у славу преноса му из Беча у Београд''. Затим у низу српских листова и часописа објављује пјесме и приповијетке, али и књиге и збирке поезије: ''Сузе'' 1900, ''Успомене'' 1901, ''Утрнуле наде''
1902, ''Нове Струне'' 1903, ''Сријемче Никола'' (s. a.). Тада почиње да пише и
дјечију поезију, у којој ће побрати веће успјехе. Посвјећује пажњу женском
положају, нарочито у босанскохерцеговачким приликама аустроугарске окупације, и пише надахнуте пјесме о њима: ''Поздрав првим женским задругама у
Босни'' из 1906, ''Пјесме И. М.'' из 1907–1909, а нарочито вриједне збирке пјесама ''Посавкиње'', која је издавана у три маха: 1909. у Осијеку, 1913. у Новом
Саду и 1922. године у Приједору. Своје многобројне пјесме, приче и приповијетке објављивао је по листовима и часописима: Босанској вили, Споменику,
Женском свету, Србину, Грађанину, Маћедонији, Невену, Правди, Српској
речи, Књижевним новостима, Србобрану, Сарајевском листу итд.
У Краљевини Југославији (Краљевини СХС), нарочито послије пензионисања 1925 године, поред, нарочито, дјечије поезије ''Чикини дарови'', пише
приче и драме (''Чувајмо Југославију''), игроказе (''Три лептирка'', ''Школска
позорница'') и позоришне комаде (''Марко познаје очеву сабљу''). Више пјесама
му је музички обрађено: ''Лептир'', ''Шеве'', ''Пеција, крајишки војвода'' и друге.
Послије завршетка Другог свјетског рата, у ослобођеној федеративној
Југославији, људи новог режима нису га прихватили, јер је настало вријеме у
коме Исаије Митровић, као доказани српски националиста и родољуб, није био
пожељан у културном и књижевном животу. Након дужег периода, тек 1978,
залагањем Исаијине породице штампана му је прва збирка поезије ''Осмеси
живота'', а у поводу обиљежавања 100-годишњице рођења, 1980. године, објављена му је књига пјесама и прича за дјецу ''Кедри ливански, пјесме и приче о
распетоме'', у издању сина му Владислава (Митровића), митрополита дабробосанског, са рецензијом Саве, епископа шумадијског. Исајији Митровићу су
та два архијереја Српске православне цркве одала признање као врсном познаваоцу православне теологије и честитом православном хришћанину, који у
свом педагошком раду са дјецом, нарочито српском, није радио само као учитељ већ и као вјероучитељ.
За 100-годишњицу рођења Исаијине супруге Стаке Наерловић, 1991.
године у Београду је штампана збирка пјесама, насловљена као ''Пјесме бола и
пркоса'', у којој су Исаијине пјесме, као изрази бунта, пркоса и отпора неповољном Споразуму Цвјетковић–Мачек, по коме је извршено комадање српске
Босне и Херцеговине, у којој су и његове пјесме ''Поноси Босне (1939–1940)'',
али и потресне Исаијине пјесме о усташком терору у Бањој Луци и њеној околини: ''Мученик Платон'', ''Плачи Бања Луко'', ''Дракулић'', ''Како је тешко...''.
Поводом 60-годишњице упокојења Исаије Митровића, 2009. године, бањалучка
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издавачка кућа ''Травунија'' објавила је збирке Исајијиних пјесама ''Сунчев
осмех (изабране пјесме за дјецу и омладину)'' и ''Пјесме''.
И поред тога што је Исаији Митровићу одао признање као првом дјечијем пјеснику у Босни и Херцеговини, Мурис Идризовић, приређивач књиге
''Књижевност за дјецу у Босни Херцеговини'' (Сарајево 1976), ниједну Исаијину
пјесму у њу није уврстио, што је чудно и контрадикторно, те упућује на закључак да је узрок томе – ванлитературан!
Исаијина дјела, која су великог опуса и још до краја неистражена,
повремено, а нарочито пригодно се објављују, а тиме и освјетљавају (''из таме
на свјетло дана''). Вјерујемо да ће се то десити у поводу 70-годишњице његовог
упокојења, 2019. године (чему служи и овај мој прилог). Његова су дјела незаслужено доста непозната широј српској културној јавности, чиме је она ускраћена да је Исаијина дјела национално и културно освјешћују.


Службено писмо о обиљежавању 25-годишњице књижевног рада Исаије
Митровића из 1925. године објављује се у цјелини, без граматичних и правописних интервенција.3
Велики жупан Врбаске Области – Просвјетно Одјељење.
Број: 7231
3. новембра 1925. године.
Бања Лука
Митровић Исаије, учитељ у
Приједору: 25-годишњица
књижевног рада.

1 прилог

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ
Опште Одјељење
у Београду.
На 21. новембра 1925. слави горњи наставник 25-годишњицу свога литерарног рада на омладинској књижевности.
Чедан по нарави, скроман по свом учитељском позиву, он тај јубилеј
слави у највећој тишини, а у кругу својих другова.
Љубав к домовини, народу и младежи потпаљује у њем пред 25 година
пједничку искру, из које се разви пламен љубави за сву омладину читавог троименог народа Срба, Хрвата и Словенаца, коју он својим пером шири и пронаша

3

Архив Југославије, Фонд: Министарство просвете Краљевине Југославије; Сигнатура: АЈ–66–
113–366/1925
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у срца младежи читавог онда неослобођеног Словенског Југа, што се види из
прилога, у којем су наведени изваци из његових литерарних радова.
Читав луструм овог његовог племенитог рада за братство, љубав и слогу
чини свакако један камен у здању велике и ослобођене Домовине.
Стога овај скромни његов јубилеј не смије проћи незапажен од најмјеродавнијих фактора.
Свраћајући пажњу тог Министарства на то, слободан сам ставити предлог, да се Исајиу Митровићу и са Највишег Мјеста изда признање за тај његов
културни рад: подјеливши му на 21. новембра 1925. том јубилеју долично
одликовање.
Он то заслужује и као наставник.4
За великог Жупана,
Просвјетни Инспектор:
у з.
Мутић (?, с. р.)
Препис.
Исаије Митровић родио се 1881. год. у Брчком гдје је свршио основну и
трговачку школу. Учитељску школу свршио је у Пакрацу 1902. г. Ослобођење
га је затекло у врло лошем стању. Свој књижевни рад започео је у српским и
хрватским листовима: у ''Голубу'' (Сомбор), ''Споменику'' (Панчево), ''Зорици''
(Београд), ''Невену'' (Нови Сад), ''Побратиму'' (Загреб), ''Смиљу'' (Загреб), ''Дјечијим Новинама'' (Нови Сад), Његови каснији радови разасути су по нашим
књижевним часописима: ''Бос. Вила'' (Сарајево), ''Женски Свет'' (Нови Сад),
''Српски Дом'' (Загреб), ''Марјановићевим Новостима'' (Загреб), ''Илустрованим
Новостима'' (Загреб), ''Илустрованом Листу'' (Београд), ''Сијелу'' (Праг), ''Српском Свећу'' (Праг). Његови су радови излазили у разним политичким и хумористичким листовима, као: ''Родољуб'' (Вишац), Србобран (Загреб), Трговачки
Гласник (Београд), Српска Ријеч (Сарајево), Обзор (Загреб), Народ. Обрана
(Осијек), Американски Србобран (Питсбург), Браник (Нови Сад), Српска Зора
(Сарајево), Народно Јединство (Сарајево), Здравље (Београд), Просвета (Сарајево) и т.д.
У шаљивим листовима: ''Врачу Погађачу'' и ''Бубњу''. Од његових књижевних радова издати су посебно: ''Сузе'' (пјесме) 1900., ''Успомене'' (пјесме)
1902., ''Утрнуте Наде'' (пјесме) 1902., у прози ''Четири Контуре'' 1904., ''Са
Села'' 1905., ''Са Села'' 1908. Његове књижевне радове општирније су приказали у „Бехару” пок. Милаковић, ''Народној Обрани'' Осијек, ''Књижевном Прилогу'' Јосипа пл. Глембај и т.д.
4

Исаије Митровић, учитељ у Приједору, Указом краља Александра I Карађорђевића од 8. августа 1926, одликован је Орденом Светог Саве V реда; објављено у: Службене новине Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца, бр. 192, од 26. августа 1926, на 1. страници.
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Од његових пјесама компоноване су ''Сумбул Јела'', Палте Муње'', ''Гордана'' и ''Босанске севдалинке''.
Од његових монолога одиграни су са врло добрим успјехом ''Чича
Ниша'', ''Касабалија у велеграду'', ''Тројеверна браћа'', што је некад изашло у
Споменику.
Најновија његова дјела јесу: ''Посавкиња'' 1923., ''Поезија села и самоће''
1925., ''Растанак Зрињског'', драмска пјесма 1925., ''Чикини дарови дјечје пјесме'' 1925.
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МОЛБА СТАНОВНИКА ВРТОЧА
ЗА ДОВОЂЕЊЕ ВОДЕ ИЗ ВРАНОВИНЕ
(1894, 10. СЕПТЕМБАР)
Апстракт: Рад доноси навођење и анализу необјављеног документа из
Архива Босне и Херцеговине у Сарајеву, прецизније молбу становника Врточа
за довођење воде из сусједног села Врановине. Молба је писана 1894. године у
Котарском уреду у Бихаћу. Била је намијењена Земаљској влади у Сарајеву, од
које су Врточани очекивали новчану помоћ при градњи водовода. Ова молба
представља централни и најважнији дио рада. Претходно, у уводу, аутор се
осврнуо на књиге које су писане о Врточу, а у којима нема помена ове молбе. У
другом дијелу рада саопштен је исход молбе. Након тога аутор је указао на
проблем који су са водоснабдијевањем Врточани имали и у наредном периоду.
Иако је село имало велике жртве у Другом свјетском рату, његови житељи су
морали чекати више деценија у социјалистичкој Југославији како би коначно
добили воду у своје куће. Причу о томе доноси завршни дио рада.
Кључне ријечи: Врточе, молба, недостатак воде, извор у Врановини,
Бихаћ, аустроугарске власти, штерна, Други свјетски рат, жртве, Југославија,
водовод, Вођеница.
Босна и Херцеговина. Федерација Босне и Херцеговине. Унско-сански
кантон. Општина Босански Петровац. Село Врточе. Колико само одредница да
би читаоци, бар приближно, сазнали гдје се данас налази село Врточе. У овом
навођењу могу бити и нешто прецизнији. Врточе се налази на путу који спаја
Бихаћ и Јајце, који се и данас обично назива Пут АВНОЈ-а. Међутим, ако бих
желио да будем још тачнији, онда и то могу постићи. Врточе се налази неких
20-ак километара западно од Босанског Петровца, односно 30-ак километара
источно од Бихаћа.
О овом селу највише података у својим дјелима доноси Никица Пилиповић Дајановић (1922), учесник рата и револуције, носилац Партизанске споменице 1941. По завршетку Другог свјетског рата био је активно војно лице, једно
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вријеме запослен и у Генералштабу ЈНА.1 Из Врточа потичу још двије особе
које у овом уводу желим поменути, а који су за собом оставили писани траг.
Први је Вид Јеличић (1937), вишегодишњи професор Петровачке гимназије
(предавао физичко васпитање) и начелник Општине Босански Петровац (чак у
четири наврата).2 Он је написао књигу Djeco moja ne može to ''izdobrati''.3 У
питању је више мемоарска литература, која садржи мноштво изворне грађе те
ја као таква изузетно значајна. Међутим, она се највише односи на Босански
Петровац, а у мањој мјери на село Врточе. Други је Драган Гаћеша (1951),
начелник Станице јавне безбједности Босански Петровац (од априла 1992. до
септембра 1993), директор полиције МУП-а РС (од јуна 2001. до октобра 2002),
тренутно професор на Факултету за безбједност и заштиту Бања Лука. Он је
написао већи број књига из области криминалистике, љековитог биља и лијечења болести,4 у којима се дотиче и села из кога је потекао.
Нико од њих тројице није истраживао у Архиву Босне и Херцеговине у
Сарајеву, те им је остао непознат документ из 1894, који се непосредно односи
на њихово село. Срећом, у том архиву сам досад истраживао неколико пута, те
сам успио открити занимљив изворни податак, прије свега за проучавање приватног живота везаног за село Врточе. У прва три одласка (јун и септембар
2015. и фебруар 2016) фокусирао сам се на необјављену изворну грађу за моју
мјесну заједницу – Колунић. Након публиковања монографије Колунић село,
1

О њему и Врточу видјети у шест књига колико је објавио: N. Pilipović Dajanović, Romori vrtočke prošlosti, Bihać 1989; N. Pilipović Dajanović, Petrovac i Drvar u zbilji i snovima, Beograd 2000;
N. Pilipović, Vraćam zavičaju odnjeto, Beograd 2004; N. Pilipović Dajanović, Sabor u Vrtoču, Vrtoče
2011 (прво издање 1989), N. Pilipović Dajanović, Ondašnja cijena slobodе pod Grmečom, Banja
Luka 2013; N. Pilipović Dajanović, Degenek priče, Beograd 2015; У љето 2017. упознао сам Никицу Пилиповића Дајановића. На мене је оставио невјероватно позитиван утисак. Задивљује да је
у поодмаклој животној доби (дубоко загазио у десету деценију живота) и даље виталан и интелектуално активан, уз коришћење савремених технологија (рачунари и интернет).
2
Био је начелник општине у два мандата прије рата (1988–1989. и 1989–1990), и два пута након
рата (1997–2000, и 2000–2004). Нисам сигуран, али постоји могућност да је по томе јединствен
у Босни и Херцеговини.
3
V. Jeličić, Djeco moja ne može to izdobrati (retrospektiva sjećanja na period od 1963-2015), Bosanski Petrovac 2017 (прво издање из 2015)
4
D. Gaćeša, Organizacija rada i rukovođenje u policiji, Banja Luka 1996; D. Gaćeša, POLICIJA –
nadležnost, organizacija, rukovođenje, Banja Luka 1998; D. Gaćeša, D. Gaćeša, Nadležnost policije i
kodeks ponašanja, udžbenik za Policijsku akademiju, Banja Luka 2000; D. Gaćeša, Operativni rad
policije na bezbjedonosnom sektoru – praktikum, Banja Luka 2001; D. Gaćeša, Ljekovito bilje i pčelinji proizvodi u funkciji zaštite zdravlja ljudi, Banja Luka 2005; D. Gaćeša, Najveće blago prirode
(koautor Dalibor Gaćeša), Laktaši 2010; D. Gaćeša, Riješite povišeni holesterol uz pomoć prirode
(koautor Dalibor Gaćeša), Laktaši 2010; D. Gaćeša, Pobijedimo rak uz pomoć prirodnih sredstava i
psihe, Laktaši 2011; D. Gaćeša, Ojačajte imunološki sistem uz pomoć prirode, Laktaši 2012; D. Gaćeša, Kriminalistika, Banja Luka, 2012; D. Gaćeša, Uputstvo za liječenje raka metodama prirodne medicine, Banja Luka 2014; D. Gaćeša, RAK, rješenje problema uz pomoć Prirode i psihe, komfor + luksuz = rak, Banja Luka 2015; D. Gaćeša, Ekološka bezbjednost, Banja Luka 2018; D. Gaćeša, Prsten
istine II (Moj život i pogledi), Banja Luka 2018.
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школа, људи, чији сам био коаутор,5 истраживачки жар ме није напустио, те
сам наставио са одласцима у Архив Босне и Херцеговине. У склопу тих истраживања одлучио сам да усликам све оно што има везе са Котаром Босански
Петровац,6 те сам у Архиву до данас био у три наврата (новембар 2016, јануар
2017, септембар 2018).
За ову тему посебно важан био је мој први одлазак (новембар 2016),
када сам пронашао молбу житеља Врточа за довођење воде из Врановине како
би се ријешио проблем водоснабдијевања њиховог села. Ову молбу доносим у
изворном облику, са свим правописним и граматичким грешкама, наравно са
становишта савременог српског језика:
Zapisnik
Sastavljen kod kot. ureda u Bihaću dne 10. 9. 1894 u prisutnosti podpisani.
Predmet
Dolazi svojevoljno ispred sela Vrtoča knez Todor Pilipović da moli u zapisnik uvrstiti sljedeću
Molbu
Naše selo Vrtoče broji 130. kuća, te udaljeno od sviju strana dva sata od voda
tako da se žitelji ovoga sela kao i blago za vodu pati osobito u ljetno doba.
Jednu šternu (bunar) imademo u našem selu ali mi imamo od nje nikakove
koristi da koliko kadan velika promena nalije se voda koja nam ni osam dana koristi
ne daje.
Najbliže našeg sela vrelo je Vasinov... (?)7 u selu Vranovini kot. Petrovac te
ima po prilici do njega 2. sata daljine. Ovo vrelo moglo bi se u naše selo dovesti zato
molim od strane čitavog sela da slavni kotarski ured izposlovati blagoizvoli da bi
nam visoka zemljska vlada za dovodenje ove vode u selo Vrtoče jednu primjerenu
novčanu pripomoć pružiti blagoizvolila.

5

Р. Латиновић, А. Смиљанић, Ч. Јеличић, Колунић село, школа, људи, Колунић 2016.
У плану је изложба докумената из времена аустроугарске владавине, или можда чак и посебна
монографија о Босанском Петровцу за тај период (1878–1918).
7
Посљедња три слова у ријечи, и поред најбоље воље, нисам успио реконструисати. Могућа
рјешења су: ''Васиноворе'', ''Васионовоић''. У покушају да одговорим на ово питање ступио сам
у контакт са неким особама из тог и сусједних села, али ни они нису знали. Након тога погледао сам и код П. Рађеновића, али ни ту није било успјеха. Код њега стоји: ''Село Врановина има
неколико омањих извора и поточака, као и један појачи поток Врановина; овај извире под
самим Жељезником, прелази преко Горње Врановине и допире чак у поље, у низину, до села
Брестовца. И Врановина је прилично богата водом, али не онолико као Ластве, нити су јој опет
извори онако згодно и подесно распоређени''. П. Рађеновић, Села парохије Крњеуше у Босни
(код Петровца), Бјелајско поље и Бравско, Нови Сад 2016, 20.
6
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Primijetiti mi je da i drugih vrela imade ali ne bi imali od istih nikakove koristi budući su malena i ljeti ne bi dostatno vode davati mogli. Selo Vrtoče pripravno u
ovu svrhu rabotu dati
Knez Todor Pilipović po (nečitko)
Zaključeno i potpisano
perovodja (nečitko)8

Kot. upravitelj (nečitko)

Размишљао сам да ли да саопштим и превод на савремени српски језик,
али за тако нешто нема потребе. Све је у потпуности јасно. Из овог документа
сазнајемо више ствари. Најприје да село Врточе у то вријеме потпада под
Котар Бихаћ. Сљедећи податак од значаја јесте да је тада сеоски кнез Тодор
Пилиповић. Суштину документа представља молба у којој се тражи довођење
воде из врела у селу Врановина у село Врточе. Претходно сазнајемо да Врточе
име 130 кућа, које имају проблема са недостатком воде, посебно у љетњим мјесецима. Једна штерна (бунар) коју имају није била довољна за њихове потребе.
Најближе врело било је у селу Врановина, које је тада припадало Котару
Петровац. Од њега до Врточа има два сата пјешке. Врточани су молили котарски уред да посредује код Земаљске владе како би она одобрила новчану помоћ
за довођење воде из Врановине у њихово село. Истицали су да има и других
врела, али да су она малена и да као таква не би била од помоћи. На крају су
изјавили да су спремни обезбиједити радну снагу за тај потенцијални пројекат.
Молба, како је то уобичајено, завршава са потписима кнеза, котарског управитеља и перовође.
Иако сам ''прешао'' све инвентаре Земаљске владе Сарајево до 1918.
године, нисам наишао на било какав документ који би ми помогао да одговорим на питање каква је била судбина ове молбе. Изгледно је да аустроугарске
власти нису одобриле ову молбу, јер им је вјероватно потенцијални план био
прескуп, или су у то вријеме имали других, хитнијих послова. Умјесто тога, као
сасвим сигурно јефтинију опцију, они су изградили још једну штерну (бунар).
О постојању двије штерне (бунара) из времена аустроугарске владавине пише
и Никица Пилиповић у једној од својих књига.9 Овом приликом објављени и

8

О томе више видјети у ЗВС – 472; 129/109 (1895): Молба села Врточе (Бихаћ) за водовод.
У питању су биле двије простране и модерне цистерне које су мјештани звали штерне. Уз
штерне су направљене простране бетонске плоче са којих се вода слијевала у њих. Била су то
пространа спремишта, с двије коморе у којима се вода филтрирала прије него што би стигла у
главно спремиште. Штерне су биле простране, али су и потребе биле велике, те су брзо остајале суве. Њихова највећа корист била је у томе што су послужиле као узорак како треба градити
бунаре. По том узору почели су градити ''волтане'' бунаре у селима. Временом је такав бунар
постао нека врста статусног симбола. N. Pilipović, Vraćam zavičaju odnjeto, Beograd 2004;
9

306

АРАНЂЕЛ СМИЉАНИЋ: Молба становника Врточа за довођење воде из Врановине...

анализирани документ (молба) недвосмислено указује да штерне (бунари) нису
грађене у исто вријеме. Прва штерна изграђена је прије 1894, док је друга грађена у једној од наредних година. Такво стање остало је до краја аустроугарске
владавине 1918. године.
Након ослобођења и уједињења (1918) Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца односно Краљевина Југославија није предузела значајније мјере како би
се стање водоснабдијевања Врточа битније поправило. Ако је и било неких
планова и идеја, њихову потенцијалну реализацију зуставио је почетак Другог
свјетског рата, односно слом Краљевине и окупација, праћени формирањем
злочиначке НДХ (1941). Управо су први мјесеци постојања НДХ донијели
тешка страдања међу цивилним становништвом Врточа. Највећи број преваром
ухваћених сељака убијен је на по злу запамћеном стратишту Гаравице код
Бихаћа.10
По избијању устанка, готово сви Врточани су прихватили партизански
покрет. Од тог момента жртве су углавном били борци. Нажалост, то није био
крај страдања цивилног становништва тог села. Највеће жртве међу цивилима
биљеже се током Четврте непријатељске офанзиве, почетком 1943, и у једном
њемачком нападу 1944. године. Треба истаћи да нису све жртве убијене. Неколико их је умрло од глади, студени и заразних болести.11 На крају рата коначни
биланс је био катастрофалан – чак 491 жртва, од чега 110 бораца и 381 цивилна
жртва.12 Иако нема непосредну везу са темом овог рада, намјерно сам одлучио
да ове податке ставим у њега. Зашто? Одговор ће донијети наредни пасус.
Умјесто да власти нове државе (ДФЈ, ФНРЈ, СФРЈ) послије рата, што
прије, приступе изградњи водовода за село Врточе и на тај начин искажу
поштовање према толиком броју жртава, они су прибјегли неким другим акцијама и мерама. Сви разумијемо да су у првим поратним годинама обнова земље
и индустријализација били приоритетни, али зашто се томе није приступило у
50-им годинама прошлог вијека? Није чак ни у 60-им, нити у првој половини
Недавно сам сједио са Видом Јеличићем у ресторану ''Врбас'' и он ми је такође саопштио исти
податак – о постојању двије штерне (бунара), које су градиле аустроугарске власти.
10
О томе више видјети у: Lazo Radošević, Vrtoče u ustanku, Petrovac u NOB 1, Sarajevo 1974,
462–479; Nikica Pilipović, Vrtočani u danima ustanka, požara i otpora, Petrovac u NOB 1, 540–584;
Petar Radošević, Teror ustaša u, Vrtoču, Petrovac u NOB 1, 647–649; Dušan Balaban, Vrtoče u prvim
danima ustanka, Petrovac u NOB 2, 49–73; N. Pilipović Dajanović, Romori vrtočke prošlosti, 136–
145, 200–201.
11
Обратити пажњу на слику објављену у едицији Petrovac u NOB 2 (између 48. и 49. странице);
Фашистички војници пале Врточе; Jovo Kecman i Nikola Banjac, Četvrta neprijateljska ofanziva
1943, Petrovac u NOB 5, 470–488; Milica Orelj, Među mrtvima, Petrovac u NOB 5, 503–506; Miloš
Kecman Vojsko, Četvrta neprijateljska ofanziva, Petrovac u NOB 5, 507–513; Vojo Milanović, Stradanja petrovačkog naroda u IV i V ofanzivi, Petrovac u NOB 5, 521–532; Đuka Dragišić Kresoja, Na
gubilištu u plamenu, Petrovac u NOB 5, 533–538; Braco Galin, Tragedija porodica Galin, Petrovac u
NOB 7, 286–293; N. Pilipović Dajanović, Romori vrtočke prošlosti, 228–248.
12
О структури жртава видјети у N. Pilipović Dajanović, Romori vrtočke prošlosti, 255–268.
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70-их година прошлог вијека. Требало је да прође преко три деценије од завршетка рата како би се покренула прича о рјешавању проблема водоснабдијевања Врточа. Тек 1977. покренуте су конкретне мјере како би се ''довела'' вода у
Врточе, при чему су се истакли војни пензионер Никица Пилиповић Дајановић
и инжињер Чедомир Чедо Пилиповић Зекановић. Рјешење је нађено у томе да
се искористе извори воде из сусједног села Вођеница. Уз помоћ локалне заједнице и ЈНА изграђен је модеран водовод којим је омогућено да свака кућа у
Врточу има воду. Свечано пуштање водовода у употребу обављено је на Дан
устанка 27. јула 1981. године.13
Дакле, готово читав вијек након молбе житеља Врточа аустроугарским
властима за изградњу водовода (1894). Овај податак вјероватно више говори о
нама него било који други сличне или сродне природе. Какви смо ми то људи и
који су нам приоритети у животу? Бољи животни стандард – мисаона именица
или стварна могућност? Који су то мотиви који треба да нас воде у будућности
– херојства из прошлости или понос успјесима у свакодневном животу? Моје
мишљење је јасно – у оба случаја ово друго. Због тога би било неопходно више
пажње у истраживањима поклонити стварном животу а не повременим догађајима, како је то до сада била пракса. Да је то тако потврђује и моје истраживање из области локалне историје на примјеру села из кога долазим – Ревеника.
Вријеме у том селу не мјери се по ратовима, ''увођењу'' електричне енергије,
градњи цесте, отварању или затварању школе, већ прије свега по ''доласку''
воде у куће. У разговору са мном људи обичну кажу: ''Било је то прије или
послије довођења воде са бунара''.14 Вјерујем да је слична ситуација и са становницима Врточа, као и толиких других села на српском духовном простору.

Arandjel Smiljanic
A Petition of Vrtoce Residents for Bringing Water from Vranovine
(10 September 1894)
Summary

13

О свим перипетијама и проблемима који су пратили изградњу водовода од Вођенице до
Врточа, али и у самом Врточу, видјети у: N. Pilipović, Vraćam zavičaju odnjeto, 125–202.
14
Бунар ''Ћеташиновац'' у Ревенику служио је за снабдијевање водом домаћинстава у источном
и централном дијелу села. Људи су користили воду за пиће, за благо и за прање рубља. Његово
коришћење у прољеће, љето и јесен није било толико проблематично, али зато јесте у зимским
мјесецима који су испуњени великим сњеговима и страшном хладноћом. Зато је свим људима
из села много значило ''увођење'' воде, које се десило за Први мај крајем 60-их година прошлог
вијека. У том послу посебно се истакао мој отац Јанко Смиљанић. На основу приче моје баке
Даринке Смиљанић, то се десило 1968. или 1969. године.
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In September 1894 residents of the village of Vrtoce (then District of Bihac,
today the Municipality of Bosanski Petrovac) submitted petition to the District Office
in Bihac, through their Duke Todor Pilipovic, for construction of water supply system, that is proposal for “bringing” the water from one of the wells in the village of
Vranovine to their own village. The petition contained the request for financial assistance from the National Government in Sarajevo, and in turn they offered to provide
work force. The petition was not accepted, probably because of the high costs of the
project. However, the Austro – Hungarian authorities were aware of the problem and
decided to take the cheaper option – in addition to the existing Sterne (wells), to
build another one, what was implemented in one of the coming years. The problem
of poor water supply burdened the residents of Vrtoce even in the following period.
The authorities of the Kingdom of Yugoslavia have not done much to solve it. Then
World War II came in which the village suffered heavy casualties and material destruction. Although it was almost completely partisan village, for the new authorities
of the socialist Yugoslavia it did not make much difference. It took more than three
decades of freedom, only in the second half of the 70-ies of the last century to start
with construction of water supply system. In the summer of 1981 the water supply
system was built, and so the water finally “entered” the households of Vrtoce.
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ИЗВЈЕШТАЈ ЗАЈЕДНИЧКОГ МИНИСТАРСТВА
ФИНАНСИЈА ИЗ 1902. ГОДИНЕ О КОЛОНИЗАЦИЈИ У
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Апстракт: Предочени препис и наш превод Извјештаја Заједничког
министарства финансија из Беча говори о екстерној и интерној колонизацији у
Босни и Херцеговини. Подаци су дати закључно са 1901. годином, а односе се
на насељавање странаца, али и расељавање домицилног становништва на парцеле које су биле у власништву државе. Између осталог, извјештај садржи и
информације о ненасељеном, расположивом земљишту за даљњу колонизацију.
Кључне ријечи: Босна и Херцеговина, екстерна колонизација, интерна
колонизација, ненасељени комплекси.
Процес насељавања, прије свега страног сеоског становништва, био је
једна од основних одлика аустроугарске окупационе политике у Босни и Херцеговини. Замишљен и провођен као саставни дио ''цивилизаторске мисије''
Двојне монархије, овај колонизациони подухват је постигао ограничене резултате. Насељавање странаца у Босну и Херцеговину се одвијало у двије фазе.
Прва, непосредно након окупације, гдје је утицај државе на сам развој овог
процеса био минималан, и друга фаза од 90-их година XIX вијека, када се
државна управа више ангажовала нудећи повластице колонистима и уступајући
им ерарно земљиште.1 Већ у првим годинама окупационе управе процес колонизације приказиван је од стране власти као покушај привредног уздизања бивших османских провинција. Веома брзо су се као знатно примамљивији од економских показали политички циљеви насељавања.2 У политичке сврхе кориштене су и екстерна и интерна колонизација, што је резултирало великим
1

Đ. Mikić, O kolonizaciji stranih seljaka u Bosni i Hercegovini u vrijeme austrougarske uprave,
Migracije i Bosna i Hercegovina, Sarajevo 1990, 182–186.
2
Т. Краљачић, Колонизација страних сељака у Босну и Херцеговину за вријеме аустроугарске
управе, Историјски часопис, XXXVI, Београд 1989, 114–115; F. Hauptmann, Reguliranje zemljišnog posjeda u Bosni i Hercegovini i počeci naseljavanja stranih seljaka u doba austrougarske vladavine, Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, godina XVI, Sarajevo 1965, 152, 161, 165;
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етничким промјенама у структури становништва појединих округа и котара.
Интерна колонизација се огледала у планском пресељавању домицилних,
углавном муслиманских, сиромашних породица на државно земљиште. Суочена са порастом емиграције муслимана из Босне и Херцеговине, она је напосљетку доживјела неуспјех. Почетком XX вијека колонизаторска мисија
Аустроугарске у Босни и Херцеговини је ушла у завршну фазу. Окупациона
управа од тада престаје да буде носилац овог процеса и он бива сведен на ниво
приватне иницијативе заинтересованих појединаца и њихових породица.3 За
коначно сагледавање и сумирање резултата екстерне и интерне колонизације у
Босни и Херцеговини, поред званичних пописа становништва, од великог значаја су и годишњи извјештаји Заједничког министарства финансија и Земаљске
владе који су пратили овај процес.
У прилогу доносимо препис и превод Извјештаја Заједничког министарства финансија из Беча, упућеног Земаљској влади у Сарајеву, са подацима који
се односе на екстерну и интерну колонизацију закључно са 1901. годином.4
K.U.K
GEMEINSAMES MINISTERIUM
in Angelegenheiten
BOSNIENS UND DER HERCEGOVINA.
Z. 3097/B.H.
Nach den hierämtlichen Ausweisen wurden bis Ende des Jahres 1901 im
Ganzen 1452 externe Colonistenfamilien auf landesärarischen Grundstücken in
Bosnien und Hercegovina angesiedelt.
Diese Familien zählen 7714 Seelen und erhielten eine Grundarea von 27.763
Ha. 2815 m2 zugewiesen.
Von diesen entfallen der Nationalität nach auf:
Polen ......
651
Familien
...... 3260 Seelen
Deutsche ......
378
,,
...... 2057 ,,
Italiener ......
97
,,
...... 538
,,
Čechen ......
92
,,
...... 537
,,
Ruthenen ......
184
,,
...... 1061 ,,
Ungarn ......
50
,,
...... 267
,,
Croaten ......
,,
...... 10
,,
römisch-katholisch

......

948

3

Familien

......

4.939

,,

Dževad Juzbašić, O austrijskoj kolonizacionoj politici u Bosni i Hercegovini poslije aneksije, Politika i privreda u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom, Sarajevo 2002, 496.
4
ABH, ZVS 1, inv. br. 26; 4 1/3–1902, ZMF→ZVS (Беч, 4. март 1902)
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evangelisch
griechisch-katholisch

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

320
184

,,
,,

...... 1.714
...... 1.061

,,
,,

Von diesen Familien sind 356 aus Russland, die übrigen aus OesterreichUngarn eingewandert.
Diese Familien sind an folgenden Orten angesiedelt:
1/ im Kreise Banjaluka: in den Bezirken
Banjaluka, Dervent, Prnjavor, Tešanj, Gradiška, Dubica und Bos. Novi auf zusammen 27.126 Ha. 1045 m2 und 1374 Loosen 1374 Familen mit 7303 Seelen.
2/ im Kreise Travnik: in den Bezirken
Zenica und Žеpce auf 416 Ha. 23 Familien mit 115 Seelen.
3/ im Kreise Dolnja Tuzla: im Bezirke
Zvornik auf 221 Ha. und 55 Loosen Familen mit 296 Seelen.
Zählt man zu diesen Colonisten noch jene hinzu, welche aus eigenen Mitteln
Privatgrundstücke erworben haben und jene, welche sowol aus eigenen Mitteln
erworbene Privatgrundstücke als auch landesärarische Grundstücke besitzen, so
waren bis zu Ende des Jahres 1901 im Ganzen 959 externe Colonistenfamilien mit
10.275 Seelen auf 31.965 Ha. 0415 m2 in Bosnien und Herzegovina angesiedelt.
Von dieser besiedelten Fläche entfallen auf landesärarische Grundstücke
28.247 Ha. 7815 m2.
Das Verhältnis der auf dieser Gesammt-Fläche angesiedelten Nationalitäten
stellt sich wie folgt:
Deutsche ......
885 Familien mit ...... 4612 Seelen
Polen ......
651
,,
...... 3260
,,
Čechen ......
92
,,
...... 537
,,
Italiener /Friauler/ ......
97
,,
...... 538
,,
Ruthenen ......
184
,,
...... 1061
,,
Ungarn ......
50
,,
...... 267
,,
Zusammen ...... 1959
,,
...... 10275 ,,
Die auf die interne Colonisation bezüglichen Daten stellen sich bis Ende des
Jahres 1900 wie folgt:
a/ Angesiedelt wurden: im Kreise Banjaluka, Bezirk Prnjavor 238 einheimische mohamedanische Familien auf 238 Loosen und 1375 Ha. 5790 m2.
b/ zur Aufbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage erhielten: im Kreise Banjaluka: im Bezirke Dervent 102 mohamedanische Familien 130 Ha 1300 m2, im Kreise
D.Tuzla: im Bezirke Bjelina 112 otodoxe Familien 269 Ha 3000 m2 und 365 mohamedanische Familien 947 Ha 1000 m2, im Kreise Bihać: in den Bezirken Cazin und
Bihać 780 mohamedanische Familien und 22 serb. 1365 ha. landesärarische
Grundstücke.
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c/ ausserdem wurden an verarmte einheimische Familien land. aer.
R_rgrundstücke aufgeteilt und zwar: im Kreise Banjaluka an 66 Fam. 218 Ha. 4120
m2, Bihać 13 Fam. 26 Ha. 8310 m2, Mostar 26 Fam. 9 Ha. 9843, Sarajevo 95 Fam.
261 Ha. 0508 m2, Travnik 17 Fam. 47 Ha. 3140 m2 und Dol. Tuzla 35. Fam. 44 Ha
2792 m2, zusammen 607 Ha 8713 m2.
Ende des Jahres1901 noch unbesiedelt und für externe Colonisation verfügbar
waren: im Kreise Banjaluka: im Bezirke Dervent 5 Comlexe mit 778 Ha. 2980 m2,
im Bezirke Tešanj 2 Complexe mit 148 Ha. 0580 m2, im Bezirke Gradiška 1 Complex mit 444 Ha. 5000 m2, im Kreise Dolnja Tuzla: im Bezirke Gračanica 4 Complexe mit 537 Ha. 8140 m2 zusammen 1908 Hectar 6700 m2. Ferner sind noch auf einzelnen Complexen unbesiedelt gebliebene Lose: im Kreise Banjaluka: im Bezirke
Dervent auf 2 Complexen 13 Lose mit 153 Ha. 1000 m2, im Bezirke bos. Gradiška
auf 1 Complexe 5 Lose mit 65 Ha. 5600 m2, im Bezirk Prnjavor auf 1 Comp. 36
Lose mit 381 Ha. 6000 m2; zusammen 54 Lose mit 600 Ha. 2600 m2. Die gesammte
verfügbare Colonisationsarea beträgt daher 2508 Ha. 9300 m2.
Die Landesregierung wird nunmehr eingeladen, zu berichten, ob die vorstehend angeführten Daten mit der dortigen Evidenz übergestimmen und summarisch
auszuweisen, welche Veränderungen resp. Neuansiedlungen bis zum 31. December
1901 eingetreten sind.
Die fraglichen Daten werden hieramts bis zum 10. April l. J. benöthigt.
Wien, am 7. März 1902.
Vom gemeinsamen Ministerium,
Für gemeinsamen Finanz-Minister:
H. K______ (нечитко)
Ц.(арско) И К. (раљевско)
ЗАЈЕДНИЧКО МИНИСТАРСТВО
за послове
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.
Бр. 3097/B.H.
Након званичног извјештаја биле су до краја 1901. године укупно насељене 1452 породице спољних колониста на парцеле у државном власништву у
Босни и Херцеговини.
Ове породице броје 7.714 душа и држе додијељено им земљиште од
27.763 ha и 2.815 m2.
Од ових на националности отпада:
Пољака ......
651 породица са ...... 3260 душа
Нијемаца ......
378
,,
...... 2057 ,,
Италијана ......
97
,,
...... 538
,,
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Чеха
Рутена (Русина)
Мађара
Хрвата

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

Према религији су:
римокатолици ......
евангелици ......
гркокатолици ......

92
184
50

948
320
184

,,
,,
,,
,,

породица са
,,
,,

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

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

537
1061
267
10

,,
,,
,,
,,

4.939 душа
1.714 ,,
1.061 ,,

Од ових породица је 356 из Русије, а остали су емигрирали из Аустроугарске.
Ове породице су насељене на сљедећим локацијама:
1/ у Округу Бањалука: у котарима Бањалука, Дервента, Прњавор,
Тешањ, Градишка, Дубица и Бос. Нови укупно 27.126 ha и 1.045 m2 и 1.374 слободних, 1.374 породице са 7.303 душе.
2/ у Округу Травник: у котарима Зеница и Жепче 416 ha 23 породице са
115 душа.
3/ у Округу Долња Тузла: у Котару Зворник на 221 ha и 55 слободних 55
породица са 296 душа.
Ако се овим колонистима, који посједују парцеле државног земљишта,
додају и они који су стекли приватне земљишне посједе својим средствима,
онда је до краја 1901. године у Босну и Херцеговину било насељено укупно 989
породица спољних колониста са 10.275 душа на 31.965 ha и 415 m2.
Од ових насељених површина на државну земљу отпада 28.247 ha и
7815 m2.
Однос националности који се налазе на овој укупној површини је сљедећи:
Нијемци
Пољаци
Чеси
Италијани /Фурланци/
Рутени (Русини)
Мађари
Укупно

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

885
651
92
97
184
50
1.959

породица са
,,
,,
,,
,,
,,
,,

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

4612 душа
3260
,,
537
,,
538
,,
1061
,,
267
,,
10.275 ,,

Подаци о унутрашњој колонизацији датирани до краја 1900. године су
сљедећи:
а/ насељено је: у Округу Бањалука, Котар Прњавор 238 аутохтоних
муслиманских породица, од чега 238 слободних и 1.375 ha и 5.790 m2.
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б/ да би побољшали своју економску ситуацију држе: у Округу Бањалука: у Котару Дервента 102 муслиманске породице 130 ha и 1.300 m2, у Округу
Д. Тузла: у Котару Бјелина 112 православних породица 269 ha и 3.000 m2 и 365
муслиманских породица 947 ha и 1.000 m2, у Округу Бихаћ: у котарима Цазин и
Бихаћ 780 муслиманских и 22 срп. породице 1.365 ha парцела државне земље.
ц/ поред тога, парцеле државне земље су подијељене сиромашним
локалним породицама: у Округу Бањалука на 66 породица 218 ha и 4.120 m2,
Бихаћ 13 породица 26 ha и 8.310 m2, Мостар 26 породица 9 ha и 9.843 m2, Сарајево 95 породица 261 ha и 508 m2, Травник 17 породица 47 ha. 3.140 m2 и Доњ.
Тузла 35 породица 44 ha и 2.792 m2, заједно 607 ha и 8.713 m2.
Крајем 1901. године још ненасељених и за спољну колонизацију доступно је било: у Округу Бањалука: у Котару Дервента пет комплекса са 778 ha и
2.980 m2, у Котару Тешањ два комплекса са 148 ha и 580 m2, у Котару Градишка један комплекс са 444 ha и 5.000 m2, у Округу Доња Тузла: у Котару Грачаница четири комплекса са 537 ha и 8.140 m2, заједно 1.908 хектара и 6.700 m2.
Надаље, чак и на појединачним комплексима остаје ненасељено: у Округу
Бањалука: у Котару Дервента на два комплекса 13 слободних са 153 ha и 1.000
m2, у Котару Бос. Градишка на једном комплексу пет слободних са 65 ha и
5.600 m2, у Котару Прњавор на једном комплексу 36 слободних са 381 ha и
6.000 m2, заједно 54 слободна са 600 ha и 2.600 m2. Укупна површина за колонизацију износи стога 2.508 ha и 9.300 m2.
Земаљска влада ће бити позвана да извијести да ли се горепоменути
подаци слажу са тамошњом евиденцијом и сумарно подударају, које промјене
односно нова насеља су се десила до 31. децембра 1901.
Подаци о којима је ријеч су потребни до 10. априла текуће године.
Беч, 7. марта 1902.
од Заједничког министарства,
за Заједничког министра финансија:
Х. К______ (нечитко)
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dadot08@gmail.com

Кратко саопштење
(уз критичко издање научне грађе)
УДК 930.1(497.15Прњавор)"1914"
DOI 10.7251/GUARS1810317T

ПРЊАВОР АВГУСТА 1914. ГОДИНЕ
Извод из два записника
Апстракт: У раду је, према садржају два записника из августа 1914.
године, изложена атмосфера, стање и однос према Србима у Прњавору од стране тадашњих котарских власти, првих дана након објаве рата Србији од стране
Аустроугарске царевине. Записници су састављени код Окружне области у
Бањалуци, а изјаве су дали бањалучки трговац Заим Тетарић и тадашњи начелник Прњавора Хасиб еф. Софтић. Према наводима из записника, Срби се у
Прњавору, без обзира на објаву рата, слободно и неодговорно понашају. То се
посебно односило на угледне трговце, свештенике и јавне раднике у Прњавору.
Такође, у раду је на основу грађе Архива Републике Српске дат краћи, општи
приказ стања у Прњавору у периоду Јулске кризе, као и током августа, септембра, октобра и новембра мјесеца.
Кључне ријечи: август 1914, Срби, Прњавор, Аустроугарска, Бањалука,
Заим Тетарић, Хасиб еф. Софтић, Јулска криза.
Политичке власти и службе у систему унутрашње безбједности Аустроугарске су и прије званичне објаве рата Србији 28. јула 1914. године, у периоду
који се у историјској науци назива Јулска криза, предузимале и вршиле притисак и репресалије над српским становништвом Монархије, а посебно на простору Босне и Херцеговине. Убиство престолонасљедника Црно-жуте монархије Франца Фердинанда и његове супруге Софије Хотек Хохенберг у Сарајеву
28. јуна 1914. године, заоштрило је још више већ ионако сложене односе између Срба и званичних власти Аустроугарске. Јавне личности, прије свега оне
српског поријекла, свештеници, трговци, личности ангажоване у друштвенополитичком, јавном и културном животу на цијелој територији Босне и Херцеговине, без разлике на то да ли долазе из мањих или већих мјеста, биле су изложене притисцима, хапшењима, саслушавањима и судским процесима.
Ни Прњавор и тадашњи Прњаворски срез нису били изузети од таквих
поступака. На основу доступних извора и литературе могло би се закључити да
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је у периоду Јулске кризе у Прњавору било мирно али напето стање.1 Као и у
другим мјестима широм Босне и Херцеговине, у Прњавору долази до забране
рада српских друштава, њихова имовина је плијењена, те долази до мобилизације становништва Прњавора и Прњаворског среза у аустроугарску војску.2
Друге активности тадашњих аустроугарских власти у Прњавору сводиле су се
углавном на одржавање јавног реда и мира послије догађаја у Сарајеву, на вербална упозорења и опомене српском становништу, али је сасвим сигурно да су
неки угледни Срби у Прњавору држани под надзором и присмотром власти. У
самом Прњавору није било антисрпских демонстрација које су захватиле неке
друге средине у Босни и Херцеговини.
Међутим, већ крајем јула и у наредним мјесецима, а прије свега у августу 1914. године, ситуација у Прњавору ће бити далеко другачија и сложенија.
Дана 30. јула 1914. године, само два дана након објаве рата Србији од стране
Аустроугарске, на основу кривичне пријаве, а због увреде цара Фрање Јосифа I
и вријеђања и понижавања Аустроугарске монархије, у жандармеријској станици у Прњавору саслушан је Стојко Гајић из села Велика Илова. Од тада па до
23. новембра 1914. године било је више од 15 кривичних пријава, истражних
поступака и саслушања Срба, становника Прњавора и околних села.3 Истог
дана десиће се претрес цркве и стана свештеника Јосифа Ракића у селу Палачковци, када су изузета нека писма и друга документа нађена том приликом. Из
полицијског записника, међутим, јасно се види да је циљ претреса био проналажење оружја и муниције које том приликом ипак није пронађено.4 Нешто
касније, 17. августа 1914. године, Котарски уред у Прњавору издао је документ
у коме се наводи да је свештеник Душан Џабић из села Кокори политички сум1

Период Првог свјетског рата, када је у питању Прњавор али и његова околина, са аспекта
историје као науке није много обрађиван. Свега једна монографија, која је објављена и у којој
се успутно обрађује и овај период, додатно даје за право да се изведе такав закључак. Ради се о
књизи Здравка Недовића Прњавор и његова околина. Један рукопис, који се такође успутно
бави поменутим периодом, није штампан. Ради се о рукопису аутора Љубомира Опачића под
називом Прњавор и његово подручје (у општој слици, повести и хроници). Озбиљна истраживања архивске грађе до писања овог рада, чини се, нису обављена.
2
Здравко Недовић, Прњавор и његова околина, Добој 1999, 138–139; Ljubomir Lukin Opačić,
Prnjavor i njegovo područje (u opštoj slici, povesti i hronici), Beograd 1978, 67. (rukopis).
3
Осим поменутог Стојке Гајића из Велике Илове, у том периоду одређеном судском, истражном и кривичном поступку била су изложена сљедећа лица са простора тадашњег Прњаворског среза: Танасије Шарчевић из села Вучијак, Петар Десић из села Мравица, Јохан Желарко
из села Кунова, Божо Неимаревић из Прњавора, Симеон Живковић из села Лишња, Алекса
Холод из села Раковац, Јован Черековић из села Вијачани, Марта Јовановић из Прњавора, Владимир Грумић из села Брусник, Стево Николић из села Брусник, Станоје Тодић из села Дубраве, Гавро Врховац из села Лишња, Лазар Врховац из села Илова и Владимир Шушчевић из села
Ситнеши. АРС, K. u. K. Gericht des Militarstationskommando in Banja Luka (ф. 511) Ad Acta 1915,
евиденција казнених предмета.
4
АРС, Фонд Kreisbehorde, Бањалука, (Ф.1) 258/1914.
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њив и да је предат Котарском суду у Бањалуци на даљи поступак.5 Такође, од
20. августа 1914. године у затвору у Прњавору налазио се Јован Радонић, школски управитељ у тадашњем Босанском Кобашу.6 Осим ових поступака према
становницима Прњавора и Прњаворског среза, у наредном периоду у 13 кућа у
Прњавору појавила се дизентерија.7 Већ у првим мјесецима рата виђенији Срби
из Прњавора узимани су као таоци те одвођени и затварани у логоре у Добоју и
Броду, а једна група људи из Прњавора интернирана је у логоре у Араду и
Лебрингу.
Овдје је, међутим, занимљиво приказати детаље из два записника од 14.
и 19. августа 1914. године, који осликавају атмосферу у Прњавору непосредно
послије Сарајевског атентата и у првом мјесецу рата, а чији су главни протагонисти Хасиб еф. Софтић, тадашњи градоначелник Прњавора, затим Емилијан
Блажековић, котарски предстојник у Прњавору, поријеклом Хрват, и Заим
Тетарић, трговац и посједник из Бањалуке.
Заим Тетарић је, према сопственом свједочењу односно изјави коју је
14. августа 1914. године дао у канцеларији Окружне области у Бањалуци, а о
чему је код исте сачињен и записник, био у Прњавору 7. августа 1914. године,
те се сусрео и са градоначелником Софтићем, који му је говорио о стању и
догађајима у Прњавору непосредно послије Видовдана 1914. године. Том приликом Софтић је причао Тетарићу да је котарски предстојник Блажековић на
дан објаве рата Србији, 28. јула 1914. године, одржао један састанак са виђенијим грађанима, међу којима су били прњаворски трговац и тадашњи градски
вијећник Јово Станковић и свештеник Јово Јовановић, и молио да се утиче на
дјецу у Прњавору да не иду улицама и не кличу у част краља Петра. Такође,
Тетарић је могао чути да се Срби у Прњавору, с обзиром на ратне околности,
јако слободно и дрско понашају, што наводно вријеђа остале грађане. Навео је
како прњаворски трговац и ''србофил Тошо Тодоровић хода по чаршији с
пушком'' и како тиме жели показати да му новонастале политичке и ратне
околности не сметају. Сличне иступе имали су и други, у то вријеме познати и
угледни становници Прњавора – Стево Остoјић, Јефтан Ковачевић и Јово Марковић. Посвједочио је Тетарић и о вербалним иступима свештеника Луке Давидовића из села Вијачани, након што се дознало за атентат у Сарајеву. Према
његовим наводима, прота Давидовић је ријечима исказао задовољство због
догађаја у Сарајеву говорећи: ''Данас се веселимо, а сутра ћемо наше весеље
потврдити и још се боље веселити''. O томе је градоначелник Софтић обавијестио котарског предстојника Блажековића, који је исказао своју намјеру да
позове вијачанског свештеника на разговор, али је додао да та његова изјава и
није нешто ''голема'' ствар, што је Софтића зачудило.
5

АРС, Фонд Kreisbehorde, Бањалука, 341/1914.
АРС, Фонд Kreisbehorde, Бањалука, 392/1914.
7
АРС, Фонд Kreisbehorde, Бањалука, 453/1914.
6
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Већ 19. августа 1914. године код исте окружне области биће састављен
нови записник, али овог пута изјаву ће дати тадашњи градоначелник Прњавора
Хасиб еф. Софтић. Његова изјава се није много разликовала од изјаве Заима
Тетарића, међутим, Софтић је додао како су у свим котаревима људи затварани
и узимани за таоце и да само у Прњавору нису, иако има разлога за то, јер се
многи Срби дрско понашају и многи су сумњиви. Имена која је у свом исказу
поменуо Тетарић поменуо је и Софтић, с тим што је Софтић додао како је чуо
да је котарски предстојник Блажековић вратио одузете пушке Јови Марковићу
и Тоши Тодоровићу и да је овог другог и лично видио како са пушком хода.
Говорећи о ситуацији у Прњавору, Хасиб еф. Софтић се још једном дотакао
котарског предстојника Емилијана Блажековића и тврдио да је овај првих дана
августа био са прњаворским Србима на два теферича, гдје се пекло јагње и пјевало. Свој исказ тадашњи градоначелник Прњавора завршио је осврнувши се
на вербалне иступе проте Луке Давидовића из Вијачана, што је поменуо и Зaим
Тетарић у свом исказу, али Софтић додаје како је чуо да је тај свештеник већ
ухапшен.
У овом тренутку мањак историјских извора не допушта нам да у већем
обиму пратимо дешавања и живот у Прњавору и његовој околини у вријеме
Великог, односно Првог свјетског рата. Јасно је да се одмах након атентата у
Сарајеву однос власти у Прњавору према Србима нагло заоштрава. Забрањен је
рад свим српским друштвима, а њихова имовина је заплијењена. Међутим, оно
због чега су додатно занимљива и значајна ова два документа тј. записника,
јесте чињеница да су се Срби, који су се према изјавама Заима Тетарића и
Хасиба еф. Софтића дрско и слободно понашали, па и носили пушке по Прњавору, управо нешто касније нашли као таоци и затвореници у кули код Брода те
у логорима у Добоју, Араду, Лебрингу и у другим логорима,8 што представља
својеврсни terminus post quem њиховог хапшења и одвођења у логоре. Осим
тога, у Архиву Републике Српске у Бањалуци постоји спроводни акт
(нажалост, без списка) талаца из Прњавора који су од стране Котарског уреда у
Прњавору 22. септембра 1914. године упућени Војној команди жељезничке станице у тадашњем Босанском Броду.9 Чини се да је од личности које се помињу
8

Са подручја Прњавора за вријеме Првог свјетског рата у логоре су одведени: свештеник Јово
Јовановић, Тошо Тодоровић, Стево Остојић, Недо Спасојевић, свештеници Јосиф и и Илија
Ракић, свештеник Душан Џабић, Тешо Поповић, Јефтан Ковачевић, Мирко Гулић, Станко
Симић, свештеник Милан Милановић, свештеник Дамјан Ђурица, Божо Неимаревић, свештеник Душан Школник и други. АРС, K. u. K. Gericht des Militarstationskommando in Banja Luka,
Казнени списи, бр. К. 242/14; Ljubomir Lukin Opačić, нав. дјело, 67–68; Здравко Недовић, нав.
дјело, 138–139; Боривоје Милошевић, Православно свештенство у друштвеном развоју Босанске Крајине у другој половини XIX и почетком XX вијека, Бања Лука 2012, 175–177, 184–188;
Драган Шућур, Православни свештенослужитељи у Босни и Херцеговини током Првог свјетског рата, у: Зборник радова Први свјетски рат – узроци и посљедице, Бања Лука 2014, 270.
9
АРС, Фонд Kreisbehorde, Бања Лука, 484/ 1914.
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у ова два записника, само вијачански свештеник Лука Давидовић нешто прије
овог датума био ухапшен.
Повезаност са ова два документа свакако има и судбина Емилијана Блажековића, котарског предстојника у Прњавору. Његова се активност у тим јулским и августовским данима 1914. године сводила углавном на вербална упозорења и опомене, прије свега српском становништву, а познато је да је одбијао
издати наређења о хапшењу и затварању Срба у Прњавору. Садржај записника
од 14. и 19. августа 1914. додатно потврђују његов однос према Србима, те ће
ускоро, од стране аустроугарских власти, бити смијењен са тог положаја.10 О
томе свједочи и чињеница да су службе Окружне области Бањалука такође 14.
августа 1914. године, а на основу депеше коју су дан раније добили од органа
Земаљске владе у Сарајеву, послале депешу Котарском уреду у Прњавору да се
котарски предстојник Емилијан Блажековић смјењује са тог положаја и да се на
његову позицију упућује Таобaлд фон Работић, док се Блажековић упућује у
Сарајево.11 Работић ће ускоро и преузети дужност од Блажековића. Посебно
треба нагласити да је Емилијан Блажековић, због таквог држања према Србима,
у јулу и августу 1914. године, након рата именован почасним грађанином
Прњавора.
Доста сложенији случај је личност градоначелника Хасиба еф. Софтића.
На основу ова два докумeнта јасно се може закључити да се на самом почетку
рата он залагао за одржавање поретка који је успоставила Аустроугарска, као и
за провођење свих мјера које су слиједиле и биле производ ратних околности.
Оно на шта се, међутим, морамо осврнути јесте чињеница да је Софтић дуго,
отприлике седамнаест година, био градоначелник Прњавора.12 У његовом случају додатно збуњује чињеница да је он, осим што је био градоначелник Прњавора у аустроугарском периоду, био на том положају и у вријеме Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца. Ако имамо у виду његов разговор са Заимом Тетарићем у августу 1914. године, те изјаве дате истог мјесеца у канцеларији Окружне области у Бањалуци, али и сазнање да је Софтић био градоначелник Прњавора у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, намеће се питање како се Софтић
нашао на том положају с обзиром на своје држање на почетку рата? Без релевантних историјских извора тешко је прецизније дати озбиљан и тачан закључак, али вјероватно се у периоду до краја рата држање градоначелника Софтића
према Србима у Прњавору доста поправило. Хасиб еф. Софтић умро је 1927.
године.
***
Прилог: оригинал текста записника од 14. и 19. августа 1914. године

10

Здравко Недовић, нав. дјело, 58.
АРС, Фонд Kreisbehorde, Бања Лука, 318/1914.
12
Здравко Недовић, нав. дјело, 147.
11
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Препис:
Ексофо.

По налогу госп. окруж. предстојн.

Записник
састављен код окружне области у Бањој Луци дне 14. августа 1914.
Предмет
Јест пријава проти поступку котарског предстојника
Емилиана Блажековића у Прњавору.
Приступа својевољно Заим Тетарић трговац и посједник у Бањој Луци
те пријављује:
У петак дне 7. аугуста т.г. био сам у Прњавору те ми је тамошњи градоначелник Хасиб еф. Софтић слиједеће причао:
На дан кад се је прогласио рат са Србијом, позвао је г. котар. предстојник Блажековић градско вијеће и угледне грађане у опчину гђе им је прогласио
навјешчење рата. Том пригодом рекао је Јову Станковићу трговцу и градском
вијечнику пред градоначелником Хасиб еф. Софтићем, подначелником непознатог ми имена и још пред неким: ''Молим Вас реците попу и Ви порадите, да
спријечите, да дјеца неправе онаке безобраштине по улицама и да невићу
живио краљ Петар''.
У четвртак 6. ом. био је г. предстојник са србима, које Хасиб еф. Софтић позна, на теферићу код србина Бугарског у Кулашима, а на дан прије опет
је био са србима на теферићу, гђе се јање пекло, само ми није познато, гдје је
тај теферић био.
Српско правосл. поп из Вијачана казао је на Видов дан: ''Данас се веселимо, а сутра ћемо наше весеље потврдити и још се боље веселити''. То је градоначелник Хасиб еф. Софтић пријавио г. предстојнику Блажековићу а исти му
одвратио да ће попа позвати и питати га, али то није баш каква голема ствар.
Начелник му је примјетио да ако није ово големо шта онда може бити големо.
Трговац и србофил Тошо Тодоровић хода по чаршији с пушком. Тиме
хоће да покаже, да га садашње околности не сметају и да је он слободан као
што је и прије био. У опће срби у Прњавору дрско се понашају као што и прије,
а то вријећа остале грађане.
Жестоки великосрби Стево Остојић трговац, Јефтан Ковачевић беспослен политичар, Тошо Тодоровић трговац и Јово Марковић трговац и посједник тако су опасни, да би их требало узети као талаци. Стево Остојић и Јово
Марковић дошли су истом почетком јула тг. из Србије натраг, гдје су земљу
куповали те су нагласили да у Босни своју земљу продају.
Заим Тетарић, с. р.
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Закључено и потписано
Линдес, с. р.
Крајсбехерде
ПРЕС. Бањалука, ам 15. Ауг. 1914.
Но. 1237 пресидиал
- Блг.
Препис:
Ексофо.

По налогу госп. окруж. предстојн.

Записник
састављен код окружне области у Бањој Луци дне 19. аугуста 1914.
Предмет
Приступа Хасиб еф. Софтић градоначелник из Прњавора те даје,
односно на пријаву Заима Тетарића из Бања Луке,
поднесену записнички дне аугуста 1914, слиједеће у записник.
Чуо сам од кочијаша Мехе Мујановића из Прњавора, да је он на први
дан мобилизације возио котар. предстојника Блажековића на теферић Бугарскоме у Кулаши – Поповићи.
На том су теферићу сами срби били, али немогу по имену навести који
су то били, него би то могао казати споменути кочијаш Мехо Мујановић.
Послије тога правио је Тошо Тодоровић теферић на Ђорђинцу, па је
опет тамо био котар. предстојн. Блажековић са србима, гђе се и пјевало. И то
видио нисам, него сам чуо приповједати по чиновницима и стражарима.
Сви су котареви таоци позатварали само у нашем котару не, и сада није
нитко затворен. А имаде их доста сумњивих н. пр.: Јово Станковић трговац и
посједник из Прњавора, Стево Остојић трговац из Прњавора, који је прије мјесец дана из Србије дошао, Јово Марковић велепосједник, који је био дуље времена у Србији те се је прије мјесец дана вратио, Јефтан Ковачевић посједник из
Прњавора, Тошо Тодоровић трговац из Прњавора, и сви остали срби.
Како сам чуо вратио је кот. предстојник пушку Јову Марковићу и Тоши
Тодоровићу, те сам потоњег видио, како с пушком хода.
Иза атентата говорила су српско-правосл. дјеца: хвала Богу да није
погинуо краљ Петар а нека је погинуо престолонаслиједник Фрањо Фердинанд.
На то је предстојник Блажековић замолио Јову Станковића, да каже попу Јову
Јовановићу и српском учитељу, нека они упливишу, да дјеца не вичу по сокацима живио краљ Петар.
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На Видов дан дне 28. јуна тг. казао је поп Давидовић пред црквом у
Вијачанима: ''данас је светковина и веселите се, а сутра ће нам бити дупло весеље''. То сам ја одмах јавио предстојнику Блажековићу чим сам сазнао од Смаје
Имамовића, који је онај дан био тамо у селу Вијачани, те чујем, да је тај поп
већ у затвору у Бања Луци.
За сада немам више ништа казати.
Софтић, с.р.
Закључено и потписано
Линдес, ср.
Извори и литература:
Извори:
Архив Републике Српске, Бањалука
 Kreisbehorde Banja Luka
 K. u. K. Gericht des Militarstationskommando Banja Luka
Литература:
 Милошевић Боривоје, Православно свештенство у друштвеном развоју Босанске Крајине у другој половини XIX и почетком XX вијека,
Бања Лука 2012.
 Недовић Здравко, Прњавор и његова околина, Добој 1999.
 Шућур Драган, Православни свештенослужитељи у Босни и Херцеговини током Првог свјетског рата, у: Зборник радова Први свјетски рат – узроци и посљедице, Бања Лука 2014.
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НАДА ПЕТРОВИЋ
Београд

Кратко саопштење
(уз критичко издање научне грађе)
УДК 930.251:94(=163.41)(497.16)"1918"
DOI 10.7251/GUARS1810325P

ДОКУМЕНТА СВЕДОЧЕ
ОДЛУКА
ВЕЛИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ СРПСКОГ НАРОДА
У ЦРНОЈ ГОРИ, ДОНЕТА НА СЕДНИЦИ
ОД 13. НОВЕМБРА 1918. У ПОДГОРИЦИ
Ове, 2018. године, навршава се 100 година од тзв. Подгоричке скупштине, односно уједињења Краљевине Србије и Краљевине Црне Горе. Оригиналан
текст Одлуке Велике Народне скупштине српског народа у Црној Гори, донете
на седници 13/26. новембра 1918. у Подгорици, чува се у Архиву Југославије у
збирци Др Војислав Јовановић Маранбо (АЈ–335–5).
Крајем 20. и почетком 21. века Одлуку Подгоричке скупштине оспоравају многи црногорски историчари, а и раније је Подгоричка скупштина била
тема и предмет многих расправа и анализа, публицистичких, мемоарских, научних и других скупова и приказа.
Након уједињења Србије и Црне Горе уследило је стварање Краљевства
Срба, Хрвата и Словенаца 1. децембра 1918, преименоване у Краљевина Срба,
Хрвата и Словенаца (КСХС) у лето 1920, затим Краљевина Југославије (КЈ) 3.
септембра 1929, Демократске Федеративне Југославије (ДФЈ) 1945, а од 29.
новембра 1945. Федеративне Народне Републике Југославији (ФНРЈ), затим
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) од 1963, Савезне
Републике Југославије (СРЈ) од 1992. Земља која је седам пута мењала називе и
границе распала се 1991. сецесијом Словеније, Хрватске, Босне и Хергеговине
и Македоније, док су Србија и Црна Гора биле у Савезној Републици Југославији од 1992, а Државна заједница Србија и Црна Гора од 2003, а коначно су се
разишле 2006, тј. раздвојиле после 88 година и постале две одвојене и независне државе.
Документ: Одлука Велике Народне Скупштине Српског Народа у Црној
Гори, донета на седници од 13. новембра 1918. у Подгорици, доноси се у интегралном и целовитом облику.
Текст Одлуке гласи:
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ОДЛУКА ПОДГОРИЧКЕ СКУПШТИНЕ О УЈЕДИЊЕЊУ
ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ 13. XI 1918.
ОДЛУКА
ВЕЛИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ СРПСКОГ НАРОДА
У ЦРНОЈ ГОРИ, ДОНИЈЕТА НА СЈЕДНИЦИ
ОД 13. НОВЕМБРА 1918. У ПОДГОРИЦИ
На основу истакнутога начела: самоодређења народа, које је прихватио
и прокламовао као услов будућег свјетског мира апостол човјечанства, предсједник Сједињених Сјеверо-Америчких Држава г. Вилсон – а усвојиле га наше
велике савезнице и пријатељице Енглеска, Француска и Италија – Велика
народна скупштина, српскога народа у Црној Гори, изабрана слободном вољом
народном и окупљена у Подгорици 11. новембра текуће године, да се у питању
своје земље опредијели, изјављује:
1. Српски народ у Црној Гори једне је крви, језика и тежње, једне вјере и
обичаја с народом који живи у Србији и другим српским крајевима; заједничка
им је славна прошлост, којом се одушевљавају, заједнички идеали, заједнички
народни јунаци, заједничка патња, заједничко све што један народ чини народом.
Кад је у Средњем вијеку формирана српска држава под династијом славних Немањића, одмах, у почетку њеног стварања, српски народ у границама
данашње Црне Горе ушао је у састав њен и за вријеме њеног трајања (око 200
година) играо у њој важну улогу.
Пред најездом турском пала је та наша држава и српски народ допао
ропства. За вријеме робовања чињени су очајни покушаји у народу да се ропства ослободи, дизани ради тога, више пута, народни устанци, који су у крви
угушивани. У томе је српски народ у Црној Гори предњачио и први успио, да у
својим кршевима заснује гнијездо слободе и ослободи се турскога ропства. И
од тада, његове тежње и његови идеали били су: ослобођење и уједињење цијелог српског племена. То је био његов вјековни сан.
Почетком XIX вијека устају Срби у Србији под витешким Карађорђем,
ослобаћају се турског јарма и ударају темељ данашњој Србији. Од тада Срби из
Србије и Срби из Црне Горе раде увијек заједнички на заједничком идеалу:
ослобођењу и уједињењу српског народа. Вођени су ради тога идеала ослободилачки ратови, проливено море српске крви, увијек заједнички. Али, успјех је
свакад био мали: Турска је још увијек била толико моћна да сама осујети наше
ослобођење и уједињење, а уз то је у том послу имала искреног помагача, вјековног непријатеља нашег народа, подмуклу Аустро-Угарску, која је свагда
гледала у нашем успјеху свој неуспјех, у нашој срећи своју несрећу, у нашем
јединству свој распад.
На Берлинском Конгресу, послије крвавог рата, који су водиле Србија и
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Црна Гора, помагане братском Русијом, за ослобоћење и уједињење својих
саплеменика, Аустро-Угарска је успјела, да им осујети и одузме све плодове те
борбе, да приграби себи двије класичне српске области Босну и Херцеговину, у
којима је и пукла прва пушка за ослобоћење, и да измећу Србије и Црне Горе, у
Новопазарском Санџаку, насељеном компактном масом српског живља, остане
и даље турска власт, а уз њу аустриски гарнизони, те да Аустрија и Турска
заједнички чувају да се Србија и Црна Гора не уједине, да и покушај за то онемогуће.
Балкански рат имао је такођер циљ: ослобоћење и уједињење српства.
Србија и Црна Гора, као двије сестре, ушле су заједнички у рат, пролиле доста
крви и постигле знатне резултате: велики дио нашега народа био је ослобођен
турске власти и присаједињен Србији и Црној Гори. Нестало је тада и оног
појаса који их је дотле раздвајао, и народ је живо настојао да оствари своју
завјетну мисао: уједињење, али томе су стали на пут династички интереси и
наш вјековни непријатељ Аустро-Угарска, која је била ријешена да чак и мачем
спријечи наше уједињење. С тога нас је напала и тиме изазвала свјетски рат,
узевши као изговор за тај рат убијство аустро-угарског престолонашљедника у
Сарајеву. Цио наш народ зна да би нас Аустро-Угарска напала и да није било
тога убијства, и да се она за тај напад, још прије тога убијства, журно спремала.
2. Економски интереси Црне Горе нераздвојно су везани за Србију и
остале српске крајеве, Одвојена од њих, а при томе по самој природи земљишта
иајсиромашнији крај, можда у цијелом свијету, она не би имала никаквих услова за самостални живот, она би била унапред осуђена на смрт. Нама је добро
познато како је и до ропства аустро-угарског било тешко живјети у Црној Гори,
и да је велики дио наше радне снаге био принуђен да одлази у Америку, да у
тешким радовима тамо зараћује насушни хљеб и шаље својима на дому. Послије овога рата у коме је непријатељ опљачкао и одузео нашем народу све до голе
душе, оставио га без игде ичега, опстанак Црне Горе, као засебне државе,
постао је још више немогућ.
Дакле, и економски интерес српског народа у Црној Гори императивно
тражи уједињење са браћом у Србији и осталим нашим крајевима.
3. Политички интереси, такође, изискују уједињење. Поред велике уједињене Југославије, какав би биједан политички значај имала малена, слаба,
сиротна Црна Гора, мислимо није потребно нарочито истицати.
Дакле, сви наведени разлози речито говоре, да је једини спас нашег
народа у уједињењу. Уједињење или смрт данас је општи поклич, који одјекује широм наше земље: Уједињење тражи цјелокупни српски народ у Црној
Гори. Уједињење то не жели и неће једино досадашња црногорска династија.
Она сматра да је то уједињење противно њеним интересима, а они су јој увијек
били пречи од интереса цијелог нашег народа. Покушавало се; да се и она склони да у овом великом питању народне будућности изаће на сусрет жељи свога
народа; предочавано јој је, да би јој ту жртву народ обилато наградио, али то
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није помогло! Садашњи преставник те династије Краљ Никола, најизразитији
је тип крутог апсолутизма. За све вријеме његове дуге владавине, за њега, као и
за Луја XIV, важила је догма, од које никад оступио није, изражена у познатој
реченици: L'état c'est moi – држава сам ја!
И капитулација Црне Горе, којом је бачена љага на вијековима славом
увјенчано црногорско оружје, дјело је његово. Предао је свој народ у ропство,
против његове воље, горе и срамније него што је било турско, и све учинио да
осим њега нико не умакне томе ропству! Не знајући ко ће бити побједилац у
овом великом рату, уставио је у ропству и једног свога сина, да помоћу њега
одржава везе с Централним силама и томе се осигура у случају њихове побједе,
а сам побјегао, направио се мученик кога је – како је то он сам изрично говорио
– цио народ напустио, издао и предао се непријатељу, а он једини вјеран савезницима, успио да избегне! То би му ваљало у случају побједе наших савезника
над Централним силама. Мећутим, у нас је добро познато, да он овај рат никад
није ни водио искрено, о чему постоји довољно доказа.
Кад је и послије окупације, код Црногораца, у земљи и ван ове, настављен покрет за ослобођење и уједињење, аустро-угарске власти су одлучно
устале противу тога, јавно су агитовале за Краља Николу, шириле и распростирале листове, који су о његовом трошку излазили у Француској и Швајцарској,
дакле, свим средствима радиле су за сепаратизам Црне Горе и интересе Краља
Николе.
Док су Црногорци патили и страдали у најстрашнијем ропству за које
историја зна, док су мучени, убијани, вјешани и срамоћени на све могуће начине, какве је једна перфидна и покварена држава могла да измисли, дотле је
Краљ угодно живио у Паризу. Он никад ништа није унинио да нашем мученичком народу олакша судбину. Он никада није у јавности подигао гласа и протестовао против нечовјечног поступања и истребљења које је Аустро-Угарска
вршила у нашој земљи. Очевидно, он се чувао да се не би замјерио својој пријатељици Аустро-Угарској, да тиме не би лично што изгубио, док о народу није
ни мислио ни водио рачуна.
На основу свега изложенога Српска Велика Народна скупштина у Црној
Гори, као вјерни тумач жеља и воље цјелокупног српског народа у њој, вјерна
историјским предањима и завјетима својих предака, који су се за њих вијековима херојски борили, – једногласно и поименичним гласањем одлучује:
1. Да се Краљ Никола I. Петровић – Његош и његова династија збаци с
црногорског пријестола;
2. Да се Црна Гора с братском Србијом уједини у једну једину државу
под династијом Караћорћевића, те тако уједињене ступе у заједничку Отаџбину
нашег троименог народа Срба, Хрвата и Словенаца;
3. Да се изабере Извршни народни одбор од 5 лица, који ће руководити
пословима, док се уједињење Србије и Црне Горе не приведе крају; и
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4. Да се о овој скупштинској одлуци извијести бивши краљ Црне Горе
Никола Петровић, Влада Краљевине Србије, пријатељске Споразумне силе и
све неутралне државе.
Секретари:
Љубомир Вуксановић,
Милан Бајић,
Радован Бошковић,
Лука Вукотић,
Новица Шћепановић,
Михаило Јовановић.

Предсједник,
Саво Церовић.
Потпредсједници:
Лазар Дамјановић,
Саво Фатић.

Посланици:
Арсо Петровић, Александар Бојовић, Александар Поповић, Алекса Мартиновић, Алекса Бајић, Божидар Томовић, Благота Селић, Блажо Беговић, Блажо Лекић, Благота Радевић, Богдан Обрадовић, Богдан Бојовић, Василије Дракић, Васо Новаковић, Васо Бурановић, Велимир Јојић, Вукан Буровић, Вуко
Пулевић, Вукајло Девић, Видо Милошевић, Величко Лазаревић, Глиша Лаловић, Гаврило Комненовић, Грујица Ускоковић, Душан Групковић, Димитрије
Грујић, Дажберни Муса, Данило Радоичић, Душан Матановић, Душан Поповић, Живко Павићевић, Живко Драговић, Зарија Вуковић, Иво Вукотић, Илија
Гвозденовић, Иво Копривица, Илија Мандић, Јевто Поповић, Јован Хајдуковић, Јово Лазаревић, Јован Станковић, Јагош Вешовић, Јован Дапчевић, Јанко
Спасојевић, Јово Радовић, Јаков Зарубица, Јован Нетковић, Јово Пајовић,
Крсто Радуловић, Крсто Јаблан, Крсто Станишић, Кирило Балшић, Крсто
Раичковић, Косто Љешевић, Коста Пајовић, Љубо Гломазић, Љубо Павић,
Љубо Церовић, Љубо Бакић, Љубо Кујунџић, Љубомир Поповић, Милутин
Лопичић, Мирко Вујисић, Милоје Милетић, Мираш Радоњић, Марко Даковић,
Мирчета Головић, Марко Матановић, Милош Брајовић, Михаило Божовић,
Миљко Булајић, Милош Радовић, Митрополит Дожић, Мило Делевић, Мустафа Рашковић, Марко Нулафић, Миро Гломазић, Милош Јовановић, Миличко
Лазаревић, Муса Сејдула, Миша Драшковић, Мехмед-ага Батут, Митар Вукчевић, Милосав Раичевић, Миле Димитријевић, Марко Кнежевић, Муфтија
Шећеркадић, Митар Обрадовић, Марко Ракочевић, Милан Вукотић, Марко
Симовић, Марко Савићевић, Милан Ненезић, Махмуд-бег Мановић, Милић
Дабетић, Митар Вишњић, Митар Иличковић, Милан Поповић, Милан Терић,
Милош Поповић, Нешко Радовић, Никола Симовић, Никола Јовићевић, Никола Марковић, Никола Пејовић, Никола Булатовић, Ново Вугделић, Никодим
Цемовић, Никола Ковачевић, Ново Вучић, Никола Мићовић, Назим-бег Махмудбеговић, Ника Ујкић, Новица Поповић, Новак Ковачевић, Никола Клисић,
Омер-бег Селмановић, Петар Мијановић, Павле Жижић, Петар Поповић, Перо
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Калуђеровић, Прокопије Шиљак, Петар Лукић, Прокопије Вековић, Перо
Врбица, Петар Хајдуковић, Радован Томић, Ристо Чолаковић, Радуле Јауковић, Ристо Јојић, Ристо Вујачић, Радоје Николић, Радосав Јоксимовић, Стево
Вукотић, Станко Радовић, Стеван Гошовић, Саво Пауновић, Станко Обрадовић, Стево Јовићевић, Саво Спасојевић, Суљо Петровић, Саво Вукојичић,
Серафим Џарић, Саит Дивановић, Стеван Николић, Спасоје Радуловић, Спасоје Пилелтић, Сава Драговић, Томица Ивановић, Тома Јоксимовић, Томо
Полексић, Урош Марић, Филип Павићевић, Филип Мајић, Фратер Дашко Креза, Хамдија Хасан Беговић.'' 1
Поред оригиналног документа – Одлуке Велике Народне Скупштине
српског народа у Црној Гори донете на седници 13/26. новембра 1918. у Подгорици – који се чува у Архиву Југославије, која је руком писана и коју су ручно
потписали председник Скупштине Саво Церовић, два потпредседника: Лазар
Дамјановић и Саво Фотић и шест секретара: Љубомир Вуксановић, Милан
Бајић, Радован Бошковић, Лука Вукотић, Новица Шћепановић, и Михајло
Јовановић, Одлука садржи и својеручне потписе свих посланика.
Одмах по заседању Одлука подгоричке скупштине штампана је у облику
већег плаката у штампарији ''Рајнвајн'' у Цетињу, са комплетним текстом и
потписима. Више примерака Одлуке у виду плаката одмах је достављено
Андрији Радовићу2 у Париз. Из Париза је он послао по један примерак Жоржу
Клемансоу, Лојду Џорџу, Орланду, пуковнику Хаузу, Пишону, Белфуру, Сонину, амбасадору Сједињених Америчких Држава Шарпу и лорду Дербиу.
Одлуком Велике народне скупштине српског народа у Црној Гори, донетој на седници од 13/26 новембра 1918 у Подгорици, бавили су се многи историчари, нарочито у периоду између два светска рата, а и касније, све до 2006,
када је Црна Гора референдумом од 21. маја 2006. постала самостална држава.
Од 1919. до краја 20. века Одлуку су објављивали у скраћеној верзији:
Јанко Спасојевић, Црна Гора и Србија, како је извршено њихово уједињење,
Париз 1919; Алекса К. Матановић, Одлука Велике Народне скупштине, Народна ријеч, 50 од 26. новембра 1919; Фердо Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Загреб 1920, стр. 261; Светозар Томић,
Десетогодишњица уједињења Црне Горе и Србије, Братство, књ. XXIII, Београд 1929, стр. 164–168; Јован Ћетковић, Ујединитељи Црне Горе и Србије,
Дубровник 1940, стр. 299–302; Драгослав Јанковић и Богдан Кризман, Грађа о
стварању југословенске државе (1. I – 20. XII 1918.), Београд 1964, стр. 655–
1

Архив Југославије, Збирка Др Војислава Јовановића Маранбоа (АЈ–335–5)
Андрија Радовић (Мартиновићи, 1872 – Београд, 1947), црногорски, српски и југословенски
политичар. Члан Народне странке, борац за парламентарну демократију, председник Владе
Црне Горе у два наврата (1907. и 1916–1917). У време Великог рата заговорник уједињења
Црне Горе са Србијом. Члан Демократске странке у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.
2
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658. Dimitrije Dimo Vujović, Podgorička skupština 1918, Zagreb 1989; Интегрална документа са научним апаратом на тему Подгоричка скупштина 1918, документа, објавио је Јован Р. Бојовић, у издању ''Дечијих новина'' из Горњег
Милановца, 1989.
Политичар Мијат Шуковић објавио је књигу: Podgorička skupština 1918,
Podgorica 1999, у којој даје анализу и другачије – извитоперено – виђење догађања и докумената од пре 100 година.
Треба имати на уму да је архивска грађа историјски извор првог реда, па
самим тим и документа Подгоричке скупштине представљају део историје
Србије и Црне Горе, које су 88 година биле у једној државној творевини.

Факсимил обавјештења Подгоричке скупштине влади
Краљевине Србије о уједињењу Црне Горе и Србије
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ЖЕЉКО В. МАРКОВИЋ
Историјски архив Ужице

Кратко саопштење
(уз критичко издање научне грађе)
УДК 930.1:94(497.11)"1914/1918"
DOI 10.7251/GUARS1810333M

ИЗВОД ИЗ ДНЕВНИКА ПЕШАДИЈСКОГ БРИГАДНОГ
ЂЕНЕРАЛА ДРАГОЉУБА ВУКОВИЋА О ДАНИМА
ПРОВЕДЕНИМ НА СЛУЖБИ У БОСНИ
Сажетак: Историјски архив у Ужицу у циљу обележавања догађаја
везаних за Велики рат, почев од 2014. године, па све до ове – 2018, сваке године је објавио макар по један дневнички, односно мемоарски запис учесника тог
догађаја. Један од дневника је и дневник пешадијског бригадног ђенерала Драгољуба Т. Вуковића, који је приређен за штампу под називом ''Како да добри
Бог''. Дневнике је Вуковић водио од мобилизације – 1914. године, све до 1929.
године. За часопис Архивистичког друштва Републике Српске издвојили смо
из дневника оне записе који се односе на Вуковићеву службу у Босни, одмах
након завршетка рата, односно формирања државе јужних Словена.
Кључне речи: Сарајево, Босански Брод, команда, командант, рат, служба.
О томе како су дневници ђенерала Вуковића публиковани у Србији1
У Минхену, тада у Савезној Републици Немачкој, 1979. године појавила
се књига на српском језику, штампана ћирилицом, у издању писца – приређивача Момчила Вуковића Бирчанина,2 под називом ''Голгота и васкрс Србије''.3
1

Историјски архив у Ужицу објавио је 2018. године дневник Драгољуба Т. Вуковића под називом ''Како да добри Бог''. Дневник је за публиковање у Србији приредио Жељко Марковић.
2
О Момчилу Вуковић погледај: ''Момчило Вуковић Бирчанин (1911–1984) – приватни краљев
секретар''. Гласник, Историјски архив Ваљево, бр. 46 (2012): 153–162; ''Краљев секретар Момчило Вуковић Бирчанин – Мумија (Београд 24.9.1911 – Минхен 26.4.1984)''. Историјска
баштина, бр. 16 (2007): 316–321.
3
У издању БИГЗ-а и ''Партизанске књиге'' у Београду је 1986. године објављена књига под
насловом ''Голгота и васкрс Србије 1914–1915'', чији су приређивачи Силвија Ђурић и Видосав
Стевановић. Друга књига носи назив ''Голгота и васкрс Србије 1914–1918'' од истих приређивача. Момчило Вуковић је своју књигу, истог назива, објавио доста раније – 1979. године. Та
чињеница је један од разлога што смо новом српском, прерађеном и допуњеном издању дали
нов назив.
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Поднаслов књиге био је: ''Очев дневник I светског рата''. Књига није никада
публикована нити представљена у СФРЈ, нити касније у Републици Србији.
Књига је настала као приређивачко – ауторско дело Момчила Вуковића,
који се обавезао да белешке свог оца генерала Драгољуба Вуковића, које се
односе на догађаје из Великог рата, приреди за штампу. Као израз те накане и
преданости, појавила се публикација под напред наведеним називом. Она није
резултат утврђене приређивачке методологије. Белешке свога оца приређивач
је искористио као потку око које преда и запреда своју причу, уткива своје утиске, знања и вештине везане за српску повесницу, војну тактику и књижевну
епику. Појављују се, наизменично у књизи, приређивачеви – пишчеви блокови,
са оним везаним за дневничке бележнице. Тешко је каткад у књизи пратити нит
дневничког казивања, јер је испрeсецанa, а умногоме чак издробљенa приређивачевим приповедањем, које прати текст дневничких белешки у истој казивачкој разини.
Књигу је приређивач издања штампаног у Ужицу донео у Србију пре
онолико времена колико је било потребно да се приреди у новом облику. У
таквом издању претрпела је потпуну прераду. Из онакве књиге, препознат је
онај дневнички запис, пажљиво пропраћен, одвојен је његов ''малтер'' са ''зида''
књиге, рестауриран и на тај начин конзервиран. Приређивач ужичког издања
књиге имао је на уму читаоца који је навикао да дневничке записе чита на
одређен начин и да му се они презентују по утврђеној методологији. Дневнички записи у првом приређеном облику износили су, отприлике, мање од педесет процената текста књиге. Приређивана у туђини, приређивач коме је одузето
национално држављанство и право на избор, приватни секретар краља Петра II,
дубоко емотиван и национално оријентисан, кроз махом романтичну књижевну
авлију, дао је себи слободу да начин приређивања дневника осети као одуг дуга
оцу, али и израз своје личности, која је кроз такву књигу могла рећи оно што
другачије није могао нико ни да чује.
Као приређивач ужичког издања, осим књиге о којој је било речи, уверио сам се у аутентичност објављеног, захваљујући оригиналној бележници
сачуваној на атлантском острву Тенерифе. Поред шест дневничких бележница4
(остале су изгубљене, односно уништене након првог приређивања), сачувани
су Вуковићеви војни записи, настали у служби у Војсци Краљевине Југославије. Њих је од дробилице времена сачувала брига поћерке приређивачеве. То је
госпођа Анамари Хер, чијом се племенитошћу појавио мастиљави ратнички

4

Сачуване су оригиналне свеске, различитих формата, вођене у периодима: прва 1. јануар – 24.
септембар 1918; друга 23. децембар 1918 – 12. март 1929; трећа 14. март – 10. април 1919;
четврта 1. јул – 22. август 1919; пета 22. август – 1. новембар 1919. и шеста свеска 1. новембар
– 21. децембар 1920.
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траг Драгољуба Вуковића, у корицама српске повеснице и отворио пред нашим
читаоцем.
Упоређујући сачувану свеску дневничких записа, вођену у периоду 1. јануар
– 24. септембар 1918, са објављеним записима, примећујемо доста изостављених
делова. У новом издању они су придодати, односно за наведени период извршена
је потпуна редакција првобитног приређивачевог издања. Из тог разлога можемо
сматрати да је првобитно објављен текст
редигован, да у њему недостају делови
које је претходни приређивач сматрао
небитним и тиме ускратио комплетност
објављеног дела. Неке од измена урађене
су и у новом издању, а тичу се правописа
и језичке норме.5
Приређивачка слобода (читај: право и обавеза) упутила нас је да ужичком
издању дамо посебан назив. На 374 места
у дневнику Драгољуб Вуковић наводи
Монах Николај Велимировић
име господње. Драгољуб се обраћа Богу у благосиља
мајора Драгољуба Вуковића
смислу молитве да га спасе, да спасе
пред одлазак у Велики рат
Србе, војску, да поново стигне у отаџбину. Забележено је под датумом 26. и 27. август 1919. године, говорећи о неизвесности због болести супруге, беспарице, намештења: ''Како да добри Бог''. У
томе је сва филозофија и живот писца дневника. Име господње и молитва Драгољубова вратили су његове дневнике у отаџбину. Дао је добри Бог. На острву
Тенерифе, у кући где бејаху сачувани Вуковићеви дневници, стајала је на зиду
икона Св. оца Николе, чудотворца. То је икона која је из Вуковићеве куће из
Ваљева, преко Љубљане и Минхена доспела на Канарска острва.6

5

Ради лакше читљивости, приликом лектуре текста исправљене су неке од ''грешака'' аутора:
негација уз глагол у овом издању је одвојена, падежи су написани по данашњим правилима,
као и глаголи, заменице; у речима у којима је то било потребно извршене су гласовне промене,
поштован је принцип писања малог и великог слова итд. Поједине речи допуњене су тако што
су стављане угласте заграде, нарочито тамо где је аутор правио скраћенице. Неки од старинских израза задржани су тачно како их је аутор наводио, без обзира на то што се данас изговарају другачије, како би текст остао што аутентичнији. На тај начин читалац ће лагано упловити
у свет нашег јунака, осетивши дух епохе у којој је живео и писао.
6
Више о томе у роману: Жељко Марковић. Атлантида Алто. Чајетина: Библиотека ''Љубиша
Р. Ђенић'', 2013.
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Писање дневника у ратним околностима има нешто молитвено у себи.
Бележнице су вечити олтар коме се враћају они који пишу. Отварање корица
бележнице слично је отварању врата храма. Зато наше читање има једну верску
разину, а објављивање оваквих записа свету обавезу. У годинама када обележавамо стогодишњицу Великог рата, процес вечитог означавања слободе је и то
да молитву можемо приказати у оваквом руху.
Уважавајући сарадњу која већ дуг низ година постоји и негује се између
Архива Републике Српске и Историјског архива у Ужицу, за овај часопис
издвојили смо из дневника ''Како да добри Бог'' записе Драгољуба Вуковића
који се односе на његову службу у Босни. Ови записи се односе на период од
19. фебруара до 24. марта 1919. године. Сматрамо да ће побудити пажњу читаоца, јер се односе на време одмах по завршетку Великог рата, односно по формирању државе Јужних Словена.
О писцу дневника
Драгољуб Т. Вуковић рођен је 7. децембра
1880. године7 у Београду. Његов отац звао се Теофило Вуковић, а мајка Јелисавета Вуковић, рођена Јанковић. Теофило је био трговац у Београду, родом из
села Среткова код Тетова, а супруга Јелисавета беше
родом из самог Београда.
Вуковићи су старином од Васојевића из Црне
Горе, који су се за време војевања Аустрије и Русије
са Отоманском империјом, у XVIII веку, превели једном граном у Стару Србију у село Сретково, у околини Скопља, а затим се стриц Теофилов – Чукар
преселио у Београд. Ту ће држати, у тадашњем жарковачком атару, кафану коју су звали ''Чукарова
кафана'', па ће се потом сав тај крај по њему назвати
Чукарица.
Драгољуб Т. Вуковић по
Драгољуб се родио на патерице кућне славе
окончању Првог светског Св. Николе. Теофило и Јелисавета су већ имали две
рата
кћери: Анђелију и Љубицу. Мушка принова им бејаше драга и зато му на крштењу наденуше име Драгољуб. Добили су затим и
другог сина, коме дадоше име Милан, по ондашњем владару Милану Обреновићу – првом српском краљу после Косова.
Завршио је четири разреда основне школе (1887–1890), затим шест разреда гимназије (1891–1897), а потом је примљен на Војну академију у XXX
класу. Нижу школу Војне академије похађа од 30. септембра 1897. до 30. сеп7

Датуми су наведени по старом календару.
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тембра 1899. године. За каплара и поднаредника произведен је 1898, а за наредника 1899. године. За потпоручника бива унапређен 30. септембра 1899. године. Први распоред му је био за водника 14. пешадијског пука у Књажевцу.
После годину дана премештен је у Београд, у 8. пешадијски пук, а затим у Подофицирску школу.
Класни друг Драгољуба Вуковића, тада коњички потпоручник краљеве
гарде Петар Живковић,8 покушава да заврбује Вуковића у заверу против краља
Александра Обреновића, чему се он успротивио, но није могао ни заобићи овај
крвави чин. По извршеном атентату добио је наређење, као пешадијски потпоручник у краљевој гарди, да изврши сахрану убијених краља и краљице у највећој тајности. Тела су била пренесена у Цркву Св. Марка у Београду, где је била
отворена гробница Анке Јеврема Обреновића и ту су положени посмртни остаци, а гробница затворена, без икаквог натписа на плочи.
Исте ноћи добио је наређење новопостављеног министра војног генерала Јована Атанацковића о постављењу за водника 5. пешадијског пука у Ваљеву. У Ваљеву упознаје Катарину Бирчанин, ћерку трговца Маријана Бирчанина,
праунука Илије Бирчанина. Венчали су се 1906. године у Ваљеву и живели у
Улици Милоша Великог бр. 70, у делу града Брђани. У браку су имали четворо
деце: кћер Браниславу (рођену 1907), кћер Јелисавету (1909), сина Момчила
(1911) и сина Милана (рођен 1912. на Божић и умро на Ускрс 1913. године).
Ваљево тога доба било је седиште Дринске дивизијске области. Вуковић је постао командир чете у 5. пешадијском пуку и после анексије Босне и
Херцеговине био је премештен (1909) у 8. пешадијски пук у Београд, где га
затиче балкански рат. Од мобилизације до 30. октобра 1912. године био је ађутант 8. пука I позива. Од 30. октобра 1912. године до демобилизације је командант 3. батаљона 7. пешадијског пука I позива. Од демобилизације је ађутант
Брегалничке дивизије у Штипу, до 26. децембра 1913. године. Од 26. децембра
1913. до 13. јула 1914. године на служби је у Ваљевској пуковској окружној
команди.
Када је 13. јула 1914. године (по старом календару) оглашена мобилизација војске, имао је 34 године. Као пешадијском мајору, за мобилизацијско
место одређено му је Ваљево, у дужности команданта 4. батаљона 5. пешадијског пука I позива, чији је командант био пуковник Стеван Милетић.
8

Петар Живковић (Неготин, 1. јануар 1879 – Лондон, 3. фебруар 1947) био је српски високи
официр, југословенски генерал, политичар и фигура краљевске диктатуре. Учествовао је у обарању династије Обреновића. Организовао је дворску официрску клику ''Бела рука'', на чијем ће
челу, као један од инспиратора Солунског процеса, ликвидирати Драгутина Димитријевића
Аписа. Као одани присталица краља Александра био је председник владе, министар унутрашњих послова, војске и морнарице током Шестојануарске диктатуре. Од 1931. био је организатор, а од 1936. председник режимске реакционарне политичке групације Југословенске националне странке. Од априла 1941. био је у емиграцији, као помоћник министра војске у емигрантским владама. После рата остао је у емиграцији, где је и умро. Осуђен је на смрт с групом Драгољуба Михаиловића.
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Рат је оглашен 17. јула и тим датумом почињу његови дневници писани
у џепним нотесима, оловком или мастилом, кратким војничким стилом, некада
из дана у дан, некада садржајно за период од неколико дана. То су његови лични дневници, писани за себе и, у случају да погине – за жену и децу, како забележи: ''Да знам где сам када био, шта је било и како је стварно било...''
Дневник се завршава демобилизацијом војске и наредбом регента Александра као врховног команданта од 31. марта 1920. године. Временом је водио
прибелешке о појединим важнијим догађајима његове војничке каријере и оне
су придодате дневнику. Указом краља од 22. априла 1929. године постављен је
за команданта Шумадијске пешадијске бригаде. На краљев рођендан, 16.
децембра 1929. године, унапређен је у чин пешадијског бригадног ђенерала.
Од последица контузије на Грацу 3. августа 1914. године (по старом
календару), поред тешке контузије главе задобио је и повреду десне ноге. Као
последица тога, оболео је и преминуо, услед тровања крви, 29. септембра 1930.
године у гардијским становима, где га је из болнице пренео класни друг генерал Петар Живковић.
Погреб је био у Београду, а опело у Вазнесенској цркви. Сахрани су присуствовали, између осталих и Петар Живковић, тада председник краљевске
владе, генерал Драгољуб Стојановић, министар војни, генерал Милан Ж. Миловановић, начелник Генералштаба и бројни други.
Извод из дневника ''Како да добри Бог''
6/19. фебруар 1919.
Среда. Београд – Земун.
Устао сам са Миком9 у 7 сати. Одосмо код њега у касарну, код Косте.
Тражих кум Миланове10 и не нађох их код куће. Чуо сам да је и кум Милан у
Београду. Био сам код Олге, позвала ме на вечеру, али не могу ићи јер путујем.
Био са драгом Олгином у ''Гранд'' хотелу после са Миком код ''Руског
цара''. Ручао сам код Мице и Веље. Била Зорка, Света и Мика.
По ручку узмем лађу и дођем у Земун око 4 сата поподне. Ту ћу и ноћити, па ћу сутра возом даље.
7/20. фебруар 1919.
Четвртак, Петак. Земун – Славонски Брод – Босански Брод – Сарајево.
Из Земуна сам пошао у 6 јутра и путовао цео дан и целу ноћ и 8. фебруара у 10 сати стигох у Сарајево. Лепо је путовати кроз Срем. Богат и има свега и
свачега. Нарочито око Митровице има дивних шума. Пукла равница да се
9

Мика – Милан Вуковић, брат мајора Драгољуба Вуковића
Ђенералштабни пуковник Милан Ж. Миловановић

10
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догледати не може. Свега у изобиљу. Дивна села. На свакој станици може
човек купити свега и свачега. Чим се пређе у Босну – већ је другачије, види се
да је свет сиротнији, и да нема баш свега. Кад стигох у Сарајево, нема нигде ни
у једном хотелу ама ни једна соба, једва нађох једну приватну кућу те колко да
се умијем и преноћим. Видећу шта ћу сутра чинити за стан, јер у штабу нема
места.
Ручао сам и вечерао у хотел ''Централу'', а сутра ћу у стану менажу.
Јавих се новом кдту [команданту] пуковнику Чеди Марковићу. Лепо ме
је примио. Од сутра му и пошту носити морам. Чим стигох дали су ми једну
гомилу поште око 500 аката. Страх човека да погледа, а камоли да ради. Але се
мора, ваљда и то неће бити још дуго времена.
22. фебруар 1919.11
Субота. Сарајево.
У великом сам послу.
23. фебруар 1919.
Недеља. Сарајево.
Звао кдт [командант] дивизије све официре у офиц.[ирски] дом. Задивило ме је како је диван дом. Баш су уживали аустр.[ијски] официри. Па поред
дома имају у Сарајеву и своје станове то и жењени и нежењени бесплатно.
Изађох на корзо вечерас. То је толико много света, да је то страшно,
просто нисам веровао да у Сарајеву има толико света. Увече сам био на пиву.
Дивно пиво. Од када га нисам пио, те сам га се ужелео.
Дође Красојевић из Ваљева, одређен за Тузлу.
За мене нема још ништа, али се у Бога надам да ћу добити извештај до
10. марта. Само да ме добри Бог тиме обрадује једном. Надам се много рачунам
на Мику да ми ту ствар сврши, а и Уча је за то расположен.
25. фебруар 1919.
Сарајево.
Не знам што већ нема мога распореда, те да и ја једном добијем опредељење. Досади ми лепо ађутантисати.

11

У Краљевини СХС ''нови'' грегоријански календар званично је прихваћен Законом о изједачавању старог и новог календара од 10. јануара 1919. године, објављеном у првом броју ''Службених новина Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца''. Овим законом одређено је да у целој држави на дан 15. јануара 1919. године, по ''старом'', престаје да важи стари календар и да се даном
28. јануара 1919. године уводи рачунање времена по ''новом'' календару. Држава је усвојила
грегоријански календар у време када није постојао Сабор СПЦ, па је тако СПЦ остала на старом календару.
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Данас сам једва скунаторио12 постељне ствари, лавор и бокал и наместио да ноћивам у мојој канцеларији, а и најзгодније ми је ту, бар сам миран и
ту сам, јер једнако зивкају.
Досадише молбе свију аустр.[ијских] чиновника – и официра, за пријем
у нашу службу. Баш су сада уштогљени аустријски официри мизерни и бедни.
Кад их човек само види како поздрављају на улици.
26. фебруар 1919.
Сарајево.
Скупоћа силна за исхрану, а распореда нема, па лепо не знам како ће се
изаћи на крај са овом скупоћом. Сад за фебруар немамо ни новчану храну, те и
ту ће бити повуци-потегни. Најгоре ми је што не могу доста новца послати
Каји.13 Дали нам нешто више, а кад се овако троши на две стране, то је страхота.
Служба је тако страшна и сецачка, да сам гори од сваког посилног, једва
чекам да ме преместе, само да то да добри Бог, па ће све бити добро.
3. март 1919.
Понедеоник. Сарајево.
Чеда је веома незгодан. Излазим с њим на крај, али са муком и натегом.
Све нешто извољева. Стара и преживела Живковићева школа.
Невероватно сам нервозан што овај распоред већ једном не долази.
Једва чекам само да се откачим од овог Сарајева.
Хвала Богу сада нема грознице, те ми је како-тако добро, али што ме
пригњави 2–3 пута, баш дођох до липсаћа. Стигло оно чудо с пута – озебао сам.
Кашљем још грозно, али се то да трпети, само кад нема грознице, опет је добро.
4, 5. и 6. март 1919.
Сарајево.
Од силнога рада и колосалног једа, страшно ми је тешко, толико да се то
просто не да описати. Мене просто чуди и диви то да ја још од како сам официр
нисам био на неком положају где не би имао дан-ноћ радити. Ја још не изађох
да се прошетам кроз Сарајево, само у канцеларији, па је то јако тешко. Ваздуха
сам жељан да се надишем, а ова магла у Сарајеву, па лепо ме удави. Дисати се
просто не може. Молим се само добром Богу да ме само спасе и Сарајева и овога посла у Сарајеву.

12
13

Скунаторити – с муком стећи, прикупити
Пишчева супруга Катарина Вуковић, дев. Бирчанин
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Сад треба да примамо и сав посао Народне одбране,14 то је било као
минист.[арство] војно за Босну и Херцеговину. Са досадашњим расформирањем Шумад.[ијске] дивиз.[ије] мука се мучи, а камоли сада кад се прима и та
Народна одбрана.
У самој команди је једна страховито загушљива атмосфера. Командант
није рђав, али онако нешто човека гуши, ђаво ће га знати што је то, али гуши и
тешко је човеку, али описати не може.
Са страховитим нестрпљењем очекујем премештај. Кад он дође изгледа
ми као да ћу се родити, толико ће ме обрадовти.
Брине ме јако зашто од Каје немам ништа до сада. Молим Бога само да
су здрави. Како ли слуша Душко, да ли је ваљан? За оне моје знам већ какви су,
али сад је и Душко мој. Баш вoлим због Каје што сам га узео. Како је њој сиротој тешко кад види њене рођене сестре деца како се муче и потуцају. Баш ћу
гледати да од Душана и Момчила направим људе, те да у њима ја и Каја некад
уживамо, ако доживимо то задовољство.
Данас умро мајор Венчевић од запаљења средњег ува – исто што је и
наш Мика имао. Страшна је то болест, пређе у тровање крви. Ето ти шта је
живот, нигде ништа. Само мука, јед и јед и то је све, а живети се мора, због
оних које ваља на пут изводити и који су тек почели живети.
7. март 1919.
Петак. Сарајево.
Тежак и суморан дан и киша. Уморнији сам устао, него што сам синоћ
лего, а то ми је најгоре, јер ми треба радити, а не може се. Имам кијавицу. Боли
ме глава, никад човеку да је добро.
Шта ли ради Кајка и деца, да ли су они здрави. Једва чекам да их видим
и да се састанемо. Изгледа ми као да смо 5 година једно без другог. Баш осећам
како се побеђујем да не могу живети без њих.
Бојим се да и наспрам самога посла не постанем индиферентан, јер је
толики да ће свакоме стрпљењу доћи крај. Поред најбоље воље досади толико
човеку да би све бацио.
Човек не уме да се нађе у овом хаосу, те земаљска влада, те неки уреди,
те окружја, те председништва, лом божији. Муку мучим какву одавно нисам
мучио, да Бог сваког сачува само да ми је да се откачим одавде, па бих се рачу14

Народна одбрана је била национална организација у Краљевини Србији, основана 1908. године, у време Анексионе кризе, у Београду, као протест против нелегалне анексије Босне и Херцеговине од стране Аустроугарске. Оснивачи ове организације су били, између осталих, Јован
Дучић и Бранислав Нушић. Ова организација је из Краљевине Србије у Босну слала четничке
одреде, ради борбе против Аустрије. За време балканских ратова, преко ове организације су
регрутовани добровољци за борбу у Македонији. У Јулском ултиматуму, Аустроугарска је захтевала од Србије да распусти друштво звано ''Народна одбрана'' и да конфискује сва његова
средства за пропаганду.
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нао за сретног човека. Уводи се и нека ђавоља нова администрација, те и са тим
човек има муке и главобоље. Велике ће тешкоће бити док се све доведе у ред и
узме ток онако како то треба. Немам новина, па бринем шта је све са скупштином у Београду и како им иду послови. Кад смо постали овако велики, требали
би лепо да се сви сложимо, па да прегнемо на посао и да имамо силну и дивну
државу, да нам свет на томе добру завиди. Само молим Бога да не буде раздора, па ће све бити добро. Бринем много за Кајку и децу, е та ме брига лепо уби.
Не знам што сам постао такав, да ми је веома тешко без њих. Просто ми се не
живи кад њих нема поред мене.
10. март 1919.
Понедеоник. Сарајево.
Баш једва чекам да одем из Сарајева, тешко ми је овде. Не волим га
никако, а седети морам. Негде не идем, разболећу се у овој канцеларији. Досади ми све. Да ли је Мика отишао код Каје и однео ствари. Чекам овај премештај као озебао сунце. Досадило, па се више не може. И Ристић сиромах кука,
како би се преместио, а није му ни лако. Вучковић поднео рапорт тражи батаљон. Дакле, никоме се не седи у овом нашем штабу, јер је атмосфера така, да
човека гуши и нелагодно се осећа.
Звао ме мајор Јован Ристић на вечеру. Ту му је жена и дете. И они се
овде бестрага пате, нема ничега па ни млека.
Данас нам издато наређење да се 12. до подне преселимо у канцеларије
Народне одбране и од њих примимо дужност. Кад дође ова сеоба баш мрзим.
Волим да претрпим и неку неудобност, само да се не сељакам.
Од Каје и деце немам баш ништа па се много бринем.
14. март 1919.
Петак. Сарајево.
Једнако мислим на Кају и на оне моје црвиће – имам их сада хвала Богу
четворо. Не знам ни сам како ми је то дошло, али откако је Душко прешао код
нас исто тако мислим на њега као и на своју децу.
Осећам се и малаксао и уморан од силнога посла, то није мало, то је
страхота једна. Сад примих и месну команду у Сарајеву. Шта се само у њој има
радити, каквих ти ту нема чуда и покора – објаве за путовање свом грађанству,
тужбе, страже, лом прави лом и ништа више – решио сам се да поштено истрајем на послу док сам овде, нећу нико да ми каже, ни да помисли да нисам
радио онако како треба да радим. Зато се плаћам и то ми је дужност.
Брине ме много овај однос наш са Талијанима, лако можемо доћи до
неких комедија, а баш не бих волео да до тога дође. Нада ми је сва у наше савезнике, да неће дати да се дође до тога, ако и они нешто не покарабасе. Бог је
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добар, па ће нас сачувати свакога зла и беде. Доста је народа изгинуло, е баш
не би требало још да гине.
Нема ми још распореда, баш се надах да ће бити скорије, а оно се дуго
нешто чека и мути. Сигурно нећу овде сачекати 1. април.
У овој Народној одбрани све неки женски писари и ја имам једну сакалуду у месној команди, куца на машину. Нема се људи, па мука велика. Гледам
само колико се натеже, да се попуне места официрима – нема официра па крај.
Не знам како ћемо прође са пријемом ових укочених из аустроугарске војске.
Ја не знам зашто, али некако не рачунам много на њих. Волео бих да се варам.
У Сарајеву излазе 12 дневних листова, то ме зачуди кад данас чух, али
су готово сви латиницом писани, а ја баш не вoлим да је читам. Не могу никако
да се навикнем на њу, па још са штампаним словима борим се како тако, али
кад дође писано на неки гадан рукопис, лепо човек да побесни.
Писах Каји и деци.
Шта чекају са овим образовањем жандармерије, што ме једном не одвуче тамо?
Имам канцеларију и собу за спавање, ама на самој Миљацки, те ми је то
необично пријатно. Спаваћа соба ми је у приземљу, а канцеларија на I спрату.
Веома су обе собе лепе.
Обрадовах се, што ми Каја јавља да Момчило лепо вуче кола и одмах
креће, то ми је било на бризи, па и ту бригу пребрину.
У Сарајеву има много лепших зграда него у Београду, али некако нема
човек да види ни једну лепу улицу. Разбуцане су јако. Нарочито државне зграде
и надлештва су дивна. Има доста богатог света, јевреја и муслимана.
Данас неки суморан дан и киша, боли ме по мало глава.
У недељу 16. марта приређујемо парастос свима погинулим из 2. армије,
па се велике припреме чине. Биће заступљене све корпорације у Сарајеву, а
чујем да ће неке и са стране доћи.
Што сам данас имао посла, то је страхота једна, то се не памти. Апсолутно човек није у стању да све то постигне и сврши, јер нема физичке могућности, иако хоће да ради.
15. март 1919.
Субота. Сарајево.
Синоћ сам морао да идем да однесем кум Милану једну хитну депешу и
да се са њиме споразумем. Толико ми је било непријатно, али шта сам могао
чинити. Одем код њега, лепо ме је примио, али та вера не упита ни за Кају ни
за децу. Баш је безобразан. Страшно је ослабио, изгледа као мртвац. Никада
горе није изгледао. Не могу да будем паметан, зашто се надуо, кад нити ја,
нити Каја нисмо их ничим увредили. Безобразни су па крај.
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Данас излази на рапорт п.[пот]пуковник Митић, жали се на Живка.
Почео је заплет да се игра. Чим у штабу почне то тужакање, то више није штаб.
Једва чекам да ми дође распоред, те да се курталишем и Сарајева и штаба.
Прошле ноћи сам дуго радио, па се јутрос осећам баш уморан.
Данас дође Миливоје Савић, толико сам се обрадовао као да сам видео
свога најближег. У овом непознатом свету, па сам пун среће што неко мој дође.
Како ли ћу се тек обрадовати кад видим Кају и децу и кад се окупимо заједно.
Каже ми Миливоје да је за мене свршено и да сам премештен за Београд
у жандармеријски корпус.

Извод из бележница Драгољуба Т. Вуковића;
Сарајево, 15. и 16. март 1919. године

16. март 1919.
Недеља. Сарајево.
Данас сам имао један редак дан. Даван је парастос изгинулим борцима.
Сва елита сарајевска је била и све корпорације. Било је око 50 попова. Сви присутни цилиндере и црне кравате, црне рукавице. Цео официрски кор са војводом. Земаљска влада, Народна одбрана и све корпорације. Хор је божанствено
одговарао. Митрополит са четири владике. У цркву је могао да уђе само онај
који је имао улазницу. Диван је парастос био, ако се то може дивним назвати.
Војвода је плакао. Цела црква у цвећу, дивно намештена. Ја још нисам видео
таквог парастоса. Ја сам са кдтом [командантом] ишао аутомобилом.
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17. март 1919.
Понедеоник. Сарајево.
Данас ме позва на телефон ађутант у армији и јави ми да сам одређен за
ађутанта целокупне жандармерије у Београд.
Много сам се пута за то нешто обрадовао, али овога пута моје радовање
је било на врхунцу. Па ко се не би радовао лепом Београду, па ће Каја доћи, па
деца, па лепота једна. Богу хвала кад се само то једном сврши. Ишчекивао сам
тај распоред као озебао сунце.
Дође кдт [командант] код мене и каже, како неће да ме разреши док не
добије ађутанта. То је збиља безобразлук, видео да сам добро и предано радио,
па сад хоће да цеди. Удесићу ја, па ће га писати. Зашто није распоред извршен.
Да је неки други премештен, он би га истог дана разрешио, а ја што издирем
као магарац, неће да ме разреши.
Вoлим што идем у нову команду и код красних људи. Удесићу је као
кутију, да ће бити једна милина. Вoлим и Учу и Окановића. Окановић ме добро
зна какав сам на послу. Многи ће нам завидети на уређењу команде.
Па ипак у Сарајеву отмено живи свет. Чуди ме само ово, код њих није
никако чуда да женске иду саме у кафану и то девојке из добрих кућа. Ово ми
се никако не допада.
18. март 1919.
Уторак. Сарајево.
Данас дође у дивизију акт ове садржине:
Команда
Друге арм. облати
Пов. ађ. Бр. 663
17. март 1919. г.
Сарајево.
Команданту Босанске дивизијске области – господин министар војни и
морнарице са пов. бр. А.О. бр: 27849 од 7. о.м. изволео је донети ово решење –
по потреби службе
Одређујем:
За ађутанта команданта целокупне жандармерије пешад.[ијског]
п.[пот]пуковника Драгољуба Т. Вуковића, до сада ађутанта команде Босанске
дивиз.[ијске] области.
По запов. кдта [команданта],
Начелник штаба, пуков.[ник]
Мил. Ш. Миловановић
Команда
Босанс. див. обл.
345

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

Ађ. бр. 2398
Е пргава човека овог Чеде Марковића, да Бог сваког сачува и саклони.
Све му све смета и не ваља, чудан тип. Он је болестан човек, па и сам не би
требао да командује веће да се повуче.
Чујем да је Кајава (?) одређен на службу у II армијску област. Зачудило
ме је ово, да су га одредили.
Једва чекам само да ме разреше и да одем одавде. Питам данас кад ћу
бити разрешен, они се увијају, па не може још, док дође ађутант, те ово, те оно.
Ако, могу ја чекати 2–3 дана, само кад сам једном одавде премештен.
19. март 1919.
Среда. Сарајево.
Данас освануо велики снег. Од куда то сад, да буде зима, кад ја треба да
путујем, а како су били лепи дани.
Чим стигнем у Београд одмах ћу наћи стан, па довести Кају и децу.
Једва чекам да једном будемо заједно. Толике године прођоше у овој подвојености, па је то и тешко и боли.
Коња ћу да метем код Мике у коњушницу гарде. Само ми је на бригу, да
нађем стан негде близу команде. Морам ангажовати жандарме, да ми они то
удесе. Наћи ће они што су на линији и што сваку кућу знају у главу.
Знам добро колико ће се обрадовати моја Каја. Она воли много Београд,
као да није Ваљевка, него Београђанка.
Какав ће сада бити распоред трупа, сумњам да ћу икад служити више у
Ваљеву, јер нема потребе да у њему буде сада војске.
Још који дан, па ћу видети мој лепи Београд.
Толики снег пада и нападао је у Сарајеву, да је то једна страхота. Никад
код нас није овако ужасно падао свет. То зато, што треба ја да путујем.
Једва се скрасих у Сарајеву месец дана, јер сам дошао 21. фебруара.
Пише ми Милан да ће у Ваљево и Ужице. Биће ми криво ако га не затекнем у Београду. Волео бих да буде ту, да ми се нађе у прво време, било би
добро. Нарочито што се морам потуцати по хотелима, то ми је најгоре.
Ови пусти Талијани, господ их убио, баш нам праве велике сметње.
Вала једва чекам да се сврши са овим разграничењем и да видимо наше границе.
Данас била у Сарајеву демонстрација противу Италије. Осуђују њихов
поступак. Вичу доле Италија, и како је још не називају, а и заслужили су то
потпуно ови мајмунаши. Баш нам дојадише. На чудном ли је месту по положају
ова наша земља. Таман се курталишемо једне напасти, оно испадне друга и све
тако по нешто. Те Турци, те Бугари, те Грци, те Аустријанци, па сада и Талија-
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ни. Е што је много, баш је много за нас мале. Да се човек за исто и чуди и диви
шта је све Србија била у стању да поднесе и издржи.
Шири се пегави тифус, мало ли је света страдало још нам само и то треба. Жао ме војника, што их сада због тифуса не пуштају на одсуство. А баш су
ти мученици заслужили, да буду пуштени.
Видим ни војницима се Сарајево не свиђа. Тек кажу, ама нема наше
Србије нигде, баш нисмо знали шта имамо, док овај свет не прођосмо.
Писари у штабу и војници жале што идем, то ми каже наредник Данило.
Досади лепо човеку мислећи о овим пустим роковима. Те овај извештај
тад, онај тад, да се лепо издржати не може.
Почех данас предају дужности мајору Јовану Ристићу, а он одмах почео
да кука. Е мој Јоцо, ти тек имаш да кукаш и да умиреш. Није лако, тежак посао
ужасно. Дан, ноћ, нема се мира. Радиш једнако, а само ако изгубиш из вида једну ситницу, одмах лом, као да ниси ништа ни радио. Неблагодарна служба до
крајности.
Радујем се и надам се да ћу нову команду лепо да уредим. Знам да ми се
неће мешати ни Уча ни Окановић, па ћу да организујем службу, да иде као сат.
Лако је тамо и наћи људе за рад и организовати. Тешко беше овамо, кад немаш
с ким да радиш, а све се скрхало на тебе, па мука жива и покор. Све сам трчи,
заводи, разводи, решавај, да Бог свакога сачува и саклони.
Нареди ми кдт[командант], да сутра са њиме идем на парастос у католичкој цркви, који се даје изгинулим нашим борцима. Да не говорим о Каји,
али како ће се деца обрадовати кад будемо заједно.
Не маре за ово мухамеданско становништво у Сарајеву. Некако не живе
добро. Често се дешавају изгреди, па чак и то неко убиство неког мухамеданца.
Требало би енергично радити да то не буде и да се не дешава. Не ваља та заоштреност.
20. март 1919.
Снег. Четвртак. Сарајево.
Кад само помислим где све нисам био за време свих наших ратова. Прави смо чергари. Где човек све није проводио дане и ноћи. Вoлим што сам водио
дневник, где сам све био, те бар човек с времена на време да то прочита и сети
се.
Толико дуго без Каје и деце. Сироти они, и они су се много измучили.
Сад кад се прикупимо, ваљда ће боље живети, ја ћу гледати све да учиним, да
живе што боље. Бар ће престати ова два трошка, те ће бити више пара.
Морам да правим једно одело чим у Београд стигнем, и то ће ме ђаволски коштати, а баш немам суроново одело.
Нема ађутанта да долази, а ови ме не разрешавају, а ја седим као на
трњу, једва чекам да само кренем.
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Мрзи ме да путујем, али ипак вoлим – кад идем својима. Гледам децу
иду у школу, па ми мило и мислим на моју децу – кад њих четворо пођу у школу.
Страшне скупоће у овом Сарајеву, то је ужас. Не може човек да изађе на
крај, како год окрене не ваља. Сирото ово ситно чиновништво, како оно излази
на крај Бог ће га свети знати. Немају да купе само хлеба, а за друго и да не
говори човек.
Кућу у Ваљеву сигурно сада нећемо моћи никоме издати, а у Београду
морамо плаћати, те се и ту појављује расход већи. Али кад будемо заједно, лако
ће се тај расход покрити, јер ја нећу за себе трошити.
Био сам са кдтом[командантом] на парастосу изгинулим борцима у
католичкој цркви. Што јес, јес, али им је служба лепа. Црква пуна отмености,
седи се, женски хор дивно певао. Оргуље дивно свирале. Лепа им је служба. У
цркви апсолутан ред. Сваки зна своје место. Сарајевска елита била је у цркви.
Нисам знао, да оволико госпоштине има у овом Сарајеву. Представке, упознавања. Видех се са Шолом, Жакулом, Миливојем Савићем, Лесковцем и још са
пуно познатих личности. На парастосу био и војвода. Седео сам у другој клупи.
Служба им је веома кратка, нарочито парастос. Кад шкропе, не чине то водом,
него мирисом. Уопште човек прими веома леп утисак и о њиховој вери и о
цркви и о свештенству. Свештеници чисти, да је милина погледати их и све
школовани људи, све неки доктори теологије. Ја почех овде да набрајам, још
мало па да пређем у католичку веру. У хору има око 60–70 женских, певају
лепо.
Србијански губици
Србија је мобилисала:
706.343
Југословена
50.000
Црногораца
50.000
Српски губици:
Погинуло и умрло
369.818
Половина од мобилисаних. Значи сваки други је умро или погинуо.
Губици по заробљеничким логорима и код интернираних износе 630.000
Ми смо дали жртава преко милиона.15
Е сад сам се лепо уцрвљао зашто ме не разрешују. Досади ми седећи
овде, што већ једном не идем. Просто бих одлетео у Београд. Неће они из Београда да потегну питање, зашто нисам одмах упућен, па би се ови овде разврта-

15

Број жртава у Првом светском рату (војних и цивилних) је био преко 37 милиона – преко 15
милиона мртвих и 22 милиона рањених. У број мртвих улази скоро девет милиона војних жртава и око 6,6 милиона рањених. Силе Антанте су изгубиле више од пет, а Централне силе више
од три милиона војника. Број жртава предмет је многих расправа. Србија је изгубила 1.100.000
људи, од тога 460.000 војних жртава и 650.000 цивилних.
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ли шта их је снашло. Безобразлук, баш на крају, па место да су каваљери, они
некаваљери.
Звала кдтова [командантова] жена све официре из штаба на чај. Нисам
отишао, не вoлим те комедије и измотавања. Зове ме на чај, имам сто послова и
спремам се за пут. Баш ми је до чаја.
Од подне, дивно сунце, баш вoлим, те да се пролепша кад пођем за Београд и овај снег да се отопи. Све сам предао мајору Ристићу, не радим ништа, а
неће да ме разреше дужности.
Вечерас дуже седесмо, испаде као неки мој испраћај, те седесмо до 4
сата.
21. март 1919.
Петак. Лепо. Сарајево.
Е поједох се жив, што ме не разрешавају, а не радим готово ништа.
Наредио је командант да се под данашњим разрешим од дужности и да
сутра по подне путујем. Баш сам се томе обрадовао јако. Да одем у Београд и
да скупим моје око себе.
Добих Српске – службене новине и цео сам дан студирао уредбу о жандармерији. Морам њу знати, тако рећи напамет. Данас као за инат навалио неки
свет да човек не може да му да џевапа. Ко ти све није дошао код мене, те за
ово, те за оно. Баш досадише и дотужаше.
22. март 1919.
Киша. Субота. Сарајево – Босански Брод.
Данас сам се јавио кдту [команданту] и добио објаву за пут. Вели, да му
је жао што идем. Обишао сам све канцеларије и свима казао збогом. Видим по
лицима да је некима мило што сам добио Београд, а код других се види таква
завист, да човек то није у стању да појми. Свима сам чинио колико год сам
могао, али то џукелама баш ништа не помаже. Гад је био, гад и остао.
У 3 сата по подне изађем из штаба – испратише ме до аутомобила: Јова
Ристић, Мирко и Стојан Анђелић и одох на станицу. Ужасан ветар и киша.
Воз пошао из Сарајева тек у 5:20 сати. Ветар и киша страховити.
Ујутру у 5:32 стигао воз у Босански Брод 23. марта.
Намучио сам се грозно на путу. Леђа ме и крста толико боле, да је то
ужас један. Кашљем много.
23. март 1919.
Недеља. Лепо. Славонски Брод.
Чим сам јутрос стигао у Босански Брод, узмем кола за 50 кр да ме одвезу у Славонски Брод за загребачки воз. Кад тамо стигнем, извести ме кдт
[командант] станице да у 24 сата има само један воз и то тек у 8 увече. Вратим
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се у варош, беше пијачни дан. Ванредно лепа пијаца. Свега има и све износе
опанке, крпе, амове, зелениш, месо и уопште све намирнице.
Смешно ми је било, да им се кафане зову по боји: Црвена кућа, Бела
кућа, Жута кућа и тако и офарбане, сто села сто адета. Пада у очи да има веома
лепих коња. Свет махом плав. Велика већина у Броду су франковци.16
Интересантна је ствар, ова силна разлика између Босанског и Славонског Брода, а само их раздваја Савски мост. Док је у Славон.[ском] Броду све
лепо и прикладно, у Босанском нигде и ништа. Чак нерадо једни другима иду.
Мука ми је страшна овај пут рад[ова]ћу се кад стигнем у Земун.
Дођем на станицу око 7 увече и воза из Загреба нема, нема и нема и
чекао сам до 4 сата ујутру 24. марта – пропао сам седећи за прљавим столом са
оном масом света, која се гура без икаквог реда.
24. март 1919.
Понедеоник. Лепо. Славонски Брод – Земун – Београд.
Пођох око 4:30 сати јутра. Стигох после силне муке у Земун у 4 поподне. Око 6 сати пребацим се лађом у Београд. Ту су ме чекала Микина кола и
одем код њега – Зорке. Ту ноћим на канабету у Микину17 собу и формално сам
се ујутру укочио и врат од канабета и цело тело од зиме. Мика био болестан, а
нудио ми да он спава на канабету. Нисам хтео, а Зорка не нађе за потребно да
ми да једно ћебе, већ сам се покрио мојим шињелом. Страшно. Наљутио сам се
ужасно сви нека посла. Ако, ако, ко год ме је ујео није добро прошао, бели неће
ни они, а платиће ми, живи смо, за то увек има прилике.

16

Франковци: Чиста странка права је назив за националистичку политичку странку која је у
Хрватској 1895. године основана након раскола у Странци права. Раскол је изазвала струја на
челу с Јосипом Франком, која се залагала за ублажавање дотадашњег бескомпромисног залагања за независну хрватску државу, односно све јаче ослањање на Беч и царску владу.
17
Вуковићев брат

350

АЛЕКСАНДРА ПИЈУК-ПЕЈЧИЋ, Економски опис Среза Високо

АЛЕКСАНДРА ПИЈУК-ПЕЈЧИЋ
Хисторијски архив
Сарајево
sandrapijuk@gmail.com

Кратко саопштење
(уз критичко издање научне грађе)
УДК 930.251:338(497.15Високо)"1922"
DOI 10.7251/GUARS1810351P

ЕКОНОМСКИ ОПИС СРЕЗА ВИСОКО
Срез Високо је, по административно-територијалној подјели Краљевине
СХС на области 1922. године1 улазио у састав Сарајевске области.2
Овдје представљамо документ под називом ''Економски опис среза
Високо'' из 1928. године, који је упутио поглавар Среза Високо, а на захтјев
великог жупана Сарајевске области. Документ се састоји од 13 цјелина, од
којих свака пружа богатство података који се односе на: географски опис среза,
његову величину, број општина и села, врсту земљишта, климатске прилике,
текуће воде, начин искоришћавања и обраде земљишта, степен интензивности
обраде појединих култура и жетвени принос, ручну и спрежну радну снагу,
број земљопосједника и становника, груписање имања, сточарство, саобраћајна
средства, индустрију, трговину, тржишта и тржне цијене.
Документ објављујемо без икаквих језичких интервенција, да бисмо га
учинили доступнијим истраживачима и свим заинтересованим лицима, а
првенствено онима који се баве проучавањем локалне историје.
Извјештај се чува у Архиву Босне и Херцеговине у Сарајеву у оквиру
фонда Велики жупан Сарајевске области (сигнатура: А БиХ, ВЖСО, кут. 42.,
бр. 12878.) Куцан је машином, ћириличним писмом, српским језиком екавског
и ијекавског изговора, на 10 листова односно 19 страница. На одређеним мјестима текст је тешко читљив.
ПОГЛАВАР СРЕЗА ВИСОЧКОГ
БРОЈ: 2260/28.
22. маја 1928.
ВИСОКО

1

Уредба о подјели земље на области, Narodno jedinstvo, god. V, br. 125, od 21. juna 1922. godine
Сарајевска област обухватала је "1 град (Сарајево), 5 вароши (Фоча, Високо, Вишеград, Фојница, Бусовача), 7 варошица (Рогатица, Вареш, Горажде, Чајниче, Крешево, Доња Прача, Кисељак)''. Алманах Краљевине СХС, свезак III, део 7, 8, 9, 1927–1928, уредио Виктор Манакин, стр.
466.
2
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ВЕЛИКОМ ЖУПАНУ САРАЈЕВСКЕ ОБЛАСТИ,
САРАЈЕВО
Срески поглавар
Светозар Бркановић
ЕКОНОМСКИ ОПИС СРЕЗА ВИСОКО
Географски положај, величина, границе среза, број општина и села.
Срез Високо спада у Сарајевску област, која се налази у средини Босне.
Он лежи на сјеверној и сјеверо-западној страни области, на самој сјеверној граници њеној.
Облик среза је неправилно четвртаст. Дуљина му је од југа према сјеверу највећа и изнаша између места Читлук општине Кралупи и Ђедова Брда
општине Липница око 46 километара, а највећа му је ширина од запада места
Суботиња према истоку до места Солаковића општине Вишњица 33 километра.
Границе среза су: са истока: срез Сарајевски и кладањски/област
Тузланска; са севера: срез Маглајски и жепачки тузланске области; са запада:
срез зенички, травничке области; са југа и југозапада: срез фојнички и срез
сарајевски.
Срез се састоји од 92 кат. општине, чија се имена и површине виде из приложеног исказа. Он је подељен на уже среско подручје, које обухвата 71 катастарску општину са 70.426 хектара и подручје среске испоставе: Вареш са 21
катастарском општином и површином од 40.443 хектара.
Општи теренски положај земљишта
Од укупне површине среза отпада: око 6% на ниску равницу са надморском висином 300–500 м; око 34% на брежуљасти предео са надморском висином 500–700 м и око 60% на планински крај са надморском висином 700–1300
м.
Ниска равница налази се у уској долини река Босне, Фојнице, те потока
Радоваљског, Трстионице, Подвиначког и Ставње.
Брежуљкасти предео је на десној и левој страни реке Босне, Фојнице,
споменутих потока и других поточића као притока Босне и Фојнице.
Планински је крај на горњем делу наведених потока и око њихових
извора а највише се тога терена налази у подручју среске испоставе: Вареш.
Брежуљкасти је део среза са благим и стрменитим странама, а планински је крај са стрмим странама и са понешто висоравни.
Према томе је већи дио среза око 65% подесан за пашњаке и шуме, а
мањи дио око 35% повољан за зиратна земљишта.
Оцена теренског положаја је 2/5 добар (2), 3/5 слаб (1).
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Климатске прилике.
Опћенито узевши, клима је срезу височком сурова. Због тога се овде не
сади ни дуван ни винова лоза. У планинском крају не успева ни кукуруз, нити
озима жита, већ само јари усеви.
У ниској равници и брежуљкастом пределу почињу пољски радови у
другој половици месеца марта, а трају до конца новембра. У планинском крају
почињу радови у другој половици месеца априла, а завршавају се редовито
концем октобра.
Штетних ветрова нема а и градобитине доста су ретке.
Претежно дувају јужни и југозападни ветрови, чији су пратилац редовито киша, која пада и у прољетним, љетним и јесењим месецима у довољној
количини. Оно повољно делује на степен влаге у земљи.
У планинском делу среза има често и врло много снега и намета.
Према томе у већем делу среза клима је сурова, док је у ниској равници
и брежуљкастом пределу сношљивија.
Оцена климе је: 2/5 добра, 3/5 слаба (1).
Текуће воде.
Најглавнија река је Босна, која долази из среза сарајевског и протиче
југозападним делом среза височког у дуљини од 31 клм. На првих 19 клм. свога
тока пролази река Босна кроз поље од попречно 12 клм. ширине; на даљих 4
клм. (од Добриња до Чатића) уским кланцем али почев од Чатића раширује се
долина реке у ''чатићко поље'' са просечном ширином од 1 ½ клм. а дужином од
7 клм. Ово поље свршава се код Десетника, а одатле па до среске границе у
дужини од 1 клм. тече река Босна уском долином.
Притоци реке Босне са леве стране су:
1. Река Фојница /или Лепеница/ која долази из среза фојничког и тече
већим делом кроз кланце а тек у близини града височког раширује се њена
долина у ''Варошко Поље''. Иста река утече у Босну у средини града Високог.
2. Радовска река, која извире у општини Себиње (тромеђа срезова височког, фојничког и зеничког) протиче планином Конџило и спушта се у ''Радовско
и Мокроношко Поље'' те у Мокронозима утече у Босну. Мокроношко Поље
кроз које протече ова река јест један од најплоднијих крајева у срезу, јер је река
прилично плитког корита, а њезино је натапање пуно муља и врло повољно.
Дужина овога поља је 6 ½ клм, а ширина 1 клм.
Притоци реке Босне са десне стране су:
1. Блажанска река: која се у своме доњем току зове Мисоча. Извире у
планини Звијезди/на подручју варешке испоставе/ и тече кроз ''Блажанску'' и
''Куносићку'' висораван а одатле даље у дужини од 18 клм. непрекидно тесним
кланцем до села Мисоче. Од села Мисоче пролази река кроз раван 2 клм. дугу а
исто толико широку, те ниже села Илијаша/Сарајевски срез/ утече у Босну.
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2. Река Ставња: извире у планини више варошице Вареша и тече уском
долином скоро до рудника Брезе. Више истог рудника прелази река Ставња у
раван дугу 6 клм. а широку од 1 клм. и том равницом тече све до свога утока у
Босну код хана Ставње.
3. Подвињачка река. Извире испод села Поднинице и тече непроходним
гудурама до села Подвинаца. Одавде прелази у ''Подвиначко Поље'' дуго 3 клм.
А широко 1/2 клм. па затим кратким теснацем прелази у ''грачаничко поље''
дуго 5 а широко ½ и њиме тече све до свога утока у Босну код села Арнаутовића.
4. Третионица река: извире у планини општине Липнице протече уским
кланцем код села Слагошића, Липница, Кр. Сутјеска. Ниже Сутјеске појачава
се гровичким и боровичким потоком и одатле прелази у равницу дугу 7 км. а
широку ½ клм., те код села Чатића утече у Босну.
5. Тршћанска река у доњем току звана Згошћа поток извире у планини
општине: Букановићи, протече уском долином све до утока у Босну ниже села
Попа.
Сви побројани водотоци имају велику брзину и нису раније проузроковали штетних поплава, пошто су шуме задржавале воду. Али како се у
пошљедње време шуме нагло девастирају и нерационално експлоатишу, то се
јављају штетне поплаве са шљунком све чешће, а нарочито код Ставње и
Трстионице које имају ниске обале.
За регулисање река и потока није до сада ништа учињено.
Вештачког натапања у овом срезу нема, а за такове направе не указује се
ни велика потреба, јер је температура претежно влажна а оборина има у довољној мери. Уопште срез височки има воде у изобиљу.
Оцена поплаве текућих вода је: 2/3 добра (2), 1/3 слаба (1).
Врста земљишта.
У долинама реке Босне и њених напред побројаних притока – у ниској
равници превлађује алувијачна иловача, која има око 40% ситног песка, 50 %
глине, и довољно креча и хумуса а мртвица јој има својство да дорегулише влагу и подземну воду. Дубина слоја здравице је 60-80 цм. Физичке особине
земљишта су повољне, па се ово земљиште може обрађивати у већем делу
године а подесно је за јаре и озиме усеве.
У брежуљкастом пределу са надморском висином од 500 до 700 м. Превлађује жилава иловача са мањом примесом ситног песка креча и хумуса.
Поред тога показује се у овом земљишту и осетљива примеса гвозден оксида,
који штетно упливише на физичка својства земље. Дуб на здравице је 30–50 а
мртвица је сличног састава као и здравица, а често и станац камен. Ради ових
својина а и из разлога што је земљиште страновито, није обрадиво у свако доба
године. Изузетак чине дубодолине, које имају јачу примесу хумуса и песка, па
354

АЛЕКСАНДРА ПИЈУК-ПЕЈЧИЋ, Економски опис Среза Високо

су лакше обрадиве и на овом земљишту успевају јари и озими усеви као и кукуруз.
У планинском крају среза претежно је тешка иловача са већом количином хумуса, са врло малом примесом креча и песка. На стрмим странама је
земљиште каменито. Због високог положаја земљиште је подесно за шуме,
пашњаке, ливаде, али је од мале способности за културу ораница, вртова и воћњака. На овом земљишту кукуруз се не сије, а успевају само јари усеви и то
већином зоб, а по нешто и јечам.
Оцена плодности земљишта је: 2/5 добра (2), а 3/5 слаба (1).
Начин искоришћавања и обраде земљишта.
У овом срезу се искоришћује земљиште следећим културама: њивама,
вртовима, воћњацима, шумама и пашњацима.
Цјелокупна површина среза излази 110.867 хектара.
Од тога отпада на:
1. Оранице............................. са површином од 20.972 ха
или 19%
2. Воћњаке и вртове..............
,,
1.404 ха
,, 1,4%
3. Ливаде................................
,,
7.928 ха
,, 7,1%
4. Приватне шашњаке..........
,,
922 ха
,, 0,8%
Зиратна земљишта
Свега:
31.226 ха
,, 28,2%
5. Приватне шуме................. са површином од
4.907 ха
,, 4,4%
6. Држ. пашњаке...................
,,
3.363 ха
,, 3,3%
7. Држ. шуме.........................
,,
69.018 ха
,, 62,1%
8. Грађевни ареал,
земљиште јавног добра и
непродуктивна земљишта
,,
2.063 ха
,, 1,9%
Свега:
110.867 ха
,, 100%
Господарење је углавном екстензивно, а господарски је сустав различит
према положају и плодности земљишта. У доњем крају среза је житнички, а у
горњем – планинском крају траварски сустав. Исто је тако и плодоред као и
избор усева у појединим пределима среза различит.
Према томе је начин газдовања у целом срезу екстензиван.
Оцена искоришћавања и обраде земљишта је 1/1 слаба (1).
Степен интензивности обраде поједине културе и жетвени принос.
Најважнија култура у срезу је ораница, која заузима 19% од целокупне
површине среза. Начин обрађивања у доњем крају/ниска ораница и брежуљкасти предео/ разликује се од онога у планинском крају.
а.) У ниској равници и брежуљкастом пределу не прележавају оранице
на угару, него се сваке године обрађују трополним плодоредом и то у првој
години након ђубрења сеје се кукуруз, а у другој години озими усев/обично
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пшеница) и најзад у трећој години јари усев/јечам или зоб/. На тај се начин
земља једнострано исцрпљује. При овој обради земља се не припрема нарочито, него се само једанпут у 3 године пођубри стајским ђубретом или тором
(употреба вештачког ђубрења још је непозната). Затим се за сваки усев земља
узоре само једанпут, потом посеје и позуби и са тиме је посао завршен. Орање
се врши помоћу воловске спреге и то у ниској равници претежно гвозденим
плугом, а по странама раљицом и дрвеним плугом. Семе се од пшенице закречи, а у пошљедње време семе се и тријерише. Сејање се извршује руком, а
семена се потроши на 1 хектар како слиједи: кукуруза: 60 кг. (врло нерационално, пошто се доцније при окопавању морају многе стабљике да сасеку); пшенице: 140 кг., јечма: 130, зоби: 120 кг. Кукуруз се окопава 2 пута и то само руком,
без употребе икаквих пољопривредних справа. По кукурузу се редовито сеје
тиква и пасуљ. Озими се усеви у пролеће плеву, чиме се жито прочишћава и
уједно сабире сточна храна. Жито се врше коњима на гувну/харману а од пљеве
се чисти развијањем на ветру. У најновије време се набављају много и ветрењаче у ту сврху.
Просечни жетвени принос у ниској равници по 1 хектару је:
На кукуруз 9 метр. центи,
...пшеници 7 ....................
.........јечму 6 ....................
...........зоби 5 ....................
Просечна прометна цена је у ниској равници: 8000 д. по 1 хектару. Просечни жетвени принос у брежуљкастом пределу по 1 хектару је на:
кукурузу: 7 метр. центи,
пшеници: 6 ...................
јечму:
6 ...................
зоби:
6 ..................
Просечна прометна цена је у овом пределу 5000 д. по 1 хектару.
б.) У планинском крају среза нема подесног земљишта за културу оранице. Али пољопривредници из тога краја морају ипак, да поједине комплексе
обрађују као оранице силом прилике, како би бар донекле подмирили своје
кућне потребе на житу и искористили торове у које сагоне своје благо ноћу.
На ораницама у планинском крају среза уобичајен је следећи плодоред:
након тора или шталског ђубрења у првој години сеје се јари јечам а у другој
години зоб. Након тога се кроз 2–3 године земљиште никако не оре, него се
употребљава као ливада.
Просечни жетвени принос по 1 хектару је:
На јечму: 5 метр. центи
.......зоби: 5 ...................
Јечам и зоб је много боље каквоће од онога у ниској равници и брежуљкастом пределу.
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Процечна прометна цена је 2500 д. по једном хектару.
Култура ливада заузима 7,1% целокупне површине среза.
У ниској равници ливада нема. У брежуљкастом пределу ливаде се налазе по долинама и у близини потока. Ливаде се бранају и чисте од крупног камења, али нема никаквих других радова за подизање продукције. Ливаде се косе
само једанпут а затим се препуштају благу као испасиште. По други пут се
коси ливада /отава/ само на оним местима, која се стално држе у огради и то у
том случају кад буде у месецу августу довољно кише.
Просечни жетвени принос са ливада је:
14 метр. центи по 1 хектару. Просечна прометна цена ових ливада је
иста као и ораница.
За ливаде у планинском крају употребљавају се велике површине, чији
је просечни жетвени принос 12 метр. центи по 1 хектару, али квалитативног
бољег сена. Цена им је по 1 хектару иста као и она ораница.
Вртови и воћњаци запремају 1,3% од целокупне површине среза. Вртови
се нерационално искоришћују, тако да тежаци редовито купују у граду на пијаци лук, купус, и остало поврће за своје кућне потребе.
Воћњаци су у дегенарацији. Некада се много воћа садило и калемило, а
садања се генерација слабо бави тим послом. Шљивици су пре рата били на
замерној висини, али су послије запарложени – обрасли маховином а у последње време почела их је рушити и сочна уш.
По свом положају доњи дио височког среза је врло подесан за воћарство, пошто у њему могу да успевају све племените врсте воћака/нарочито крушке и јабуке/.
Обрађивање воћака састоји се у окопавању око воћке, кречењу, а ретко
чишћењу крошње. Шљивици су сађени густо и у нереду. Просечни жетвени
принос шљивика је 35 мет. центи по 1 хектару.
Просечна прометна цена воћњака 10.000 дин. по 1 хектару.
Пашњаци: пашњака приватних има врло мало, једва око 0,8% целокупне
површине среза а и њих из дана у дан нестаје, јер се крче и чисте те све више и
више прелазе у културу оранице. Од свих пашњака налази се само незнатан део
у доњем крају среза и то као окрајци њива; претежни дио пашњака налази се у
планинском крају среза.
Државне пашњаке, који запремају 3,3% површине среза искоришћују
оближња села на основу сервитутног права.
Цена пашњака одговара оној ливада и њива, јер су редовито њихови
саставни делови.
Шуме су најраширенија култура среза; деле се у приватне са 4,4% и
државне са 62,2% целокупне површине среза.
Приватне шуме предала је својевремено држава приватним лицима у
сопственост понајвише из обзира арондације њиховог поседа. С тога су овакве
шуме већим делом окрајци уз веће зиратне комплексе. Господарење је са овим
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шумама нерационално и ако стоје под надзором власти. Већи дио приватних
шума налази се у општини: Кралупи. То су већином букове шуме, које се држе
у забрани и које сопственици употребљавају скоро искључиво за своје кућне
потребе. Дрво се одавде у малој количини продаје као гориво, а најчешће се
преради у дрвени угаљ, који се доцније уновчује.
У доњем крају среза има у општини: По јачини и нешто младих храстових шума у приватном поседу али се ове за сада још не могу искоришћавати.
У горњем планинском крају среза има мало приватних шума, а што их
има већином су четињаве, те их сопственици искоришћују као грађевно дрво, а
у пошљедње их време и продају уз претходну дозволу власти.
Прираст на приватним шумама бјелогорица (листањача) износи 1.5–2 м,
а оним црногорице (четињача) 2–3 м3 на годину.
Државне шуме се налазе у великој количини и у доњем и горњем-планинском делу среза. Шуме у доњем крају огромним делом су шикаре и служе
као испаша благу и само у планини: Конџило, која је у границама општине
Радовље и Себиње има одрасле букове, грабове и храстове шуме. Дрво се из
овог дела не продаје него служи сад засад за подмирење сервитутних права
околним селима на горивом и грађевном дрвету. Најпространији шумски комплекси су у северном и северо-источном планинском крају среза а у њима превладала огромном већином четињача: јела, оморика и бор.
Годишњи прираст је на овим шумама 2.5–3.5 м3 на један хектар.
Државне шуме се гаје и чувају брижљиво и рационално али ушљед
недостатног броја шумског особља догађа се, да их како појединци, тако велики и мали пиланари подкрадају и девастирају.
Оцена интензивности обраде најраширенијих култура је: 1/10 површине
тих култура добра (2), 9/10 слаба (1).
Ручна и спрежна радна снага.
Већина поседа у срезу у рукама је малопоседника, који сами посвршавају своје послове и још иду другима на надницу и то је разлог да ручне радне
снаге има довољно.
Висина наднице је: 15–20 д. са храном.
Спрежне радне снаге нема довољно, те сиромашни поседници или немају никакву или непотпуну запрегу. Такву спрежну радну радну снагу плаћају
било у новцу, било да се узајамно позајмљују било замењују спрегу са одговарајућом количином ручног рада.
Плуг са 2 вола и једним момком плаћа се 40–60 дин.на дан.
Оцена спрежне радне снаге је 1/3 површине среза добра (2), 2/3 слаба
(1).
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Број земљопоседника и становника величина и груписање имања.
У овом срезу има свега 44.280 дун. урачунавајући у то и становништво
града Високог и паланке Вареша, али се и ови баве поред трговине и занатства
пољопривредом, те баш и најрационалније обрађују земљу. Па како у срезу
височком има у свему 31.226 хектара зиратне земље (види одељак за начин
искоришћавања) то на појединог становника среза отпада само 7000 м2 зиратне
земље.
Засебних пољопривредних газдинстава има у срезу око 11.000, то на
такво једно газдинство отпада једва по 3 хектара зиратне земље.
Из предњег се види, да народ овога среза не би могао живити од саме
пољопривреде да узгред не налази зараде код индустријских предузећа, којих
има у самоме срезу и којима ће касније бити говора.
Од укупног броја малих газдинстава отпада на имања:
до 5 хектара ......... 65%
од 6–20 ................. 34%
од 20–100 ............. 1%
Муслимани чине већину становништва (1/2); они живе у збијеним селима, а имања су им разбацана. Друго становништво живи у разбацаним селима и
имања су им груписана.
Оцена броја поседника и величине и груписања је: слаба (1).
Сточарство.
У доњем делу среза т.ј. у ниској равници и брежуљкастом пределу сточарство је слабо развијено, док планински део среза живи понајвише од те
пољопривредне гране те је у том крају сточарство и развијеније.
Коњарство је примитивно: устајна босанска раса коња. Побољшање је
расе у току али споро напредује због оскудице на пастусима. У срезу има: 420
ждребади испод 3 године, 1360 кобила преко 3 год.; 40 пастува преко 3 год.
Најзад 2.200 коња преко 3 год.
Говедарство: је у развоју. Осећа се утицај страних раса: Пинцгавске и
мелтаке на домаћу расу, али начин оплемењивања није рационалан. У срезу
има: мушке и женске телади испод 1 године, 4000 грла; 3900 јунади од 1–2 год.
5.600 јунади и крава преко 2 год.; 300 бикова преко 2 и најзад 7.100 волова преко 2 године.
ОВЧАРСТВО: Од оваца заступљене су само домаће расе: Влашика и
Руда. У срезу има 4000 јањади; 9.700 оваца за приплод; 530 почишћених овнова
и 1030 јалових оваца.
КОЗАРСТВО: је само домаће расе а на рудницима и по вароши држи се
и по која ангорска коза ради млека. У свему има: 3.400 јаради до 1 године, те
6.200 коза и јарчева преко 1 године.
ПЕРАДАРСТВО: је примитивно и нерационално.
359

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

ПЧЕЛАРСТВО се почиње да буди и народ почиње да схваћа смисао те
гране привреде, те уводи нове кошнице са покретним саћем. Такових кошница
има у срезу око 200, а плетених око 1700.
ОД РИБАРСТВА: нема народ велике користи пошто племенитије врсте
риба (пастрме) поништене су за време рата динамитом.
Стока се не држи у шталама него је дању на испашама а ноћу у торовима и само за велике студени и снега угони у штале. С тога се добије и мала
количина ђубрета.
Пре светског рата било је сточарство много развијеније и сравњивши
садање стање са пописом стоке из 1879. год. установљује се да је тада било и
ситне и крупне стоке за 25% више.
Саобраћајна средствa.
Срез височки оскудијева на комуникацијама. У доњем делу среза саобраћајне су прилике повољније док су у планинском крају врло неповољне.
У срезу имају две жељезничке пруге уског колосека и то:
1. Пруга Сарајево–Брод, која пресеца Височки срез долином реке Босне
у дужини од 31 клм.
2. Пруга Подлугови–Вареш уз реку Ставњу у дужини од 25 клм.
Од главних изграђених друмова имамо:
1. Кисељак–Високо у дужини од 13 клм.
2. Високо–Подлугови–Вареш .... 32 .....
3. Подлугови–Илијаш .................. 3 .....
4. Чатићи – Кр. Сутјеска .............. 9 .....
На ове друмове се надовезују сеоски путеви, који су неки мање неки
више пролазни.
Поред ових друмова налазе се у срезу још 2 друма и то:
1. Вареш–Звијезда–Очевље у дужини од 30 км
2. Вареш–Погари–Дубоштица ................ 24 ...
Ова два друма изградила је шумска дирекција у Сарајеву, а одржавају их
шумски предузетници, који експлоатишу државне шуме око Вареша. Из тога су
разлога ови друмови тако и проведени, да у првом реду послуже интересима
шумске индустрије а за потребе пољопривредника су стварно од споредног
значаја.
На један хектар површине среза отпада 0,514 м. жељезнице и 1.09 м.
друмова.
Оцена саобраћајних средстава је 1/3 добра (2), 2/3 слаба (1).
Индустрија.
Од индустрије има у граду Високом:
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1. Кожарнице, које израђују кожу за опанке и баве се и прерадом коже у
полуфабрикате.
2. Производњу ћебета из вуне.
Од ове две индустрије има сеоски свет личну корист пошто има прилику, да добро уновчи своје сточарске производе.
И у Високом и Варешу има трговаца са пољопривредним производима.
У Високом трговци жито извозе а зими и у прољеће увозе. У Варешу трговци
жито само увозе. У томе крају сувишак на зоби и сену прода се у оближње
рудокопе Вареш и Брезу.
Просечна цена најглавнијих пољопривредних производа овога среза
била је у год. 1925/26. ова:
Пшеница ........... 310 дин. за 100 кг
Зоб .................... 185 ............ 100 ...
Јечам ................. 185 ........... 100 ...
Кукуруз ............. 190 ........... 100 ...
Пасуљ ................ 300 ........... 100 ...
Крумпир ............ 100 ........... 100 ...
Сено I врсте ......... 80 ........... 100 ...
Сено II врсте ........ 60 ........... 100 ...
Јечмена слама ...... 40 ........... 100 ...
Зобена .................. 40 ........... 100 ...
Пшенична ............ 20 ........... 100 ...
Кукурозовина ....... 20 ........... 100 ...
Бундева ................ 30 .......... 100 ...
Сирових шљива ... 100 .......... 100 ...
Сувих ................... 300 .......... 100 ...
Дрво за огрев ........ 90 .......... 100 ...
Дрво за грађу ....... 350 .......... 100 ...
Према томе цене су производа према берзанским ценама повољне.
Оцена трговине и тржних цена је: добра (2).
Сем тога налазе се у подручју среза и ова предузећа:
1. Државни угљени рудокоп у Брези,
2. ................................................ Какњу,
3. ........ мајдан и љеваоница гвожђа у Варешу
4. Парна стугара Др. Самарџија и др. на Погарима
5. Парна стругара Бутацони и Вентурини на Илијашу/која подмирује
своје потребе на дрвету у срезу височком.
6. Парна стругара Вејсил Шишић у Потоцима
7. Парна стругара браће Злоушић у Звијезди.
8. Парна стругара Љубо Црвенковић у Звијезди
9. Парна стругара Казаферовић у Трибији.
Осим ових стругара имају још и неке мање поточаре.
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На свим овим предузећима као и на жељезничкој прузи запослено је око
5000 раденика.
Ова могућност зараде олакшава тешко стање сеоског становништва, али и
поред тога стање је сељака у Височком срезу – опћенито узевши прилично
лоше. Оцена индустрије је: врло добра (3).
Трговина, тржишта и тржне цене.
Трговина са пољопривредним и шумским производима је у самом срезу
доста живахна.
Главно тржиште среза је Вареш где се такође одржава пијаца једанпут
недељно.
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ПРАВИЛНИК ОДБОРА ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА
КРАЉУ ПЕТРУ I ВЕЛИКОМ ОСЛОБОДИОЦУ
У БАЊАЛУЦИ
Апстракт: Спомен-дом краља Петра I Великог Ослободиоца у Бањалуци је грађен у вријеме златног доба Бањалуке, када су изграђене најрепрезентативније зграде у граду. То је био и период када су осниване и најважније културне институције, попут музеја, позоришта и библиотеке. Иако се заслуге за
изградњу Дома краља Петра I приписују првом бану Врбаске бановине Светиславу Тиси Милосављевићу, у изградњи Дома су учествовали и многи појединци, привредне и културне установе са простора Врбаске бановине. Дом, у коме
су се налазиле најзначајније културне институције, био je културни центар
Бањалуке и Врбаске бановине.
Кључне ријечи: Дом краља Петра I, Одбор за подизање споменика,
позориште, музеј, библиотека, изградња, отварање, Правилник.
Програм за пројекат Дома краља Петра I Великог Ослободиоца у Бањалуци (у даљњем тексту: Дом краља Петра I) састављен је на заједничкој сједници Одбора за подизање споменика краљу Петру I Великом Ослободиоцу у
Бањалуци (у даљњем тексту: Одбор за подизање споменика) и Банске управе
28. маја 1933. године. Већ 5. и 6. јуна исте године архитекта Јосиф Голднер
израђује скицу пројекта Дома краља Петра I. Планирано је да у њему добију
своје просторије Народно позориште Врбаске бановине, Музеј Врбаске бановине и културно-просвјетна и хумана друштва, која се по организацији простиру
на цијелом подручју Врбаске бановине.1
Дом краља Петра I изграђен је на дијелу земљишта на ком се налазио
бивши парк Зрински, који је поклонила Општина града Бањалуке, и земљишту
које је Одбору за подизање споменика поклонио Милан Јанковић. Са земљишта
некадашњег парка је уклоњен павиљон у којем се налазио киоск Ћире Чепрка-

1
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ловића, а са земљишта Милана Јанковића дрвена барака и гаража, које је до
тада користио Милан Милић.2
На редовној сједници одржаној у априлу 1933. године чланови Одбора
за подизање споменика су били подијељени у вези са избором земљишта на
ком би се требао градити Дом краља Петра I. Док су једни заступали мишљење
да се гради на земљишту добијеном од града,3 други су предлагали да се изврши замјена земљишта и Дом изгради на земљишту Вакуфа, поред градског парка.4
Зоран Пејашиновић у свом раду, на основу свједочења, наводи да је бан
Милосављевић донио одлуку о локацији изградње на неком ''теферичу'',5 међутим, архивска грађа не нуди потврду тoг навода.
Средства за подизање Дома краља Петра I обезбиједили су Одбор за
подизање спомениика, у износу од 1,200.000 динара, и Врбаска бановина, која
је издвојила 930.000 динара.6 Великог новчаног учешћа у средствима Одбора за
подизање споменика имало је и друштво ''Змијање'', које је на својој ликвидационој скупштини од 30. априла, односно 21. маја 1933. године одлучило да
издвоји 300.000 динара за градњу Дома краља Петра I, у којем је планирано да
се налази и соба Петра Кочића, а 150.000 динара је предато новооснованом
Културном друштву ''Змијање'', које је наставило рад на културном и просвјетном подизању овог краја.7
Припреме и уређење земљишта на којем ће се градити Дом краља Петра
I почеле су почетком јула 1933, да би радови на изградњи били готови до 11.
септембра 1934. године, када је инжињер Марин Безић, предузимач из Загреба,
поднио молбу за колаудацију8 извршених радова на довршењу Дома. Због примједби на извршени посао, уступно писмо је датирано тек 2. априла 1935. године, иако је до тада зграда већ била усељена. Представник Одбора за подизање
споменика није хтио потписати уступно писмо док не реферише на сједници

2

Исто
Из архивске грађе фонда Краљевска банска управа Врбаске бановине (1929–1941), I (Опште
одјељење), а. ј. 2, додуше фрагментарне (сачуван је само предњи лист кошуљице предмета молбе), може се видјети да је Одбор за подизање споменика почетком 1931. године молио да му се
додијели земљиште за изградњу Дома краља Петра I.
4
Врбаске новине, бр. 102 од 26. априла 1933. године, стр. 6.
5
Театар под ореолом краља Петра. Камичак за мозаик бањалучког позоришта, Гласник
УАРРС, број 1, год. I, Бањалука 2009, стр. 367–372.
6
АРСБЛ, 9, V
7
Врбаске новине бр. 114 од 24. маја 1933. године, стр. 5.
8
''Сваки грађевински посао извршен од предузимача, лиферанта или руковаоца радова у режији на новим или постојећим објектима–намењеним јавној употреби–прима се средством једне
комисије, која се зове колаудујућа комисија'', Правилник о колаудовању и суперколаудовању
грађевинских послова Министарства грађевина, члан 1, Службене новине Краљевине Југославије, бр. 78, 7. априла 1931. године, стр. 451.
3
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Одбора за подизање споменика, а и 1936. године се Одбор жалио на недостатке
извршених радова и тражио да их извођач радова Марин Безић отклони.9
На изградњи Дома краља Петра I учествовали су:
o Нађ Лајош из Бањалуке на уклањању киоска Ћире Чепркаловића
са градилишта Дома краља Петра I,
o Александар Вулић из Бањалуке на земљаним радовима,
o Марин Безић из Загреба на новоградњи и довршењу Дома и уређењу нове позорнице у Дому краља Петра I,
o Фирма ''Калорифер'' из Загреба на инсталацији водовода и канализације и централног парног и ваздушног гријања,
o Франц Прапротник из Љубљане на столарским радовима,
o Браћа Дивјак из Бањалуке на инсталацији електричног освјетљења, набавци и инсталацији свјетлећих објеката и набавци рефлектора и других специјалних апарата за свјетлосне ефекте на позорници, као и њиховој монтажи,
o Управа Казненог завода у Старој Градишци на изради и уређењу
музејске босанске собе и изради портала и оквира за слике у
музејским просторијама,
o Драгутин Хебл из Бањалуке на изради и намјештању зидних
ормара у музејским просторијама и преради и монтажи сједишта
из старе позоришне зграде у Дом краља Петра I,
o Петар Ивезић на набавци и монтажи нових сједишта за позориште,
o Петар Хрицак из Славонског Брода на уређењу позоришних гардероба10 и
o Драгутин М. Инкиостри, који је декорисао велику позоришну
салу, украсне рељефе на фасади Дома и портал на улазу у музејску салу ''Петра Мркоњића''.11
Још у августу 1934. године Одбор за подизање споменика је најављивао
да ће се почетком октобра обавити свечано освећење Дома краља Петра I.12
Свечаност отварања и освећења, по Вуку Јеловцу, била је заказана за 15. окто-

9

АРСБЛ, 9, V
Исто
11
Од Музеја Врбаске бановине до Музеја Републике Српске, главни уредник Радмила Кулунџија, Бањалука 2010, стр. 45.
12
Врбаске новине, бр. 487 од 19. августа 1934. године, стр. 2.
10
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бар 1934. године,13 међутим, због атентата на краља Александра Карађорђевића, свечаност није одржана.14
Усељење Музеја је трајало од 1. до 15. новембра 1934. године, док се
Позориште уселило у нову зграду 2. и 3. новембра.15 Отварање врата посјетиоцима и први догађај у згради Дома краља Петра I била је свечана комеморација
посвећена краљу Александру Карађорђевићу.16
Прва представа, Наход Бранислава Нушића, као и отварање пете сезоне
позоришта, одиграна је 14. новембра 1934. године.17 Позориште је наредне
године, приликом свечаности отварања шесте сезоне, 6. септембра 1935. године
понијело име Бановинско народно позориште краља Петра I Великог Ослободиоца.18 Свакако је и Музеј Врбаске бановине у новом простору почео с радом
крајем 1934. и остао у Дому краља Петра I до 1953. године, када је пресељен у
Бански двор, односно Дом културе.19
Крајем новембра 1935. године своје просторије у Дому краља Петра I је
добила и библиотека, основана 25. новембра под називом Народна библиотека
краља Петра I Великог Ослободиоца,20 која је почела са радом 26. априла 1936.
године.21
Одбор за подизање споменика блаженопочившем краљу Петру I Великом ослободиоцу у Бањалуци формиран је 12. јуна 1925. године на састанку
представника свих културних и просвјетних установа у Бањалуци, а прва сједница је одржана 15. јуна исте године.22. Овом приликом доносимо препис Правилника Одбора за подизање споменика Петру I Великом ослободиоцу у Бањалуци из 1929. године, када је Одбор проширен и састављен Правилник.23
13

Вук Јеловац, Бањалука у прошлости, Бањалука 1960, стр. 75. Неки аутори су тај датум узели
као датум када се Позориште преселило у Дом: Урбанистички развој Бањалуке, приредила
Љиљана Шево, Бања Лука 1996, стр. 154. Исти аутор у књизи Народно позориште Републике
Српске Бањалука – 70 сезона наводи да је Позориште усељено у нову, намјенску зграду 15.
октобра 1934. године, стр. 13.
14
У Врбаским новинама, бр. 558 од 13. новембра 1934, пише: ''Прије неколико дана довршени су
радови на Дому Краља Петра I Великог Ослободиоца, па је Одбор закључио да због опште
народне жалости не буде, за сада, никаквог свечаног ни формалног отварања него да поједине
установе и друштва која ће бити смјештена у Дому уђу у одређене им просторије и почну са
својим редовним радом'', стр. 3.
15
АРСБЛ, 9, V.
16
Врбаске новине, бр. 558 од 13. новембра 1934. године, стр. 2.
17
P. Lazarević, J. Lešić, M. Šukalo, Narodno pozorište Bosanske krajine 1930–1980., enciklopedijsko
izdanje, Banjaluka 1980, str. 404.
18
Преглед сезоне 1935–1936, Бањалука 1936, стр. 3.
19
Од Музеја Врбаске бановине до Музеја Републике Српске, главни уредник Радмила Кулунџија, Бањалука 2010, стр. 67.
20
Врбаске новине бр. 869 од од 29. новембра 1935. године, стр. 2.
21
Врбаске новине бр. 982 од од 28. априла 1936. године, стр. 3
22
Отаџбина, Бањалука, 15. јуна 1925, бр. 85, стр. 3.
23
Ђорђе Микић, Бањалука, култура грађанског друштва, Бањалука 2004, стр. 214.
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ПРАВИЛНИК
ОДБОРА ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА
КРАЉУ ПЕТРУ I. ВЕЛИКОМ ОСЛОБОДИОЦУ У БАЊА ЛУЦИ
Čl. 1.
Da se podigne dostojan spomenik Kralju Petru I. Velikom Oslobodiocu u
Banjoj Luci izabran je na sednici izaslanika sviju humanih i kulturnih društava u
Banjoj Luci Odbor za podizanje spomenika Kralju Petru I. Velikom Oslobodiocu u
Banjoj Luci.24
Чл. 2.
Средства за постигнуће ове сврхе јесу:
1) приноси чланова
2) добровољни прилози
3) приходи са забава и разних других приредаба
Čl. 3.
Članovi su:
1) Veliki dobrotvori, koji prilože od jednom ili u godišnjim obrocima kroz 2
godine najmanje 10.000 Din.
2) Dobrotvori, koji prilože od jednom ili u jednakim godišnjim obrocima
kroz 2 godine najmanje 3.000 Din.
3) Osnivači, koji prilože od jednom ili u jednakim mesečnim obrocima kroz
2 godine najmanje 1.000 Din.
4) Pomagači, koji prilože od jednom ili u jednakim mesečnim obrocima kroz
2 godine najmanje 500 Din.
5) Prilagači, koji prilože od jednom ili u jednakim mesečnim obrocima kroz
2 godine najmanje 100 Din.
Чл. 4
Одбор сачињавају председник, два подпредседника, два тајника, два
благајника и 12 одборника, који се састају најмање сваког месеца једанпут.
Осим тога почасни председници су православни епископ, католички
бискуп и mуслимански муфтија из Бање Луке.

24

У изворном тексту правилника чланови су писани наизмјенично латиницом и ћирилицом.
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Čl. 5.
Radi lakšeg i bržeg otpravljanja redovnih poslova može se izabrati uži odbor
od šest lica koji će stajati pod rukovodstvom šireg odbora i ovaj izveštavati na redovnim sednicama o svemu, što bude dotle poduzeo i postigao.
Чл. 6.
У свакоме месту Врбаске бановине где се упише најмање 30 чланова
основаће се пододбор, који чине председник, подпредседник, тајник, благајник
и тројица одборника.
У осталим местима именоваће одбор по једног повереника.
Рад тих одбора аналоган је раду одбора у Бањој Луци, те ће они као и
повереници свака 3 месеца слати прикупљени новац са обрачуном одбору у
Бањој Луци
Čl. 7.
U junu mesecu svake godine održaće se u Banjoj Luci redovna godišnja
skupština, na kojoj će odbor podneti izveštaj o svome dotadašnjem radu, a skupština
će to uzeti u ocenu.
Чл. 8.
Редовна ће годишња скупштина поред тога моћи да доноси потребне
измене у овоме правилнику, а за случај потребе да бира и нови одбор.
Čl. 9.
Skupština će ujedno izabrati nadzorni odbor od 3 člana za godinu koja bude
na Redu, a ovaj će odbor voditi nadzor o celokupnom poslovanju upravnog odbora i
podnositi o tome izveštaj godišnjoj skupštini.
Чл. 10.
На скупштини имају право присуствовати, говорити и одлучивати они
чланови, који су дотле или свој принос сасвим исплатили или га тачно и на време дотле у оброцима уплаћивали.
Čl. 11.
Spomenik će se podići u vidu jednog doma za prosvetne, humane ili opće
kulturne svrhe, ali konačnu odluku o tome u kome će vidu biti spomenik doneće
poslednja godišnja skupština.
У Бањој Луци, октобра 1929.
Odbor.
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ИЗВОР ЗА ЛОКАЛНУ ИСТОРИЈУ ОКОЛИНЕ ПРЊАВОРА –
''ХРОНИКА'' ЉУБЕ ЈАНКОВИЋА – НЕКИ АСПЕКТИ
Апстракт: У раду су, кроз призму најзначајнијих тачака из историјског
извора за историју прњаворског краја, чији је аутор Љубо Јанковић, посматрани поједини аспекти догађаја и процеса који су обележили прву половину XX
века у поточанском делу и околини некадашњег котара/среза са седиштем у
Прњавору. Њиховим међусобним поређењем чињенице о локалној прошлости
су анализиране и допуњене. Посебан акценат је стављен на околности и време
настанка рада, као и на веродостојност података.
Кључне речи: ''Хроника'', Љубо Јанковић, Други светски рат, локална
историја, Поточани, Прњавор,
Проучавање локалне прошлости прњаворског краја, а посебно Општине/села Поточана и непосредне околине (дела Прњаворског среза) у првој половини прошлог века, додатно је омогућено на основу дела горепоменутог аутора, који је и сам оставио значајан траг у прошлости ове локалне средине као
њен творац. Ради се о забележеним сећањима функционера сoцијалистичке
Југославије и КПЈ/СКЈ Љубе Јанковића, насловљеним као ''Hronika života i borbe naroda sreza prnjavorskog u vremenu od jeseni 1918. do kraja 1946. godine''.1
Аутор, а самим тим и његово дело, потиче из специфичног идеолошког круга.
Његово дело до сада су користили локални истраживачи прошлости, претежно
они који нису историчари по професији. Они су, углавном некритички, преузимали вести из овог дела или су, из супротних идеолошких побуда, негативно
оцењивали дело.
Основни подаци о животу и раду аутора ''Hronike'' налазе се у њеном
поглављу насловљеном као ''Autobiogrаfija''.2 Према тим подацима, Љубо Јанковић рођен је 28. марта 1897. у селу Крушедолски Прњавор од оца Сретена и
мајке Јелена рођ. Татић. Четири разреда основне школе Јанковић је завршио у
1

Ljubo (Sretena) Janković, Hronika života i borbe naroda sreza prnjavorskog u vremenu od jeseni
1918. do kraja 1946. godine, Potočani 1973. (= Lj. Janković, Hronika).
2
Lj. Janković, Hronika, стр. 281–289.
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родном месту, а три разреда вечерње трговачке школе у Великом Бечкереку
(Зрењанину). Први светски рат провео је у аустроугарској војсци и руском
заробљеништву. Након завршетка Великог рата Љубо Јанковић је кратко обављао послове послужитеља у манастиру Крушедолу, да би се 1920. године
запослио као трговачки помоћник у Дервенти, где је остао нешто више од
седам година. После склапања брака са Милевом (Милком), кћерком поточанског трговца Благоја Репића, Јанковић је почео да живи у овом селу Прњаворског среза, које је тада припадало Општини Хрваћани. Радио je у тастовој трговачкој радњи и постао политички активан. Између осталих, обављао је функцију председника новоформиране Општине Поточани. Са избијањем ратних сукоба 1941. године и поделом у устаничком табору, Љубо Јанковић постаје члан
политичког дела групе устаника чије вођство је преузела КПЈ. За време рата у
више наврата је био приморан, због доминације монархиста, да мења место
боравка. У току и непосредно после рата био је више пута ухапшен од локалних монархистичких група. Као члан КПЈ обављао је неколико функција у ратном и послератном периоду. Био је члан и у најужем руководству општинских,
среских и окружних одбора КПЈ и њених револуционарних органа власти,
посланик у Савезној скупштини Југославије (1945–1950) и председник Среског
суда у Прњавору (1947–1953). Међутим, доследност и оданост Партији нису
Јанковићу помогли да не буде изложен унутарпартијским борбама. У вртлогу
послератних партијских трвења овај носилац Партизанске споменице, ратни
револуционар и вишегодишњи функционер два пута је искључиван из партијског чланства. Први пут када је био оптужен да је присталица ИБ-а 1950. године. После повратака у чланство 1959, поново је искључен 1962. године. Наредне, 1963. године, поново је враћен у чланство СКЈ, кад му је ''priznat neprekidan
partijski staž u trajanju od 25. decembra 1941''.3 Да није било прекида у обављања
партијских и јавних функција у најзрелијим годинама живота, Јанковићева
каријера би вероватно и даље текла узлазном путањом. Прошавши занимљив
животни пут Јанковић је у наведеном делу приказао своје виђење прошлости
Општине/села Поточани и околине Прњавора, са посебним акцентом на период
устанка и револуционарног преузимања власти. Подаци о последњим тренуцима живота Љ. Јанковића су контрадикторни.4
Љубо Јанковић је своју ''Hroniku’' завршио 15. јануара 1973. године у
Поточанима.5 Рад је откуцан писаћом машином, латиничним писмом, на А4
формату и садржи 297 страница ручно потписаних ћирилицом од стрсне ауто3

Ibidem, стр. 281–282, 285, 286, 287, 288.
Прим. аут. Тезу о природној смрти оспоравају локалне гласине. Постоји верзија да је извршио
суицид попивши отров, јер му је један од присталица монархистичког покрета у рату рекао да
ће га ''пријавити'' јер је за његовог комшију четника дао потврду да је био у партизанима а за
њега није.
5
Lj. Janković, Hronika, стр. 289.
4
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ра, прво презиме па име, у доњем десном углу. У структури ''Hronike'' може се
уочити неколико тематских целина. Рад се састоји из увода (стр. 1–3), аутобиографије (стр. 281–288), списка признања (стр. 289) и садржаја (стр. 290–297), те
153 наслова (стр. 4–280) у којима је приказана прошлост Поточана и околине
од 1918. до 1946. године. Јанковићево дело се може посматрати са више нивоа.
У хронолошком погледу уочава се неколико целина које су у наслову омеђене
периодом од 1918. до 1946. године, али су у раду наведени догађаји пре и после
постављене хронолошке границе. Први део обухвата период од 1918. до 1941.
године, а следећи време Другог светског рата на простору Краљевине Југославије и непосредно после њега.
У првој целини дела Љубе Јанковића могу се уочити два нивоа. У првој
равни Јанковић је писао о географском положају, солунским добровољцима,
школи у Поточанима, припадницима националиних мањина и политичком
животу у међуратном периоду. Хронолошки гледано, Јанковић је своје дело
започео описом географског положаја села Поточана, записавши имена осам
солунских добровољаца из овог села. Јанковић за ове податке, као ни за друге
које се односе на историјат села Поточана и околине до времена његовог доласка у то село, 1927. године, не наводи одакле их је преузео. Могуће је да је је
користио архиву СПЦО Поточани и забелешке проте Милана Милановића.
Други извор који је Јанковић могао потенцијално користити вероватно је школски љетопис. Јанковић је донео списак 94 просветна радника те школе. Посебно место у првој целини Јаковићевог дела заузимају школа и политички живот
у Прњаворском срезу. Имајући у виду да је школа у Поточанима основана
1912. године, а да је он у ''Hronici'' писао о њеном 58-годишењем раду, може се
закључити да је дело писано почетком седамдесетих година прошлог века. Јанковић се осврнуо на политички живот у општинама Хрваћани и Поточани и
Прњаворском срезу од 1918. до 1941. године. Истакао је три водеће странке у
срезу (Радикале, Демократе и Савез земљорадника), као и њихове локалне вође
у Општини Поточани (учитеља Светозара Митровића, свештеника Милана
Милановића и себе као вођу СЗ). У опису политичког живота у Прњаворском
срезу (1918–1941) евидентна је интерпретација са становишта КПЈ. Ставови
Љубе Јанковића према припадницима националних мањина, Украјинцима и
Пољацима, готово у попуности су позитивни, међутим, без разумевања историјског контекста колонизације коју је спровела Аустроугарска монархија. Он
је истакао развијеност радних навика код њих и оданост религији.6 Сликовито
је и вероватно не без разлога да један од најзначајнијих сегмената у локалној
историји Украјинаца, а и општина Хрваћани и Поточани и Прњаворског среза у
периоду између два светска рата, није евидентиран од стране Љ. Јанковића.
Ради се о процесу међуверских турбуленција код припадника украјинске националне мањине. Ради се о покрету предвођеном протосинђелом Василијом
6

Ibidem, стр. 12–14, 37–39.
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(Стриљчеком) за повратак Украјинаца у православље и отпору гркокатоличког
свештенства. Покрет протосинђела Василија (1892–1958) је посебно значајан
траг оставио у Насеобини Хрваћани, месту између Хрваћана и Поточана. Двадесетих година XX века сукоб између предводника православних и гркокатоличких Украјинаца достигао је врхунац. Обе стране нису бирале средства и
начин да докажу да су баш оне у праву. Сукоб је био вишеслојан, од чисто теолошких и догматских питања до питања власништва над храмовима и имовином. Тридесетих година XX века православни Украјинци су, предвођени протосинђелом Василијем и уз помоћ црквених власти СПЦ и државних власти Краљевине Југославије, подигли нови храм у Насеобини Хрваћани. На основу
новинских написа поводом освећења и реакција на то можемо закључити да се
1932. године још увек осећала наелектрисана атмосфера између верски подељених Украјинаца.7 Љ. Јанковић нагласио је позитивне промене које су донели
Украјинци и Пољаци својим насељавањем на том подручју у развоју пољопривреде и побољшању услова свакодневног живота. Посебан акценат је ставио на
оне припаднике ових националних мањина који су били присталице НОП-а:
Алекса Лаврив, Васиљ Семак, Никола Чорни, Јан Дронг и Јан Кумош. Ако изузмемо помен Пољака Јана Лудјака, гостионичара из Хрваћана, и Митра Пепчека, у Јанковићевом делу остали смо ускраћени за имена припадника украјинске
и пољске националне мањине који су били присталице НДХ, чланови органа
власти и војних формација те спроводили њену политику усмерену на прогон и
ликвидацију Срба и одузимању њихове имовине. С обзиром на његово лично
учешће у догађајима, тешко да та имена није знао.8 Други сегмент представаља
опис појединих личности. Посебно место заузимају поточански парох Милан
Милановић9, учитељ Светозар Митровић и фолксдојчер Георг Ламерс. Ставови
7

О наведеним спoровима и протосинђелу Василију (Стриљчеку) у: Katolički list, br. 22, 4. lipnja
1925; Ibidem, br. 23, 11. lipnja; Ibidem, 24, 18. lipnja; 26, 2. srpnja; 27, 9. srpnja; Врбаске новине, 2.
новембра 1932, бр. 48, стр. 4; Ibidem, 7. децембра, бр, 58, стр. 10; Г. Латиновић, СПЦ у Босанској Крајини 1918–1941). стр. 60–61; Драган Шућур, Извјештај свештеника Петра Рађеновића
о стању у мисионарским парохијама малоруских колониста у Прњаворском срезу, Гласник
Удружења архивских радника Републике Српске година (= ГУАРРС), V, број 5, Бањалука
2013, стр 453–466; Монографија школе у Поточанима, стр. 42–43; Драган Шућур, Враћање у
православну вјеру малоруских колониста у Прњаворском срезу између два свјетска рата,
ГУАРРС, година III, број 3, Бањалука 2011, стр. 149–169; Исти, Вјерски покрети у Босни и
Хрцеговини између два свјетска рата, ГУАРРС, година VI, број 6, Бањалука 2014, стр. 283–
289; Ратко Радујковић, протојереј-ставрофор, архијерејски намјесник бањалучки, Моја сјећања
и послушања, Бањалука 2017, стр. 222.
8
Ibidem, стр. 12–14, 37–39.
9
Историјат Поточанске парохије у првој половини XX века у периоду нешто већем од четири
деценије (1911–1952) несумњиво је обележио свештеник Милан Милановић. Његов предак
Цвијо Милановић био је свештеник ове парохије и један од локалних вођа устанка од 1875. до
1878. године. Два пута за време светских ратова прота је био протеран из свог завичаја и парохије која му је поверена на управљање. У Великом рату интерниран је са групом свештеника у
аустроугарски логор у Араду. Власти Независне Државе Хрватске су га заједно са другим све-
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Љубе Јанквића о свештенику Милану Милановићу су двојаки. С једне стране
позититвну оцену Љубо Јанковић је дао личности проте Милана Милановић
када је у питању оснивање школе у Поточанима 1912. године. Свештеник и
његов брат Бошко Милановић су дали земљиште за изградњу школе у близини
храма. За поточанског пароха Јанковић је записао да је саветовао парохијане да
шаљу децу у школу. О великом ауторитету свештеника Поточанске парохије
говори чињеница да су његови савети уродили плодом, те су деца у поточанску
школу долазила из околних више од десетак села. Са друге стране протин
политички ангажман у Демократској / Самосталној демократској странци није
позитивно оцењен од Јанковића. То је разумљиво, имајући у виду да је Љ. Јанковић био присталица друге политичке опције. У том контексту Јанковић је,
као политички опонент, негативно оквалификовао вођу протине политичке
странке Светозара Прибићевића, а локалне бираче те странке описао као људе
који се нису хтели супроставити ауторитету пароха.
У овом поглављу ''Hronike'' занимљив је податак о посети првака демократа и министра Прибићевића селу Поточанима.10 Посебно место у делу Љубе
Јанковића код описивања личности представља личност поточанског учитеља
Светозара Свете Митровића (1911–2000). Поред кратке опаске да је Митровић
био један од бољих учитеља поточанске школе у њеном, до тада, скоро шестдеценијском постојању, Јанковић се посебно обрушио на њега. Разлози за то су
више него јасни. Као прво, треба навести чињеницу да су њих двојица још прије 1941. имали лични сукоб, који је проистекао из тога да су као политички противнци заступали различите идеолошко-политичке погледе. Сеоске/општинске
вође Земљорадника и Радикала, Јанковић и Митровић, након притужбе другог
против првог су жандармеријској станици у Хрваћанима завршили пред Среским судом у Прњавору. Судски спор се завршио одбијањем тужбе, али то није
штеницима Епископије бањалучке, протерале на простор окупиране Србије. Указом краља
Александра Карађорђевића прота Милан Милановић је одликован 1925, а исте године, на предлог министра вера Краљевине СХС, одликован је Орденом Светог Саве IV реда. Активно је
учествовао у политичком животу Прњаворског среза до 1941. године као локални вођа Демократске а потом Самосталне демократске странке. Поточански парох је био међу првим свештеницима (Јово Давидиовић, драговићи парох Ђорђе Радић...) Епископије бањалучке који се
вратио у своју парохију 1945. године. Шематизам православне митрополије и архидијецезе
Дабро-Босанске за годину 1882, уредио Ђорђе Николајевић, протопрезвитер, Сарајево 1882,
стр. 31, 128; Први Шематизам православне српске митрополије Бањалучко-Бихаћке за годину
1901., уредио Алекса Јокановић, конзисторијски савјетник, Бањалука 1903. сто година послије
– фототипско издање, Бањалука 2001, стр. 182; Српска православна Епархија бањалучка 1900–
2000; Горан Латиновић, Српска православна црква у Босанској Крајини (1918–1941), Бањалука
2006, стр. 107; Стазама прошлости до врата будућности (монографија), уредник Ранко Прерадовић, Поточани, Бањалука 2012 (= Монографија школе Поточани), стр. 30; Боривоје Милошевић, Српска православна црква и свештенство у Босни и Херцеговини у Првом свјетском
рату, Андрићград – Вишеград 2016, стр. 117; Драган Шућур, Српска православна црква у
Босни и Херцеговини 1945–1958, Бањалука 2016, стр. 100.
10
Lј. Janković, Hronika, стр. 10, 11, 20–21.
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био крај њиховим међусобним размирицама. Поред предратног политичког
супарништва и личног анимозитета, пресудни за формирање Јанковићевих
негативних оцена о Митровићу били су време писања дела почетком седамдесетих година XX века и околности из периода од 1941. до 1945. године. Јанковић је био припадник цивилних органа власти КПЈ, а Митровић један од локалних вођа монархистичког покрета. То су пресудне чињенице због којих је поточански учитељ негативно оквалификован од стране председника предратне
општине. Уз то, у току рата Јанковић је хапшен у више наврата од стране
монархистичких присталица, а тим саслушањима присуствовао је Светозар
Митровић, што је можда помогло да Јанковић сачува живу главу, али не и да
ублажи његов анимозитет према Светозару Митровићу.
Субјективни и идеолошки искључиви ставови Љубе Јанковића присутни
су и код оцене других учитеља поточанске школе. Негативне оцене дао је белогардејцу Борису Вербицком, али и некадашњем другу у партизанским редовима Новаку Милошевићу само зато што је у послератном периоду одлучио да
напусти Југославију и оде на рад у Немачку.
Јанковићева оцена Георга Ламерса је позитивна. Разлози за то су вишеструки. С једне стране, проистичу из тога да је Ламерс спасао Јанковића (не
треба заборавити чињеницу да је по мерилима званичне политике НДХ био
Србијанац по рођењу) од ликвидације и прогона по проглашењу НДХ. Уз то,
Георг Ламерс је спасавао Србе од усташких ликвидација, о чему су сагласни,
поред Јанковића, и низ других извора.11 Поред наведених разлога, на формирање оваковог Јанковићевог става је утицала њихова међуратна, краткотрајна,
политичка сарадња у оквиру ЈНС. Овај податак Јанковић је прећутао или заборавио да помене у ''Hronici'', али смо траг о томе пронашли јер је остао забележен на страницама званичног гласила Врбаске бановине. Како су известиле
Врбаске новине, под бројем 337 од 20. фебруара 1934. године, одржана је оснивачка скупштина ЈНС у општини Хрваћани. Са тог скупа упућене поздраве
бану Светисалву Т. Милосављевићу потписали су руководиоци општинског
одбора ЈНС – председник одбора Г. Ламерс и секретар Љ. Јанковић.12 Ову
целину Јанковић је завршио поменувши пет општина и имена њихових председника у Прњаворском срезу (Поточани – Љубо Јанковић, Лишња – Рајко
Милеуснић, Штрпци – Симеун Продановић, Ножичко – Филип Роса и Вијачани
– Вид Њежић), у којима је на локалним изборима 1936. године победила Удружена опозиција. Претходно је акценат ставио на први скуп СЗ у Хрваћанима,
пред трговином Аугуста Деберног, 1938. године, а као главну сметњу ранијем
одржавању опозиционог скупа означио радикалског присталицу Данила Бузаџића, који је био парох Драговићке парохије од 1917. до 1934. године.13
11

Ibidem, стр. 10, 11, 12–14, 17–19, 65, 67, 147–148, 199.
Vrbaske novine, Službeni list Vrbaske banovine, god. VI, br. 337 od 20. 02. 1934.
13
Lj. Janković, Hronika, стр. 32, 45–46; Р. Радујковић, Моја сјећања и послушања, стр. 13.
12
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Највећи део Јанковићевог дела посвећен је преиоду од 1941. до 1945.
године. У том сегменту ''Hronike'' уочљиво је неколико нивоа. Један од њих
осликава се кроз наведену идеолошку индоктринисаност и лично учешће у
догађајима из којих проистичу субјективан и негативан однос према монархистичком покрету. Међутим, прије и изнад тога налази се ауторов опис процеса
успостављања власти усташког покрета и Независне Државе Хрватске у Прњаворском котару и Општини Поточани. Исправни су његови наводи о постављању фолксдојчера Георга Ламерса на чело Поточанске општине после проглашења НДХ, као и они по којима је он спасавао Србе од усташког терора. Значајно
је Јанковићево позивање на тврдње Украјинца Васиља Семака да је Храм светог великомученика Георгија у Прњавору претворен од стране власти НДХ у
шталу, а украјински православни манастир у затвор, те да на то нису реаговале
римокатоличка и гркокатоличка црква у Прњавору. Вредно помена је његово
навођење Зихове њиве код украјинског православног манастира у Прњавору
као места страдања (Срба). Љубо Јанковић наводи неке од најзначајнијих протагониста политике НДХ у околини Прњавора: деветинског жупника и повјереника усташке општине у Хрваћанима Бранка Бандића, Хермана Јанзена, Пава
Перића, логорника Ивана Софту, Милана и Ивана Гржинчића, Латифа Ахмића,
Анту Лека, Анту Брекала, Митра Пепчека, Јана Лудјака и друге. Аутор је
пажњу посветио догађајима у Хрваћанима у новембру и децембру 1941. године. На овом месту је опет уочљив пристрасан поглед на те догађаје. Устанички
напад и ослобађање Хрваћана 23. новембра описао је као дело само партизанских снага, иако тада још није дошло до разлаза међу устаницима. Љубо Јанковић је навео имена и презимена дванаест Срба из Хрваћана који су заклани
уочи Св. Николе у Драговићима. Јанковићево навођење личности које су помагале Србима у тим тешким тренуцима, поред Гоерга Ламерса, највећим делом
се свело на набрајање људи који су били сличних политичких уверења као и
он: трговац Смајо Дусић, берберин Мехмед Прокић, Мустафа Одобашић, Салко Ђођић, Никола Чорни.14
Идеолошка индоктринисаност и више него евидентна пристрасност
Љубе Јанковића при описивању догађаја, личности и процеса који се односе на
период од 1941. до 1945. године, ипак су оставили могућност да се еx silentio
приступи одређеној тематици. Јанковић је изнео став да нема села у околини
Прњавора за које би се могло рећи да је апсолутно било уз припаднике партизанског покрета. Додао је да се таква тврдња не може изнети ни за ''првоборачко село'' Вијачане ни за ''малу Москву'' – Орашје. На основу низа историјских
извора може се извести закључак о омеру снага два устаничка покрета у околини Прњавора. Непосредно после разлаза у првим месецима 1942. године па до
пред крај те године предност је била на страни монархиста. Партизански
покрет је са појавом пролетерских јединица крајем наведене и почетком следе14

Lj. Janković, Hronika, стр. 57–58, 60, 65, 165.
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ће, 1943. године, успео да заузме одређене позиције које је највећим делом
изгубио са повлачењем пролетерских јединица. Монархистичка власт била је
поново угрожена појавом већих војних формација КПЈ средином наведене те
крајем другог и почетком трећег месеца 1944. године. Паралелизам власти
потрајао је извесно време. Партизанска власт значајно је била угрожена већ од
јесени 1944. године. Само на основу Јанковићевог описа његових места боравка за време рата може се реконструисати однос снага између монархистичког и
партизанског устаничког покрета у Поточанима и околини. У неколико наврата
Љубо Јанковић је био приморан да напусти место пребивалишта због доминације монархистичке групе устаника у околини Поточана. Први пут Јанковић се
повукао из места пребивалишта у Гаљиповце и Отпочиваљку од маја до децембра 1942. године, тј. до појаве пролетерских јединица. Недуго после повратка
био је приморан да се поново повуче. Изгнанство у првим месецима 1943. године он описује као повлачње са пролетерима, по задатку, не наводећи да су на то
били приморани. Љубо Јанковић је неколико пута био ухапшен од монархистичких присталица, а прво у мају 1942. године, када су по њега припадници
ове монархистичке групе дошли кући и одвели у четнички штаб у Јошавку.
Овде се поставља питање околности под којима су монархисти слободно
дошли и одвели водећег функционера КПЈ из села. Други пут ухапшен је заједно са Миленом Милосављевић у Шаринцима у току пролећа/лета 1943. године,
а потом средином октобра 1945. године, приликом кампање за изборе у новембру те године. Јанковићеви подаци о последњем хапшењу од монархистичке
групе у јесен 1945. године потврђују да је неколико месеци после званичног
краја рата у околини Прњавора још увек било мањих група наоружаних припадника овог покрета. Ауторови подаци показују да се власт КПЈ у Прњаворском срезу успостављала доста споро, уз отпор и велике губитке. Тако је у
јесен 1944. године за само неколико дана КПЈ у околини Прњавора остала без
своја два веома важна члана. Два значајана партизанска локална руководиоца
су уклоњена у периоду од двадесетак дана. Монархистичке снаге су средином
октобра ликвидирале секретара Среског НОО Милоша Игњатића, а почетком
новембра секретара Општинског НОО Поточани Јакова Кузмановића. Приликом прве од ових ликвидација Јанковић је успео да избегне смрт. Према његовом сведочанству, он и Игњатић су ишли у Насеобину Хрваћане да одрже
политички скуп код цркве. 15
Тематски посматрано, Јанковић је у делу описао део свог животног пута
од 1918. до 1946. године, испреплетен са локалном историјом прњаворског краја у истом периоду. Највећи део је посвећен његовој личној историји, поред
које су заступљене теме, догађаји, процеси, личности и појаве које је аутор сматрао значајним. Дело је највећим делом писано хронолошким редом, са појединим дигресијама у прошлост. Јанковићев рад представља занимљив извор за
15

Ibidem, стр. 147–148, 163, 166–167, 184, 198, 222–226, 229, 274.
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локалну историју Прњавора и околине, првенствено као одраз времена у коме
је настао и уз критички приступ. Као главни недостатак дела може се навести
идеолошка пристрасност аутора, који је писао на линији званичне политике
КПЈ/СКЈ, негативно квалификујући своје политичке противнике. Љубо Јанковић остаје веран и одан Партији чак и након што је два пута искључен из ње. У
Јанковићевом фокусу интересовања су КПЈ, њени револуционарни органи и
војне формације у прњаворском крају, чиме је читалац ускраћен за свеобухватнији приказ догађаја. Идеолошка индоктринисаност Љубе Јанковића евидентна
је приликом описивања борбе за власт између два устаничка покрета. Овај
комунистички функционер партизанске војне формације и одборе власти КПЈ
представља као једине исправне органе устаничке власти, а политичке противнике (монархисте) квалификује као издајнике и сараднике окупатора. Аутор је
још у уводном делу ''Hronike'' апострофирао свој негативан став о ''staroj monarho-kapitalističkoj državi Jugoslaviji''. У идеолошки обојеном светлу приказан је
низ догађаја. Поред досад наведених, спомињемо још неке. Кроз светло званичне партијске политике описане су околности смрти свештеника кокорске парохије Василија Прерадовића (рођеног у Шаринцима), партизански уласци у
Прњавор у јануару и јулу 1943. године и ослобођење овог среског места, формирање XIV СБНОУ бригаде и Пољског батаљона.16 Поред идеолошке индоктринисаности, значајан недостатак у Јанковићевом делу јесте и проблем са хронологијом. Примери за то су хронолошке омашке које се односе на датуме формирања партизанских сеоских и општинских одбора власти у последњем кварталу 1941. године, као и на датум смрти Вида Њежића. Љубо Јанковић је датуме формирања месних партизанских органа власти померио у време пре устаничког напада и ослобођања Општине Поточани почетком новембра 1941.
године. На ове Јанковићеве омашке у његовим сећањима пре појаве ''Hronike''
указао је још Стево Самарџија.17 Љубо Јанковић је погрешно датирао смрт
Вида Њежића, председника Окружног НОО.18 Разлози за погрешна датирања су
вишеструки: од тога да је протекло извесно време од наведених догађаја до
тренутка њиховог записивања од стране Љубе Јанковића, преко недовољног
образовног нивoа до евентуалних намера да у послератном доказивању представи себе у што бољем светлу и докаже да је формирао партизанске органе
власти пре многих. Поред тога, наводећи убиство 12 становника из Хрваћана у
Друговићима уочи Св. Николе 1941. године, Јанковић износи податак да је том
приликом ухапшен и Бојин Давидовић из Хрваћана, али да је успео да се спаси,
не наводећи на који начин. Према сачуваној породичној традицији, Давидовћ
16

Ibidem, стр. 58, 182, 200, 201, 202, 248.
Средња Босна у НОБ, од формирања крајишког НОП одреда до краја 1941. (новембар–децембар 1941. године), сјећања, чланци и документи, књига трећа, Бањалука 1981. стр. 523–529.
18
Према Јанковићу, Њежић је погинуо 16. новембра 1944. године. То је око четири месеца
раније од званичног датума погибије. Архива ОО СУБНОР-а Прњавор; Lj. Janković, Hronika,
стр. 289.
17
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се спасао побегавши са места ликвидације, али на локалитету Вјешала у Насеобини Хрваћани. Тај покушај ликвидације одвојен је просторно и временски од
покоља дванаест Срба у Друговићима уочи Св. Николе. Остаје отворено питање да ли је до спајања тих догађаја и личности дошло због ауторове необавештености, временске дистанце од времена догађаја до момента писања дела
или нечег трећег. Аутор је донео неке податке чију веродостојност нисмо били
у могућности да проверимо у другим изворима. Кад је писао о доласку пролетерских јединица, Љубо Јанковић је навео имена војних свештеника у тим јединицама: Блажо Марковић, Видак Дакић и Благота Ђуровић. Ови Јанковићеви
наводи свакако представљају занимљиве информације у контексту присуства
верских представника у партизанским јединицима са циљем лакшег придобијања локалног становништва за устанички покрет на челу са КПЈ. Наведена појава није била карактеристична само за околину Прњавора.19 С обзиром на то да
је Јанковић дело закљуио са 1946. годином, нисмо у потпуности обавештени о
процесу преузимања власти од стране КПЈ у Поточанима и околини те у Прњавору. Међутим, на основу појединих навода Љубе Јанковића ипак се могу извући одређени закључци. Тај процес на локалном нивоу почивао је на неколико
основа. Поред горенаведених, једна од првих мера по поразу непријатељских
јединица било је уклањање политички неподобних особа. Љубо Јанковић наводи закључак среског органа партизанских власти у Прњавору да се они локални
политички представници који нису у потуности привржени КПЈ ''zamjene novim
ljudima odanim revoluciji''. Уз то, бенефитима нових власти користили су се њој
одани. Средине које су важиле као присталице монархиста биле су ускраћене
или оштећене по разним основама. То чак непосредно потврђује и сам Јанковић, неопрезно то констатујући при опису ''поделе соли'' односно куповине по
нижим ценама, наводећи да је прва од таквих подела вршена ''više politički prema učešću ljudi u NOB-u''. Са друге стране, највећи део терета падао је на леђа
оних који су од нових власти оцењени као неподобни. Тако је за време откупа у
једном временском периоду од укупно 66.300 кг прикупљених на територији
девет МНО више од половине (40.000 кг) прикупљено на територији Хрваћана
и Друговића. Сликовит је Јанковићев опис избора за народног посланика.
Поред њега, као кандидата Народног фронта, противкандидат је био свештеник
Ђорђе Врањешевић, отац народног хероја Раде Врањешевић. Љубо Јанковић

19

Прота Ратко Радујковић забележио је да је у јесен 1942. године у Друговићима боравио свештеник Светозар Поповић, школски друг интернираног драговићког пароха Ђорђа Радића.
Поред наведеног свештеника, који је био у четничким јединицама, прота Ратко је поменуо да
су на том простору за време рата боравили и други војни свештеници у склопу четничких и
партизанских јединица које су прошле кроз ту локалну средину. Ibidem, стр. 104, 180; Милорад
Екмечић, Дуго кретање између клања и орања; Р. Радујковић, Моја сјећања и послушања, стр.
14.
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отворено признаје да не би победио проту Врањешевића да није имао апсолутну подршку свих партијских органа и структура власти.20
Закључак
Локална историја Општине/села Поточани и тог дела Прњаворског котара/среза у првој половини XX века значајно је обогаћена захваљујући делатности неколико значајних личности. Поред проте Милана Милановића и учитеља
Светозара Митровића, и Љубо Јанковић је обележио историју овог села/општине Прњаворског среза у првој половини XX века. Дело Љубе Јанковића представља интерпретацију прошлости Поточана и околине Прњавора прве половине XX века у духу времена у коме је настало. Локална прошлост је приказана
са становишта званичне државне и партијске политике. Такво представљање
локалне историје пружа више података о времену настанка дела него о временским оквирима постављеним у наслову рада. Наведене најзначајније јавне личности Поточана из прве половине XX века оставиле су значајан траг у прошлости Прњаворског котара и среза. Њихове биографије и анализа њихових дела
би се могле допунити додатним истраживањима, чиме би се шира јавност,
поред штампања њихових заоставштина са научним апаратом, упознала са
њиховим ликом и делом, као и са прошлошћу овог дела некадашњег регионалног центра са седиштем у Прњавору. Овај рад представља само почетак прве
степенице у том подухвату. Проучавање историје Прњаворског котара/среза, а
посебно општина Хрваћани и Поточани у првој половини прошлог века, није
могуће без упознавања са личностима и коришћењем дела посматраних у
наслову овог рада. У том контексту треба додати да би наведене личности и
њихова дела сигурно нашли места у концепту неког будућег локалног архива и
музеја у Прњавору.
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20

Janković, (Sretena) Ljubo, Hronika života i borbe naroda sreza prnjavorskog u vremenu od jeseni 1918. do kraja 1946. godine, Potočani 1973

Lj. Janković, Hronika, стр. 249, 254–255, 263, 277.
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РЕЦИМО ЈОШ КОЈУ О ПОПУ ЂУЈИЋУ...
''Рецимо по једну, за вриме минути,
Бугаршћину средну и за труд не чути,
Да српским начином, мој друже премили,
Како меју дружином вазда смо чинили.''
Петар Хекторовић, Рибање и рибарско приговарање (1568)
Сажетак: У прилогу се доносе преписи неколико докумената из предратне и ратне делатности стрмичког пароха у Епархији далматинској Момчила
Р. Ђујића. Свештеник Момчило Ђујић је за време Другог светског рата био
командант ратне гериле српског становништва северне Далмације, познатије
као Динарска четничка дивизија, војне формације која је била верна југословенском монархистичком покретку и која је била носилац чврстог отпора према антисрпској политици геноцида Независне Државе Хрватске.
Кључне речи: Устанак у Босни и Херцеговини 1875–1878; Тромеђа
Босне, Лике и Далмације; парохија Стрмица; свештеник и војвода Момчило Р.
Ђујић; архиепископ пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх
српски Гаврило Дожић; Динарска четничка дивизија 1941–1945. године.
У Гласнику Удружења архивских радника Републике Српске сам у
неколико наврата објављивао текстове и документа о улози Момчила Р. Ђујића
(1907–1999) као свештеника Српске православне цркве и ратног команданта
Динарске четничке дивизије.1 Архивистички посао, који је без почетка и без
краја, увек изненади појавом нових докумената и сазнања на старе теме. Да је
посао историчара због тога и интересантан не би требало нарочито наглашавати. Пореклом из краја који цени и ствара епска предања, Момчило Р. Ђујић је
1

Радован Пилиповић, Момчило Ђујић и Василије Шурлан – два антипода у свештеничким мантијама, Гласник архивских радника Републике Српске, бр. 3 (2011), 339–356; Р. Пилиповић,
Нови прилози за биографију Момчила Р. Ђујића, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, бр. 5 (2013), 427–443.
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својим ангажманом у рату од позног пролећа 1941. године, на неки начин,
практично живео поновљене судбине оних историјских личности о којима је
писао пре 1938. године, тачније, у прилогу који се овде даје као уводник у нека
одраније у науци позната и коришћена документа. Текст ''Црни Потоци'' је
историjско-географски и антрополошки осврт на улогу поменутог топонима и
његове околине у историји српског народа Тромеђе (Triplex Confinium-a) у другој половини 19. века.
Наиме, Црни потоци су најистуренија тачка територије некадашње Турске (Османске) царевине у троструком крајишту према Хабзбуршкој монархији
и Млетачкој републици. После Карловачког мира 1699. године образовала се
коначно позната ''Трострука међа'' – Triplex Confinium или Triconfinium. Црни
потоци су заправо османски територијални усек, дугачак око 1500 метара, а
широк свега неколико десетина, који одваја Далмацију од Лике, тј. стару
Аустрију од млетачке Далмације, идући од Дреновца према западу до праве
Тромеђе Босне, Лике и Далмације. Данас припада селу Тишковац у Општини
Босанско Грахово. Стрмички парох Момчило Ђујић је у тексту ''Црни Потоци''
описао то земљиште и његову важну улогу у српском устанку у Босни и Херцеговини 1875–1878. године.2 Кроз текст провејава српски крајишки патриотизам, помен знаменитих људи учесника бојева и окршаја са Турцима, али и
жеља да се свима њима подигне ''спомен-храм'' у Црним потоцима. Судећи по
црквено-градитељској пракси времена патријарха Варнаве Росића (1930–1937),
идеја да се подигне одговарајући спомен-храм устаницима ''Јужно-босанског
устанка'' или ''Црнопоточке буне'' пала би у време између 1935. и 1938. године,
што одговара јубилеју 50-годишњице исте. Тада је и текст несумњиво написан,
иако нема на себи ниједну хронолошку одредницу нити белешку. Једним својим делом текст је инспирисан оним приповестима и предањима која су се
нашла код стрмичког учитеља Ђуре Добрића у књижици ''Устанак у Црним
Потоцима 1875–1877. године''.3
У овом прилогу доносе се такође и преписи из архиве Динарске четничке дивизије, преко којих се на статистички начин улази у ратни положај српског народа у северној Далмацији од 1941. до 1945. године, тј. Српске православне цркве на том подручју нарочито. Формулари, попут ''оцена'' двојице
јеромонаха, Валеријана Штрпца и Никанора Калика, од 12. фебруара 1945.
године, сведоче о чувању дисциплине у устаничким редовима и бризи за вој2

Архив Републике Српске, Документи о политичким и друштвеним збивањима у Босанској
Крајини (1918– ), 208, 14. Овом приликом се топло захваљујем колегама Верици Стошић,
архивском саветнику, и мр Бојану Стојнићу, директору Архива Републике Српске, који су ми
скренули пажњу на наведени документ.
3
Ђуро Добрић, Устанак у Црним Потоцима 1875–1877. г. по причању старца Милана Плавшића, из Стрмице учесника у устанку, Шибеник 1937. Прештампано у: Стрмица – људи и
догађаји (Зборник научних и стручних радова и казивања о мјесту Стрмица у Книнској Крајини), гл. уредник Данко Перић, Книн–Београд 2005, 81–105.
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нички морал у редовима Динарске четничке дивизије и, свакако, могу служити
као корисни биографски подаци.4 Наредба војводе Момчила Ђујића командантима корпуса Динарске четничке дивизије о скупљању података о времену ратног искуства његових сабораца од 12. априла 1945. године, а за епископа Николаја Велимировића и патријарха Гаврила Дожића, сведочи о историјској одговорности пред будућим судом историје.5
Веома је важан извештај свештеника при
Штабу Динарске четничке дивизије Павла Зелића
патријарху српском Гаврилу Дожићу од 14. априла
1945. године, о судбини свештеника Далматинске и
Горњокарловачке епархије, о броју свештеника
страдалих од усташа и од партизана, као и о онима
који су ступили у четничке, али и у партизанске
редове. Извештај има посебан пропратни акт војводе Момчила Р. Ђујића и користан је ''шематизам''
ових епархија Српске православне цркве за период
1941–1945. године, дајући тачне и одређене персоналне и статистичке податке: колико је свештеника
убијено од појединих војних формација ратних
година, као и која је идеолошка приврженост и оријентација са њихове стране била одабрана.6
И на крају, писмо свештеника при Штабу Војвода Бранко Богуновић
(1911–1945)
Динарске четничке дивизије Павла Зелића од 16.
априла 1945. године, јесте предлог за одликовање свештеника од стране патријарха Гаврила Дожића и, заправо, додатна рекапитулација улоге дела свештенства православне Далмације у редовима монархиста и националиста за време
Другог светског рата.7
Динарска четничка дивизија се почетком децембра 1944. године извукла
са простора Тромеђе и стационирала у Словенији. Отуда потичу и исписана
документа из преписке Штаба Динарске четничке дивизије (април 1945. године) са патријархом српским Гаврилом Дожићем, који се заједно са епископом
жичким Николајем Велимировићем нашао у околини словеначког места Горица.8 Предања из устанка 1875–1878. године била су жива у редовима четника са
4

Архив Војно-историјског института (Београд), Архива непријатељских јединица, Четничка
архива, Бр. Рег. 4/2–1; Бр. Рег. 4/2–2, K. 155. Даље: Архив ВИИ...
5
Архив ВИИ (Београд), Архива непријатељских јединица, Четничка архива, Бр. Рег. 17/2, К.
158.
6
Архив ВИИ (Београд), Архива непријатељских јединица, Четничка архива, Бр. Рег. 18/2–1, K.
158 и Бр. Рег. 18/2–2, К. 158.
7
Архив ВИИ (Београд), Архива непријатељских јединица, Четничка архива, Бр. Рег. 19 /2, K.
158.
8
Вељко Ђ. Ђурић, Голгота Српске православне цркве 1941–1945, Београд 1997, 320–321.
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Тромеђе, који су 1941. године ступили у борбу са хрватским усташама и комунистима. Подсетимо да је четнички командант Бране Богуновић у Другом светском рату носио одело прослављеног војводе трубарског Голуба Бабића (1824–
1910), о чему постоје познате ратне фотографије.
ТЕКСТ ''ЦРНИ ПОТОЦИ'' ПАРОХА СТРМИЧКОГ МОМЧИЛА Р.
ЂУЈИЋА КАО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОДИЗАЊА СПОМЕН-ХРАМА
ПАЛИМ СРПСКИМ УСТАНИЦИМА (1875–1878)
ЦРНИ ПОТОЦИ
Тамо, где је динарски ланац, који се протеже од Троглава до Велебита,
пресечен горњим током реке Бутижнице, у сенци тамних и магловитих гора,
стрмих и врлетних кланаца, хучних и брзих планинских потока, дивљих горских венаца и пропланака, где се оно што је лепо, дивље и тајанствено слило у
једну вечну симфонију – налазе се историјски Црни Потоци.
''Црни'' ваљда ради тога, што је некад већи део ових брда био покривен
црногорицом, којој се и данас овде траг налази. ''Црни'' ваљда и ради многобројних планинских врела и поточића који, као змије пузе тајанствено преко
тамних стјена и литица, лучећи у себи црну ''балучилу'' (водена биљка) која се
као лишај хвата по стјенама и даје им таман и озбиљан изглед.
''Црни'' још ваљда и ради тога, што је често била црна и судбина српског
народа који је овај крај насељвао кроз страшна историјска збивања наше бурне
прошлости.
Свакако, име које је тесно везано за нашу најновију историју, јер је њен
један део неизбрисиво урезан у сиве стене овог динарског краја, крвљу и костима најбољих међу нама, које су ови кланци породили и одгојили.
Црни Потоци престављају једну ''малу'' Тромеђу између покрајина
Босне, Лике и Далмације. Туда се протеже, долином реке Бутижнице и бивша
граница између бивше Турске и Аустрије. – Далеко од већих насеља и главних
саобраћајних линија, врлетно и неприступачно по својем географском положају, Богом дано место за буне и устанке. Уточиште многих одметника и хајдука,
којима су у прошлом веку ''цареви закони и њихова правда'' догорјевали до
ноката и гонили их на остварење заветне мисли о слободи.
У седмој деценији прошлог века, када је ропство и зулум премашио и
''цареве законе'' и стрпљење раје, када се је чаша чемера прелила; пукла је страшно устаничка пушка у Црним Потоцима. Глас те пушке био је одјек страшне
грмљавине која се је као олујни облак ваљала од Ћорковаче, преко Босне и
Херцеговине.
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Црни Потоци тада постају значајни. Они улазе у нашу нову историју.
Они постају стециште стотине и хиљаде устаника, народно збориште и одмориште, крваво поприште, згариште и пепелиште. Ту се започиње – а ту скоро и
свршава, четничка акција ''Петра Мркоњића'' која спада у ред наших највећих
устанака, а траје од 1875–1878. године.
Одмах у почетку, у Црним Потоцима, састаје се устаничка војска, а
народни прваци и четовође образују ''Српску босанску револуционарну владу''
под претседништвом Јове Билбије из Бос. Грахова, која у цркви објављује наорду Прокламацију и позив Петра Мркоњића на народни устанак ради оцјепљења
Босне испод турске власти и њеног вечитог присаједињења мајци Србији.
После овог, на подручју Црних Потока,
ређају се битке усташа са Турцима на Туку,
Уилици, Стожиштима, Мачијој Греди, Шљемену, Плочицама, Врлинцу, Калдрми, Дугопољу и
Превали. Усташе предводе војводе и четовође:
Голуб Бабић, Дамјан Ђурица, поп Каран, Мићо
Тркуља, попови: Билбија, Плавшић и Петрановић, пуковник Милета Деспотовић који је дошао
из Србије. А, 24. II. 1876. године долази преко
Книна и Стрмице и војвода ''Петар Мркоњић''.
Он отсједа, потајно, у кући поп Николе Плавшића. Одатле одлази четама, обучава их, храбри и
предводи.
Из Далмације одбори за помагање устаника шаљу оружје и муницију, а преко Стрмице
Војвода Голуб Бабић
Енглескиња Мис Ирбијева шаље храну и одјећу.
Не помињући борбе усташа са Турцима на другим местима у Босни њихове
побједе и поразе, Црни Потоци остају увек, за све време устанка главна база
ради снабдјевања, главно склониште и превојиште. То су Турци и осетили. Зато
су на 24. VIII. 1877. године ударили са својом главнином на Црне Потоке и ту
коначно побједили усташе издајом Аустрије, која им је дозволила пролаз преко
своје територије, да би могли ударити на усташке логоре са леђа. Борба је била
тешка и крвава. И, усташе су се морале са много такта повући из борбе. Главни
се је сукоб одиграо на ''Самару''. То је једно троугласто узвишење (око 620 m
надм. висине) уоквирено са севера према југу ријеком Бутижницом, од севера
према западу једним усјеченим планинским путем који истовремено означује
границу између Лике и Босне, а од запада преам истоку ''Црним Потоком'' који
се саљева у Бутижницу, а чини границу између Босне и Далмације. На том троуглу били су стални усташки логори, а трагови борбе и рововска утврђења и
данас је јасно оцртавају.
Историјски значај устанка у Босни јесте и значај Црних Потока. Они су
природни и величанствени споменик једног поносног народа, једног покољења,
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које је знало и могло мушки и јуначки пркосити двама царствима, издржати и
отстојати до краја на својој Голготи, и дочекати дане славе и слободе.
Наше уједињење није случајно. Оно је дошло као посљедица страховитих крвавих дана и мегдана, који су се кроз стотине година водили. Оно је
резултат непрекидних вековних душевних тежња, патња и самопрегора нашег
народа.
Зато Црни Потоци, остају да нас гордо и поносно опомињу, да вековна
народна политика има свој прокрчени и означени пут, пут који никаква сила на
свету не може мењати – без ужасне казне.
Наша народна црква припрема се да у Црним Потоцима подигне диван,
монументалан споменик ''спомен храм'' у којег ће се сместити мученичке кости
бораца из устанка у Црним Потоцима. Тај храм биће видан израз поштовања и
признања нашег поколења – борцима и јунацима који се овде непоштедно
жртвоваше и животе своје положише – да би нама боље било. То исто значење
треба да има и ''Национални парк Петра Мркоњића'' којег треба уредити у
непосредној близини новог храма на означеном троуглу, где је била главна и
отсудна усташка битка. То од нас тражи наша национална част и наш национални понос.
М. Ђујић
ОЦЕНА ДРЖАЊА ВОЈНИХ СВЕШТЕНИКА
ВАЛЕРИЈАНА ШТРПЦА И НИКАНОРА КАЛИКА, 12. фебруар 1945.
Оцена
ЧИН И ЗВАЊЕ
(рез. или активни)
РОД ОРУЖЈА
(стручни курс)
ИМЕ, ОЧЕВО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ДАТУМ РОЂЕЊА, МЕСТО, СРЕЗ.
ОД КАД ЈЕ У ЧЕТНИЦИМА?
ОД КАД ЈЕ У САДАШЊЕМ ЧИНУ?
(мирнод. расп. у Ј. В.)
КОЈУ ЈЕ ДУЖНОСТ ДО САДА
ВРШИО У ЧЕТНИЦИМА И СА
КАКОВИМ УСПЕХОМ?
КАД ЈЕ СТЕКАО ЗАКОНСКО
ПРАВО НА УНАПРЕЂЕЊЕ?

Rezervni niži vojni sveštenik 2. klase
Sveštenik 1. brigade Dalmatinskog
korpusa.
Sveštenička struka.
VALERIJAN / NIKOLE / ŠTRBAC
6. maja 1909. godine, Kistanje, Benkovački
27. jula 1941. godine
Nema podataka. Vojni i civilni sveštenik.
Sveštenika vojnog i civilnog.
Ovu dužnost je vršio vrlo dobro.
Nema prava na unapređenje, bez
naročitih zasluga i potrebe.
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ПОДАЦИ: О БОРБЕНОСТИ,
КАРАКТЕРУ, ДИСЦИПЛИНИ,
ВРШЕЊУ СЛУЖБЕ И ОЦEНА
СПОСОБНОСТИ ЗА ИСТОГА?

Karaktera svetlog, disciplinovan, službu
vrši revnosno i iz sopstvenih pobuda,
nacionalan do fanatizma. Veoma je
koristan kao sveštenik u vojno-četničkoj
organizaciji.

ПРИМЕДБА.12. фебруара 1945.

Командант
Капетан Живад. Ђ. Младеновић
Оцена

ЧИН И ЗВАЊЕ
(рез. или активни)
РОД ОРУЖЈА
(стручни курс)
ИМЕ, ОЧЕВО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ДАТУМ РОЂЕЊА, МЕСТО, СРЕЗ.
ОД КАД ЈЕ У ЧЕТНИЦИМА?
ОД КАД ЈЕ У САДАШЊЕМ ЧИНУ?
(мирнод. расп. у Ј. В.)
КОЈУ ЈЕ ДУЖНОСТ ДО САДА
ВРШИО У ЧЕТНИЦИМА И СА
КАКОВИМ УСПЕХОМ?
КАД ЈЕ СТЕКАО ЗАКОНСКО
ПРАВО НА УНАПРЕЂЕЊЕ?
ПОДАЦИ: О БОРБЕНОСТИ,
КАРАКТЕРУ, ДИСЦИПЛИНИ,
ВРШЕЊУ СЛУЖБЕ И ОЦEНА
СПОСОБНОСТИ ЗА ИСТОГА?
ПРИМЕДБА.-

Civilni i vojni sveštenik,- Aktivni sveštenik 2. brigade Dalmatinskog korpusa.
Sveštenička struka.
NIKANOR / ILIJE / KALIK
21. septembra 1903. godine. Drniš,
Kninski
28. jula 1941. godine
Od vremena mira civilni sveštenik, kao
četnički sveštenik od 28. VII. 41. god.
Srpska pravoslavna parohija Kosovo kod
Knina.
Običnog četnika, Zamenika komandanta
Kosovskog četničkog puka. Pretsednika
brigadnog četničkog odbora u Kosovu i
Komandant Kosovskog Sreza. Sve ove
dužnosti vršio je vrlo dobro.
Nema prava na unapređenje u vojnički
čin, a za rang čina kom. odgovara za
naročite zasluge.
Borben, karaktera čvrstog i postojanog,
disciplinovan, službu vrši savesno i revnosno, Sposoban je za vojnog sveštenika.

12. фебруара 1945.

Командант
Капетан Живад. Ђ. Младеновић

389

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

НАРЕДБА ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА ЂУЈИЋА КОМАНДАНТИМА
КОРПУСА ДИНАРСКЕ ЧЕТНИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ, 12. април 1945.
ŠTAB
DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE
Str. Pov. Br. SL
12. aprila 1945. godine
KOMANDANTIMA KORPUSA DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE
Iz mojeg ranijeg poverljivog obaveštenja vi ste čuli gde treba da idu Episkop
Nikolaj i Nj. S. Patrijarh. Oni treba da sobom ponesu tačan materijal o našoj borbi, o
podvizima naših boraca- o našem čojstvu i junaštvu, o lepim našim novim pričama;
anegdotama i pesmama. To treba Ep. Nikolaju da može da objavi u javnosti u zemlji
u koju dođe. Važne naše borbe gde kada, one koje su karakteristične, ono sve što se
može i treba objaviti. Zato naređujem da komandanti korpusa što pre (5 dana najdalje) prikupe preko nacionalnih poverenika, obaveštajaca i komandanata jedinica,
označeni mаterijal (ono što je najglavnije, najinteresantnije) napisan u duplikatu,
povezan – poslati ovamo. Ne zaboraviti opisati život i junačka dela naših poginulih
boraca pojedinačno (u Bos. Korpusu napr. † Ilija Desnica, † Babić, Janković, "Bošević", - zatim podvizi živih boraca, četa, brigada, slučaj one devojke koja je na zboru
partizanskom kod Grahova viknula: ''Smrt Titi, živeli banditi'' i.t.d., i.t.d.
Svi podaci moraju biti tačni apsolutno, provereni pod ličnom odgovornošću
komandanta – jer će se to svuda štampati i biti podvrgnuto javnoj kritici kao istorijska građa. Shvatiti stvar ozbiljno i u određenom roku poslati. Ne žaliti truda ni vremena.
Ovih dana treba da obiđem jedinice sa Nj. S. Patrijarhom i Ep. Nikolajem.
Pošto se nema vremena obilaziti svaku brigadu niti svaki korpus zasebno, to ćemo
obići Dalmatinski Korpus i Lički i Bosanski zajedno; Radi toga će mi komandant
Bosanskog i Ličkog Korpusa dostaviti svoj predlog na kome mestu bi mogli obići
obadva njihova korpusa zajedno postrojena, vodeći računa da to mesto bude osigurano i obzirom na avijaciju dobro maskirano i zaklonjeno. To da bude kakav sumrak ili
šuma blizu glavnog puta u blizini jednog od ta dva štaba Korpusa. Tog dana u selima
naših jedinica ostaviti najmanje potreban broj vojnika za obezbeđenje a sve ostalo
mora biti na zboru. – O ovome podneti hitan izveštaj, a mesto neka odrede komandanti korpusa dogovorno. – Komandant Dalmatinskog Korpusa odrediće također jedno pogodno mesto za zbor svome korpusu, a za njegova sela isto važi kao i gore
rečeno za Lički i Bosanski Korpus.
BOG, KRALJ, SRBIJA!

Komandant
VOJVODA
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(M. Đujić)
Pečat (Dinarske četničke divizije)
ИЗВЕШТАЈ СВЕШТЕНИКА ПРИ ШТАБУ ДИНАРСКЕ ЧЕТНИЧКЕ
ДИВИЗИЈЕ ПАВЛА ЗЕЛИЋА СА ПРОПРАТНИМ АКТОМ ВОЈВОДЕ
МОМЧИЛА ЂУЈИЋА ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ ГАВРИЛУ,
14. април 1945.
Свештеник при Штабу
Динарске Четн. Дивизије
Бр. 20
14. априла 1945. године
Горица
ВАША СВЕТОСТИ,
Вођен Божјом промишљу доспео сам са командантима и борцима, за
веру, Краља и Отаџбину, те са неколико свештеника мирскога и монашкога
реда, са Тромеђе овамо, где сам са свима њима дочекао пресретан час доласка
Ваше Светости у нашу средину.
Као секретар код Епархије Далматинске, а и као свештеник при Штабу
динарске Четничке Дивизије, осећам дужност, да Вашој Светости поднесем
следећи извештај о стању свештеничке службе у Динарској Четничкој Дивизији:
I. У почетку рата Епархија Далматинска имала је свега 83 свештеника,
мирског и монашког реда.
1/ Од овог броја 4 свештеника била су душевно болесна: О. Јулијан
Поповић, О. Висарион Поповић, О. Јона Вејиновић и Богдан Доброта.
2/ У току рата умрло је 5 свештеника: О. Венедикт Кукољ, О. Јеремија
Петрановић, О. Јордан Петрановић, Јован Грибановски и Марко Савић.
3/ Почетком рата пребегло је у Србију 6 свештеника: Милош Добрић,
прота Никодим Новаковић, Душан Новаковић, Драгољуб Савић, Антоније
Пинчетић и Бранко Петровић.
4/ Већ у почетку рата, усташе су зверским начином уморили 17 свештеника: О. Севастијана Јовића, Јована Андрића, Душана Гаврановића, Михаила
Поповића, Милана Тришића, О. Доситеја Штулића, проту Косту Станишића,
Ристу Ћатића, Илију Будимира, Дамјана Штроца, Мирка Стојисављевића,
Симу Бањца, Милана Бањца, Петра Кнежевића, Милана Поповића, Родољуба
Самарџића и Вукосава Милановића.
5/ Исто тако, на зверски начин, партизани су убили 8 свештеника: Новака Делића, О. Саватију Мажибраду, проту Константина Крстановића, проту
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Сергија Уркала, Николаја Сињкевића, проту Петра Стојисављевића, О. Лукијана Милковића и Илију Родића.
6/ Од бомбардовања је погинуо архимандрит О. Данило Букоровић,
парох у Задру.
7/ Партизанима се је својевољно прикључило 6 свештеника: Јован
Шолаја, Јован Миодраговић, О. Герасим Курбалија, Ратко Јелић, О. Рувим
Штрбац и Крстан Бијељац, напустивши своје парохије.
8/ На својим службеним положајима, сарађивали су са партизанима следећих 6 свештеника: Александар Скочић, Јован Јавор, Миливој Јелача, игуман
О. Никодим Опачић, Божидар Магуд и прота-ставрофор Милан Мацура.
9/ У својим парохијама захваћени су од партизана и нису се могли извући следећи, верско и национално исправни свештеници: Јаков Мандић, Марко
Плавша, Мирко Вујатовић, Милан Шкорић, О. Георгије Лончар, Никола Тришић, Душан Рашковић, прота Симеон Кнежевић, прота Стево Вујасиновић,
Урош Доброта, О. Павле Козлица, Јован Сунајко, прота-ставрофор Стеван
Јавор, Никола Вукојевић, прота Љубомир Врцељ, Војислав Шешум и игуман О.
Наум Милковић.
ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ
ГОСПОДИНУ ГАВРИЛУ
ГОРИЦА
10/ Са четничким јединицама овамо је стигло 12 свештеника: војвода
Момчило Ђујић, командант Дивизије, прота Стеван Простран, прота Павле
Зелић, прота Илија Булован, синђел Никанор Калик, Младен Гашић, Никола
Секулић, О. Валеријан Штрбац, Владимир Гарић, О. Сава Гњатовић и Милорад
Доброта.
II. Област Динарске Четничке Дивизије, протезала је се и на територију
Горњо-Карловачке Епархије, у којој је готово све свештенство са Епископом и
епархијском управом од усташа зверски поубијано. Мали део овог свештенства
је пребегао у Србију, а други мали део прикључио је се четничком покрету.
Овај мали део свештеника Горњо-Карловачке Епархије, са свештенством Епархије Далматинске – пошто су већ биле растурене и уништене Епархијске Управе обију Епархија – изабрали су у месецу августу 1944. год., на Далматинском
Косову, једну црквену управу за обе Епархије, под именом ''Презвитерски
Савет'', кому сам ја био изабран за председника.
Укупно 7 свештеника са територије Епархије Горњо-Карловачке, преостало је на терену, овако:
1/ Од партизана је захваћен и није се могао извући свештеник Стево
Трбојевић.
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2/ На путу кроз Лику, од партизанског бацача, погинуо је свештеник
Милош Цигановић.
3/ У одредима Војводе Добросава Јевђевића, налазе се свештеници: О.
Данило Мамула, Богдан Вуксан и О. Владета Лукић.
4/ У Динарској Четничкој Дивизији налазе се: О. Доситеј Обрадовић и
Никола Стојисављевић.
III. Од три манастира Епархије Далматинске (Крка, Крупа и Драговић)
остао је само манастир Крка, а друга два су усташе опљачкали и потом партизани запалили.
Цркве и парохијски домови Епархије Горњо-Карловачке, као и босанских делова Епархије Далматинске, сем врло ретких изнимака, не постоје.
Попалили су их што усташе што партизани. Међутим су и у деловима Епархије
Далматинске, под италијанском окупацијом, многе цркве и парохијски домови
запаљени, док је уништена епархијска канцеларија и демолиран епископски
двор, са свом архивом, намештајем и вредностима у њему.
Подносећи овај извештај, целива десницу Ваше Светости одани молитвеник,
Коста Павле Зелић (потпис)
Саглашавам се са горњим извештајем. Командант Динарске Четничке
Дивизије Горица, 14. априла 1945.
Печат Динарске
Четничке Дивизије

Војвода
Момчило Р. Ђујић
(потпис)

ПИСМО СВЕШТЕНИКА ПРИ ШТАБУ ДИНАРСКЕ ЧЕТНИЧКЕ
ДИВИЗИЈЕ ПАВЛА ЗЕЛИЋА ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ ГАВРИЛУ,
16. април 1945.
Свештеник при Штабу
Динар. Чет. Дивизије
Бр. 27
16. априла 1945. год.
Горица.
ВАША СВЕТОСТИ,
Налазећи се на челу свештенства Динарске Четничке Дивизије, био сам,
непосредни посматрач тешкоћа, које су свештеници поднели заједно са четнич393
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ким командантима, борцима и избеглим народом на тешком путу кроз Лику,
под врховном командом Војводе Момчила Ђујића.
С тога сам сретан, што ми је долазак Ваше Светости у нашу близину
пружио могућност, да истакнем пожртвовање, љубав и оданост к вери и нацији
свих ових свештеника, сада на служби по четничким јединицама. Исто тако сам
сретан, што могу Вашој Светости предложити, да у надлежности Патријарха
Српског, – ради карактеристике места и времена, у којима живимо, као и ради
потстрека за нове подвиге и нове напоре који им предстоје – одликује и чином
унапреди:
1. Протојереја Стевана Пространа, напрсним крстом
2. Синђела Никанора Калика, чином архимадрита
3. Јереја Младена Гашића, чином протојереја
4. Јереја Николу Секулића, чином протојереја
5. Јереја Светозара Секулића, чином протојереја
6. Јеромонаха Данила Мамулу, црвеним појасом
7. Јеромонаха Доситеја Обрадовића, црвеним појасом
8. Јеромонаха Валеријана Штрбца, црвеним појасом
9. Јереја Владимира Гарића, црвеним појасом
10. Јеромонаха Саву Гњатовића, црвеним појасом
11. Јереја Николу Стојисављевића, црвеним појасом
12. Јереја Милорада Доброту, црвеним појасом.
По мом мишљењу, обзиром на постојеће могућности, ово би се провело
овако:
1. Да Ваша Светост једним декретом, упућеним мени, одликује за одликовање предложене свештенике, о чему би ја сваког појединог обавестио,
2. Да Ваша Светост, у колико не би било могућности за извршење чина
произвођства, преко мене упути декрете свештеницима за произвођство предложенима, у којима би стајало да се за чин произвођства
пријаве првом отачаственом Архијереју с којим се при богослужењу
сретну.
Целивајући Ваше Светости десницу остајем одани молитвеник,
прота Павле Зелић
ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ
ГОСПОДИНУ ГАВРИЛУ
ГОРИЦА
(Печат Динарске Четничке Дивизије)
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Кратко саопштење
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ПИСМО ШТАБОВА ВОЈНО-ЧЕТНИЧКИХ КОМАНДИ
''КАРАЂОРЂЕ И ПЕТАР МРКОЊИЋ'' УПУЋЕНО
''ХРВАТСКИМ ОФИЦИРИМА, ПОДОФИЦИРИМА И
ВОЈНИЦИМА'' ОД 21. АПРИЛА 1942.
У aрхиви Меморијалног музеја на Мраковици, под oзнаком Ф-21/8,
налази се писмо, тачније препис писма, штабова Војно-четничких команди
''Карађорђе и Петар Мркоњић'' од 21. априла 1942. године. Писмо је насловљено ''хрватским официрима, подофицирима и војницима''. Писмо је у оригиналу
писано латиницом, док га ми доносимо у ћириличном препису.
Садржај писма односи се на хрватску војску – домобране, у којем се они
позивају да не чине злочине над Србима. Позивају се хрватски војници да не
чине дјела која су недостојна ''Хрватске културе'', и да престану да служе силама Осовине ''које ће несумњиво бити потучене''. Из овога се види вјера четничког покрета у коначни слом сила осовине и четнички антифашизам. Команда
четничких батаљона ''Карађорђе и Петар Мркоњић'' сматрала је да ''судбину
своју нас одлучит ће највећи народи света''.
Поред позива на сарадњу у заједничкој борби против окупатора и престанак чињења злочина над Србима, опомињу се хрватски војници да ''ако се
деси убудуће и један случај да Ваша војска запали Српску кућу или убије жену
или дијете, бићемо немилосрдни према селима и војсци где на такове наиђемо''.
Имајући у виду страховите покоље српског становништва, четничка команда је
у одмазди над хрватским селима видјела један вид заштите српског народа,
што је још више заоштравало међунационалне сукобе. Други вид спашавања
српског народа био је договор са Нијемцима и Хрватима о ненападању и сарадњи у борби против комуниста.
На крају писма видимо југословенско опредељење четника: ''Сада Вас
братски поздрављамо и желимо Вам да се скоро видимо у Великој Југославији.
Хрвати скоро ће да кликне вила на Авали, Папуку, Дурмитору и на
Црноме мору. Скоро ће да се опет заори песма: Хрват Иво и Србин Јово заиграше коло ново''.
Писмо је написано након масовних усташких злочина у околини Бање
Луке (7. фебруара 1942. у селима Дракулић, Мотике и Шарговац) и у току партизанске офанзиве на четничке територије у околини Челинца, Бање Луке,
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Мањаче, Мркоњић Града и централне Босне, која је трајала од 1. априла до краја маја 1942. године. Ударне партизанске јединице са Козаре и Грмеча, у јачини
од 1150 бораца (350 са Козаре, 800 са Грмеча), добро наоружане, два мјесеца су
разбијале четничке формације и настојале да четничке територије и села ставе
под своју управу.1 Овој великој партизанској офанзиви на четничка подручја
претходила је акција на четничку територију Пролетерског батаљона, формираног 25. марта 1942. године, јачине 250 бораца (састављен од: Козарске пролетерске чете, Подгрмечке чете и Дрварског вода).2 Пролетерски батаљон дочекао је партизанску офанзиву и учествовао са партизанима Козаре и Грмеча у
нападу на четничке јединице. Када овим партизанским формацијама додамо и
остатак снага II батаљона IV крајишког народноослободилачког партизанског
одреда (већина партизана овога одреда прешла је у првим мјесецима 1942.
године на страну четника), које су бројале 120 бораца,3 закључујемо да је на
четничку територију (околина Челинца, Бање Луке и планине Мањаче) нападало 1520 добро наоружаних и организованих партизана. Што се тиче подручја
централне Босне, партизанским ударним јединицама треба додати и тамошње
локалне партизанске снаге. За те прилике, то су биле значајне војне снаге, које
су се могле употребити у борби против усташа и Нијемаца.
Партизанској офанзиви на четничке области претходила је Обласна конференција Комунистичке партије Југославије за Босанску Крајину у Скендер
Вакуфу (Кнежево) 21–22. фебруара 1942. године, на којој је ''истакнута потреба
заоштравања борбе са унутрашњим непријатељима, четницима...''.4 Прелазак
великог броја партизанских јединица или дијелова и појединаца Трећег и
Четвртог крајишког народноослободилачког партизанског одреда на страну
четника довео је до кризе партизанског покрета у Босанској Крајини. Иначе, у
зиму 1941–1942. у цијелој Босни и Херцеговини дошло је до кризе партизанског покрета и пријетила је опасност да комунисти изгубе своје војне формације на широком подручју западно од Дрине.5 Колика је криза била у комунистичким редовима говори и чињеница да су чак и чланови Комунистичке партије
учествовали у организовању ''пучева'' у партизанским јединицама и превођењу
њиховог људства у четнике: ''...Омер Маслић био је изненађен... свим што се
дешавало тих дана у Зеничком крају. Њега је толико запрепастио пуч у одреду,

1

D. Ćurguz, M. Vignjević, Drugi krajiški narodnooslobodilački partizanski (kozarski) odred ''Mladen
Stojanović'', Prijedor 1972, 487–496.
2
Б. Вуковић, Козарска пролетерска чета дијелила је судбину пролетерских батаљона, Козара
у народноослободилачком рату – Записи и сјећања, II, Београд 1971, 378.
3
D. Ćurguz, M. Vignjević, наведено дјело, 493.
4
Исто, 475.
5
R. Hurem, Kriza NOP-a u Bosni i Hercegovini krajem 1941. i početkom 1942, Sarajevo 1972, 230–
232.
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који је организовао зенички радник и члан Партије Голуб Митровић, да више
није вјеровао ни једном борцу из тог одреда''.6
Треба нагласити да је све до поменуте конференције у Скендер Вакуфу,
те убиства Младена Стојановића након те конференције, постојало јединство
српских устаника на подручју Босанске Крајине. Борба за вођство у српском
устанку у НДХ, али и за политичку и управну организацију на ослобођеним
територијама,7 довела је прво до неповјерења,8 а потом и до братоубилачког
сукоба између партизана и четника, тј. српских сељака који су чинили апсолутну већину и у једном и у другом покрету.
ТРАНСКРИПТ ДОКУМЕНТА
Препис
ШТАБОВИ
Војно-Четничких Команда
''КАРАЂОРЂЕ И ПЕТАР МРКОЊИЋ''9
21. април 1942. године
Број служб.
Планина.
ХРВАТСКИМ ОФИЦИРИМА, ПОДОФИЦИРИМА И ВОЈНИЦИМА,
Упућујемо Вам ово писмо по овоме брату Хрвату којега смо нашли на
терену приликом јучера(ш)ње борбе. Пуштамо га његовој кући да продужи свој
6

R. Čolaković, Zapisi iz oslobodilačkog rata, I, Beograd 1956, 776 –777. (према: R. Hurem, Kriza
NOP-a u Bosni i Hercegovini...., 231, фуснота 22).
7
''Али, ђе смо се сукобили са четницима? Сукобили смо се управо на питању организовања те
власти. Они нису дозвољавали да власт организују одбори, него су форсирали своје жандармске станице и жандармску власт, стару власт''. (Светозар Вукмановић Темпо, интервју у документарном филму ''Jugoslavija u ratu 1941-1945. / (9/23) NDH – 'Cvijet hrvatstva'''
 https://www.youtube.com/watch?v=TKXkbr0m3yY (05.08.2018) 
8
''Из Бочца смо ишли према Бранковићима. У кући једног Бранковића налазио се штаб Драге
Мажара. Продужили смо у село Јаворане. Заноћили смо заједно са четницима Лазе Тешановића. Они су били у једној, а ми у другој просторији, у школи. Били смо на опрезу, како не би
избио сукоб између нас и њих, јер још није дошло до потпуног сукоба.'' (М. Будимир, Са козарским пролетерима, Козара у народноослободилачком рату – Записи и сјећања, II, Београд 1971,
407)
9
Батаљон Петар Мркоњић је у априлу 1942. године дјеловао на простору данашњих општина
Челинца и Српца: ''Полази од села Шушњари лијевом страном ријеке Врбас до села Разбоја,
затим иде до села Ножичко, Мартинац, Чукаљ, Иличани, Скучани, Бојин Хан /Поточане/, Гајеви, Чифћије, Бранешци, Јуштовац, Скатавица, Ладонска Коса, Рабићи, затим цестом Муслимански Челинац, Осоја кота 46 Стјепанова Глава 387 село Шушњари''. (Меморијални музеј на
Мраковици, Ф-21/13)
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рад, а уједно користимо прилику да Вам упутимо ово писмо у којем Вам саопштавамо следеће.
Ви Вашим дјелима као представници војске па следствено томе и једне
организоване државе стварате страшна недела, а самим тиме бодрите све на
већу мржњу између два племена. Догађаји који су се одиграли Вашом кривицом уче Вас а јавности доказују да сте Ви искључиви кривци за све што се је
одиграло. Ви за рачун непријатеља лијете крв и водите братоубилачки рат. Ово
чините за силе осовине, које ће несумњиво бити потучене. Где наиђе Ваша војска учини мирна насеља згариштем, а поубијате старце и нејаку децу дали су
ово дела достојна Хрватске културе и шта мислите постићи са тиме? Немојте
ни мислити да ће ма ко на свету да спречи наш устанак, он је природна последица непријатељског поступка према нашем народу, али будите увјерени да га
не водимо против Хрватског народа, а судбину своју нас одлучит ће највећи
народи света. Видите по нашем поступку да нам није циљ да палимо Ваше
куће, али Вам уједно саопштавамо, ако се деси убудуће и један случај да Ваша
војска запали Српску кућу или убије жену или дијете, бићемо немилосрдни
према селима и војсци где на такове наиђемо, јер доста је било стрпљења и
доста је са наше стране попуштања. Скоро ће да Вас упита народни суд што сте
радили, а да ми нећемо вазда робовати у ланцима клете тираније и да ћемо
видјет скоро зраке слободе – гаранција је снага Велике Британије и Америке, а
такођер и осталих народа света који су уложили све да се створи поредак у
којему ће сви људи да имају једнака права.
Ово је начин да се споразумемо и да се договоримо али морате признати
да је жалосно да нисмо у редовима заједно да се боримо за оно велико дјело
које замишљају и граде и Ваши преставници у највећим земљама света.
Браћо Хрвати, немојте ово схватити као нашу слабост него имајте на
уму да нам је жао да страда и једна Ваша кућа или да погине и један братски
војник, а да није тога ми би Вас нападали по неписаним Законима рата, а са
Вашим становништвом поступали би као са непријатељским, дочим из овога
видите да нам то није циљ.
Наша снага је јака. Хрвати, ми смо поносни да смо организовали овај
џиновски устанак, али смо уједно и жалосни да га морамо водити у Вашем
одсуству. Ово вам пише команда а уједно у њеној средини налази се доста
Хрвата који са нама заједнички раде.
Хрвати ми не водимо комунистичку борбу, него борбу за Краља и Отаџбину, а Ви Вашим дјелима стварате комунизам и један такав неред у којем ће
да страда наш народ без разлике.
Сада Вас братски поздрављамо и желимо Вам да се скоро видимо у
Великој Југославији.
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ХРВАТИ СКОРО ЋЕ ДА КЛИКНЕ ВИЛА НА АВАЛИ, ПАПУКУ, ДУРМИТОРУ И НА ЦРНОМЕ МОРУ. СКОРО ЋЕ ДА СЕ ОПЕТ ЗАОРИ ПЕСМА:
''ХРВАТ ИВО И СРБИН ЈОВО ЗАИГРАШЕ КОЛО НОВО''
ЖИВЕО КРАЉ ПЕТАР II
ЖИВЕО СРПСКИ И ХРВАТСКИ НАРОД УЈЕДИЊЕН ПРЕД БУДУЋНОСТИ.
ЖИВЕО ДР. ВЛАДИМИР МАЧЕК
С ВЈЕРОМ У БОГА ЗА КРАЉА И ОТАЏБИНУ
Ађутант
Пет. З. Петровић в.р.

М.П.
(Вој. чет. бат. са
мртвачком главом)

командант, п.пуков.
Дан. Ј. Јанковић
Пријепис начинио и овјерава:
надпоручник (Ковачевић)
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VERICA M. STOŠIĆ
VLADAN VUKLIŠ
Arhiv Republike Srpske
Banjaluka

FRAGMENTI ZA LJETOPIS
ARHIVA BOSANSKE KRAJINE 1974
Apstrakt: U ovom tekstu donosimo kritičko priređivanje istorijske građe,
rukopisa ''Fragmenti za ljetopis'', dnevničkih zapisa Milana Vukmanovića, direktora
Arhiva Bosanske Krajine u Banjaluci, koji su vođeni u prvih šest mjeseci 1974. godine. Originalni tekst sačinjavaju opisi radnih dana u Arhivu Bosanske Krajine, odnosno poslova koji su obavljani iz dana u dan, a koji se odnose na raznovrsne aktivnosti, od upravnih radnji, preko istraživačkih projekata, sakupljačke i izdavačke djelatnosti, redovnih arhivskih poslova, do spasavanja arhivske građe iz poplava i rješavanja akutnog problema finansiranja ustanove. U uvodnom tekstu priređivači daju širi
istorijski kontekst, sa posebnim fokusom na 1973. i 1974. гodinu, kao prelomni period u istoriji Arhiva Bosanske Krajine, te u pozadini i same jugoslovenske federacije.
Priređivači su pokušali identifikovati ključna mjesta i ličnosti koje se spominju u tekstu i provesti pronađene informacije kroz naučni aparat.
Ključne riječi: Arhiv Bosanske Krajine, Milan Vukmanović, dnevnik, ljetopis.
Priča o istoriji današnjeg Arhiva Republike Srpske već je sačuvana u nekoliko revijalnih publikacija, od kojih je posljednja, Архив Републике Српске autora
Bojana Stojnića, objavljena ove, 2018. godine, povodom 65 godina organizovane
arhivske djelatnosti.1 Samim tim, kratka istorija Arhiva već je poznata u njenim osnovnim crtama i nju ćemo na početku samo djelimično ponoviti. Dana 20. aprila
1953. osnovan je Arhiv grada Banjaluke i smješten je u suteren tadašnjeg Gradskog
narodnog odbora, danas zgrada Gradske uprave Banjaluke. Osnovana u skromnim
uslovima, sa dva pisaća stola, vješalicom za kapute, ogledalom, lavorom, kantom za
vodu, pet kecelja za rad, stalažama, knjigama i dvojicom zaposlenih, od kojih je
jedan upravnik, Markom Savinović,2 nova gradska ustanova dobila je zadatak da
1

Б. Стојнић, Архив Републике Српске: од градске до институције националног значаја 1953–
2018, Архив РС, Бањалука 2018. Vidi takođe: Arhiv Bosanske Krajine Banjaluka, 1953–1983, prir.
N. Radmanović, Banjaluka 1983.
2
ARSBL, 114, završni računi: Arhiv grada Banjaluke
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zaustavi propadanje i uništavanje arhivske građe akumulirane kroz više decenija u
pomoćnim prostorijama upravnih zgrada u užem centru Banjaluke.3
Nepune tri godine kasnije postalo je očigledno da se iza skromnih pokušaja
spasavanja starih papira naslućuje ozbiljniji poduhvat zahvatanja istorijskog materijala koji je nastajao radom različitih pravnih lica čija se nadležnost protezala ne samo
na širu gradsku sferu, nego na cjelokupnu teritoriju Bosanske Krajine. Već u februaru 1955. ustanova prerasta u Sreski arhiv za područje tadašnjih srezova Banjaluka i
Prijedor. Za potrebe ovog teksta dovoljno je kazati da se radilo o teritoriji koja se
protezala od Ključa i Bosanskog Novog sa zapadne, do Skender Vakufa i Prnjavora
sa istočne strane. U novim okvirima Arhiv se razvijao kao regionalna ustanova koja
je postavila osnovu za zaštitu arhivske građe u registraturama i u kojoj je započeto
identifikovanje i sređivanje arhivskih fondova uz formiranje posebnih zbirki, od
kojih će primarno mjesto u daljem radu – što se vidi iz priloženog ljetopisa – zadržati
Zbirka memoarske građe, sačinjena uglavnom od sjećanja aktivista radničkog pokreta i učesnika Narodnooslobodilačkog rata.
Godine 1959. za drugog direktora Arhiva imenovan je Ibro Ibrišagić. U njegovom mandatu uvedene su promjene od suštinskog značaja: pokretanje izdavačke,
izložbene i obrazovne djelatnosti, popis registratura u području zaštite, osnivanje
foto-laboratorije, pokretanje sistematskog sređivanja arhivskih fondova i, najvažnije,
širenje nadležnosti na područje Sreza Bihać, uz preimenovanje institucije u Arhiv
Bosanske Krajine 1963. godine. Usljed reorganizacije upravnih područja i ukidanja
većine srezova, ustanova je postala nadležna za teritoriju dva krajiška sreza, Banjaluka i Bihać, odnosno za njihove 23 opštine.4 Prilikom ukidanja Sreza Jajce, Arhiv
Bosanske Krajine uzeo je u nadležnost njegove tri sjeverne opštine uključujući Jajce,
dok je nadležnost nad četiri južne opštine prepustio Arhivu Srednje Bosne u Travniku.5 Usljed uvećanja posla i potrebe za njegovom racionalizacijom, tokom 1963. i
1964. osnovani su arhivski sabirni centri (kancelarije) u Bihaću, Prijedoru i Jajcu.6
U septembru 1972. treći direktor Arhiva postaje Milan Vukmanović, društvenopolitički radnik, nekada službenik Narodnog odbora Sreza Banjaluka, profesor i
dotadašnji direktor Banjalučke gimnazije. Na tom će mjestu ostati sve do 1979. godine. Život i djelo, odnosno biografija Milana Vukmanovića, bar u kraćim crtama, već
je poznata naučnoj javnosti.7 Detalji u koje ovom prilikom ulazimo leže u presjeku
istorije samog Arhiva Bosanske Krajine, i, u manjoj mjeri, ljudi, institucija i lokacija
koje su obilježile njegovo funkcionisanje. Naime, tokom 1973. godine Vukmanović
se odlučio na vođenje dnevnika u kojem je bilježio glavna dnevna dešavanja u radu
3

I. Ibrišagić, ''Osnivanje i rad Sreskog arhiva u Banjoj Luci'', Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine (Sarajevo), III (1963), 45–46.
4
Vidi: Б. Стојнић, Архив Републике Српске, 13–21.
5
ARSBL, ABK, 310/63
6
ARSBL, ABK, 381/64
7
Vidi: Ustaški stožer za Bosansku Krajinu; Studija Milana Vukmanovića i izbor iz građe, prir. Verica
M. Stošić, Vladan Vukliš, Banjaluka 2017, 339‒359.
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institucije koju je vodio. Nije sigurno kada je ovaj dnevnik započet i kada je završen.
Sigurno je samo to da je Vukmanović svoje zapise koji se odnose na prvih šest mjeseci 1974. godine dao prekucati u tekst naslova ''Fragmenti za ljetopis''. Ovaj materijal je odložen u neinventarisane radne arhivske materijale, zajedno sa programskim,
konferencijskim i drugim spisima i bilješkama.
Prije nego što predočimo sam tekst, potrebno je da se u nešto širim crtama
osvrnemo na glavne tokove kroz koje je tada prolazio Arhiv. Samu 1973. godinu
nesumnjivo je obilježio događaj od posebnog značaja. Dana 1. juna Arhiv Bosanske
Krajine preselio se u ''Carsku kuću'', staru austrougarsku građevinu preko puta pozorišta, koja je do tada bila sjedište vojnih komandi. Nakon izgradnje Doma JNA, u
''Carsku kuću'' uselili su se Arhiv i Muzej Bosanske Krajine, koji su ''vertikalno''
podijelili građevinu. Arhiv je na spratu dobio devet radnih prostorija, u prizemlju
sedam depoa, jednu radnu prostoriju za izradu kutija i dvije prostorije za biblioteku.
U pomoćnom dvorišnom objektu, iz koje se JNA još nije bila iselila, dobijene su dvije prostorije.
Prema izvještaju upućenom Zajednici arhiva BiH od 11. januara 1974, Arhiv
je raspolagao sa 2.349 dužnih metara građe. Očekivalo se i proširenje nadzora nad
registraturama na više od dvije i po hiljade pravnih lica, jer je evidencija trebalo da
bude dopunjena na osnovu registarskih upisa iz sudskih ustanova. Zaštitu arhivske
građe na terenu u to vrijeme obilježio je problem sa preuzimanjem fondova ukinutih
sreskih narodnih odbora, od kojih su neki bili izloženi propadanju kod imalaca. Glavni vidljivi problem je predstavljala građa Okružnog suda Banjaluka, koja je ležala u
nesređenom stanju, a imaoci nisu bili voljni da pristupe poslu njenog sređivanja.8 Što
se tiče nadzora, trpjele su najviše privredne organizacije, posebno trgovačke, jer im
nije posvećivana nikakva pažnja.9
Arhiv Bosanske Krajine zapošljavao je tada ukupno 14 radnika, od čega četiri
radnika sa visokom, tri sa višom, pet sa srednjom, jednog sa nižom spremom i jednog
nekvalifikovanog radnika, s tim da se radnica u Arhivskom centru Jajce više od godinu i po dana nalazila na bolovanju. Prema Finansijskom planu za 1974. godinu, tražila su se dodatna sredstva za zapošljavanje novih šest radnika visoke, jednog više i
četiri srednje školske spreme.10 U tim godinama Arhiv je zapao u dugu prelaznu fazu
između ustanove čije je pravo osnivača i obavezu finansiranja nosila SR BiH od
1967. godine, te institucije združenog finansiranja od strane 23 krajiške opštine, što
će konačno biti potvrđeno sporazumom s početka 1975. godine.11 Akutan problem sa
finansiranjem obilježio je upravni posao u prvim godinama mandata Milana Vukmanovića, što se i da vidjeti iz priloženog dnevnika. Tokom 1973. godine prešlo se na
novi način finansiranja i to je stvorilo poteškoće jer su opštine kasnile sa doznačenim
uplatama. Arhiv je iz dubljeg problema izvukla Zajednica za kulturu Opštine Banja8

Ovaj problem je riješen preuzimanjem građe u nesređenom stanju četiri godine kasnije.
ARSBL, ABK, 547/73. Izvještaj za Zajednicu arhiva BiH
10
ARSBL, ABK, 600/73. Finansijski plan za 1974.
11
Б. Стојнић, Архив Републике Српске, 21.
9
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luka, koja je, umjesto traženih 80 hiljada za datu godinu, uplatila čitavih 180 hiljada
dinara. Da bi se stvari postavile na racionalnu osnovu, tražilo se potpisivanje samoupravnog sporazuma od strane svih opština u datom području djelovanja, u svrhu regulisanja prava osnivača.12 Takođe, novim planom je traženo da se finansiraju programski izdaci a ne institucija kao takva, sa participacijom opština i zajednica kulture
u proporcijama određenim samoupravnim sporazumom. Pored materijalnih troškova,
finansijski plan je predviđao finansiranje aktivnosti po sektorima: služba nadzora nad
registraturama, služba sređivanja građe (podijeljena na grupu za društvenopolitičke
organizacije i grupu za organe vlasti i druge cjeline), služba za fotodokumentaciju,
odsjek za istoriju, radnički pokret i narodnu revoluciju, opšta služba, otkup dokumenata, te naučnoistraživački rad sa minimalno jedanaest programskih tačaka koje se
protežu od istraživačkog indeksiranja odnosno vođenja kartoteke do pripremanja
monografskih publikacija. Prema realizaciji sredstava iz 1973. godine, evidentno je
da su sve opštine učestvovale sa manje sredstava od traženog iznosa, i činilo se kao
da je opravdana bojazan od očekivanih problema sakupljanja sredstava u narednoj
godini.13 Usljed toga osjećale su se ''stagnacija i zaostajanje''.14
Problem nezgodne pozicije arhivskih institucija je, naravno, prepoznavala i
šira stručna zajednica. Božo Madžar, direktor Arhiva BiH, pisao je naredne godine:
''Po staroj, već daleko prevaziđenoj, resorskoj logici, arhivi su ustanove iz oblasti
kulture, iako u svojoj praktičnoj djelatnosti arhivi obavljaju tri funkcije: upravnu,
kulturno-prosvjetnu i naučnu''. Zbog ovog raskoraka dolazilo je do nesaglasnosti u
vezi sa finansiranjem rada arhiva kao institucija višestruke djelatnosti. Te djelatnosti
prelaze granice utvrđene između odijeljenih resora, iza čega ostaju budžeti kojima se
ne predviđa prelazak preko tih granica. Direktor republičkog arhiva ponavljao je
zaključke donedavnih savjetovanja jugoslovenskih arhivista, kada je predlagao republičko budžetsko finansiranje upravne funkcije arhiva, uz finansiranje kulturne i
naučne programske djelatnosti iz sredstava zajednica kulture, pri čemu bi nadležne
republičke zajednice kulture valorizovale njihovu djelatnost.15 Ipak, u mjesecima
nakon ustavnih promjena iz 1974. godine doneseno je komplikovano rješenje međuopštinskog samoupravnog sporazuma iza kojeg je nastupala još kompleksnija praksa
naplate utvrđenih sredstava. Nadajući se najboljem, u Arhivu Bosanske Krajine su
predlagali upravo taj način rješavanja situacije.
Pored problema sa realizacijom finansiranja djelatnosti, Arhiv Bosanske Krajine susreo se sa poteškoćama u arhivskim centrima. U Jajcu je vremenska nepogoda
od 9. jula 1973. izazvala poplavu u podrumskim i prizemnim prostorijama Skupštine
opštine, gdje se nalazio Arhivski centar. Stradao je veći dio građe jer je voda dosegla
nivo od 70 cm. Radne grupe iz Banjaluke, u sastavu od četiri do šest radnika, u šest
12

ARSBL, ABK, 547/73. Izvještaj za Zajednicu arhiva BiH
ARSBL, ABK, 600/73. Finansijski plan za 1974.
14
ARSBL, ABK, 547/73. Izvještaj za Zajednicu arhiva BiH
15
ARSBL, ABK, 688/74. Arhiv BiH: Prijedlog finansiranja arhivske djelatnosti u BiH
13

406

VERICA M. STOŠIĆ, VLADAN VUKLIŠ, Fragmenti za ljetopis Arhiva Bosanske Krajine 1974

navrata su putovale u Jajce i radile na saniranju štete. U Bihaću je ''nekoliko nasilnih
iseljavanja arhivske građe'' prisililo Vukmanovića da preko Pravobranilaštva podnese
krivičnu prijavu protiv Višeg tehničkog centra, čiji su uposlenici 28. septembra 1973.
izbacili arhivsku građu iz depoa u hodnike zgrade Skupštine opštine, gdje se takođe
nalazio i lokalni Arhivski centar.16 Dolazilo je i do poteškoća u komunikaciji sa upravnim i društvenopolitičkim organizacijama. Iako su programska nastojanja, koja su
se uglavnom odnosila na rekonstrukciju istorije radničkog i Narodnooslobodilačkog
pokreta, nailazila na prihvatljiv stepen podrške, iz dnevnika je očigledno nerazumijevanje jednog od vodećih banjalučkih komunista, Šefketa Maglajlića, koji, sudeći po
Vukmanovićevom zapisu, nije bio saglasan sa vodećom ulogom Arhiva i Muzeja –
tada rukovođenog nekadašnjim arhivskim direktorom Ibrom Ibrišagićem – u ovim
projektima. Vrijedi napomenuti da je Maglajlićev stav već u to vrijeme bio, što se
tiče jugoslovenskih okvira, posve prevaziđen, i da su društvenopolitičke organizacije
imale pomoćnu ulogu u istraživačkim projektima, koje su vodili uglavnom istorijski
instituti.17 Potvrda stremljenja dviju banjalučkih istraživačkih centrala stigla je osnivanjem Instituta za istoriju u Banjaluci nekoliko godina kasnije.
Naravno, rad Arhiva nisu obilježile samo poteškoće. Bilo je i značajnih uspjeha. Nada u daljnji napredak, mora se priznati, nije bila bez osnova. U toku 1973. i
1974. godine, pored premještanja Arhiva i Muzeja na novu lokaciju, gradske vlasti su
se mogle pohvaliti većim brojem bitnih poduhvata u kulturi. Otvoren je Dom JNA,
čime je postavljena osnova za dalji razvoj kulturnog života u gradu. Predviđena su
sredstva za daljnju rekonstrukciju Doma kulture i pripremne radove za izgradnju
budućeg Doma radničke solidarnosti za smještaj Narodne biblioteke, Umjetničke
galerije, Dječijeg pozorišta i drugih ustanova. Planirana je i što skorija izgradnja
Doma kulture Mejdan. Najčešće skriveno pregnuće arhivskih radnika, zabilježeno u
direktorovom dnevniku, ostalo je u pozadini mnogih koncerata, predstava, konferencija i uopšte žive kulturne scene centralnog krajiškog grada.18 Drugim riječima, specifični problemi Arhiva proizilazili su iz činjenice da je on predstavljao regionalnu
ustanovu čije finansiranje nije mogla snositi jedna opština, iako najveća, najbogatija i
najživlja. Vukmanović je, na kraju krajeva, isticao kako su upravo u lokalnoj
Skupštini opštine i Zajednici kulture nailazili na najveće razumijevanje.
''Fragmenti za ljetopis'' Milana Vukmanovića predstavljaju prvorazredan
izvor ne samo za institucionalnu istoriju Arhiva Bosanske Krajine, nego i za istoriju
arhivistike i arhivske službe, istoriju kulturnih djelatnosti, istoriju zaštite kulturnih
dobara, pa u određenom smislu i istoriju istoriografije i kulture sjećanja. Ovi ''Frag16

ARSBL, ABK, 404/73 i 512/73.
Uostalom, ni sam ''Izvještaj o radu Opštinske konferencije SK i njenih organa'' za period od juna
1972. do juna 1974. ne spominje projekte istraživanja istorije SK i radničkog pokreta, nego primat stavlja na marksističko obrazovanje članova SK, sa fokusom na ustavne promjene i organizaciju udruženog rada. ARSBL, 554, 1974 – trenutno nesignirano.
18
Vidi npr. ''Plan društveno ekonomskog razvoja opštine Banja Luka za 1974. godinu'', Skupština
opštine Banjaluka, 94–95; u: ARSBL, 554, 1974 – trenutno nesignirano.
17
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menti'' predstavljaju važan prilog do sada monografski nenapisanoj istoriji arhivske
službe na području bivše Jugoslavije. Detaljno istraživanje i pisanje te istorije popunilo bi rupu u više disciplina – kako u kulturnoj istoriji tako i u informacionim studijama – i dalo bi doprinos dubinskom razumijevanju procesa izgradnje osnova javnih
istorijskih narativa i naše istorijske svijesti.
[Transkript dokumenta, sign. ARSBL, ABK – priručna arhiva]
ARHIV BOSANSKE KRAJINE, BANJA LUKA
FRAGMENTI ZA LJETOPIS

4. januar 1974.
Razgovor direktora Arhiva Bosanske Krajine (Arhiv) sa potpredsjednikom
Skupštine opštine Banja Luka19 od 9. do 9.50 časova o problematici finansiranja
Arhiva. Potpredsjedniku je predloženo da Skupština opštine u Banjoj Luci organizuje
sastanak predsjednika opština radi donošenja sporazuma opština o finansiranju Arhiva.
Obzirom da se 7. januara 1974. godine organizuje regionalno savjetovanje
sekretara sekretarijata opštinskih konferencija SKJ, međuopštinskih konferencija
SKJ za regionalna područja Banje Luke i Bihaća, sazvanog na inicijativu CK
SKBiH, predloženo je sekretaru Međuopštinske konferencije i potpredsjedniku
Skupštine opštine, Mirku Majkiću,20 da na ovom sastanku iznese probleme finansiranja Arhiva. Majkić je prijedlog usvojio.
5. januar 1974.
Dobiveno je obavještenje da je umrla Katica Pranjko,21 radnik u Arhivskom
centru Jajce.22 Bolovala je od raka. Da pomognu porodici, a ona je bila neudata, na
put u Jajce krenuli su Slavica Raspudić,23 Marica Lazukić24 i Zahida.25

19

Predsjednik SO Banjaluka od 8. jula 1971. bio je Seid Maglajlija, diplomirani inženjer tehnologije.
Mirko Majkić, politolog, potpredsjednik SO Banjaluka do 22. aprila 1974, kada je imenovan za
predsjednika Izvršnog odbora SO Banjaluka.
21
Katica Pranjko, od 1. februara 1964. do 5. januara 1974. administrator, rukovodilac i referent za sređivanje i zaštitu arhivske građe u Arhivu i Arhivskom sabirnom centra u Jajcu.
22
Arhivski sabirni centar u Jajcu osnovan je 1. aprila 1963, a ugašen tokom 1983.
23
Slavica Raspudić, od 3. aprila 1957. do 30. septembra 1982. računovođa i sekretar Sreskom arhiva i
Arhiva.
24
Mara ‒ Marica Lazičić, od 15. decembra 1972. do 14. januara 1976. pripravnik, referent za fototeku
i mikroteku, odnosno viši arhivski tehničar u Arhivu.
20
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6. januar 1974.
Sahranjena je Katica Pranjko. Govor na grobu održala je Slavica Raspudić.
Na sahranu su krenuli još i: Milan Vukmanović, Nafis Halilović26 i Seida.27 Zbog
kvara na kolima u toku putovanja za Jajce na sahranu nisu stigli Vukmanović i Halilović, a Seida se prebacila u kola Ibre Ibrišagića, koji je u međuvremenu naišao.
7. januar 1974.
U Zajednici obrazovanja u Banjoj Luci direktor je razgovarao sa Ljubinkom
da bi se dobila hronika njenog oca Ljube Jankovića.28 Dala je pristanak s tim što će
nastojati da nagovori svoju majku da primjerak pisanog teksta hronike pokloni Arhivu.29
8. januar 1974.
Dobiveno je obavještenje da Milorad Pećo raspolaže sa originalnim pismima
Mirka Višnjića,30 Nikice Pavlića31 i Velimira Stojnića.32 Obavještenje je dao Drago
Radovanović.33
Direktor je razgovarao sa Dragom Radovanovićem da građu kojom lično raspolaže preda Arhivu. Drago je na to pristao.
25

Zahida Keljalić, od 1. septembra 1969. do 8. juna 1979. referent za prethodno sređivanje arhivske
građe, odnosno arhivski manipulant u Arhivu.
26
Nafiz Halilović, od 1. septembra 1966. do 1. septembra 1978. referent za istoriju radničkog pokreta
i rukovodilac Odjeljenja za sređivanje arhivske građe u Arhivu
27
Seida Duraković, od 15. decembra 1972. do 17. jula 1974. referent za obradu arhivske građe, odnosno arhivist u Arhivu
28
Ljubo ‒ Ljubomir Janković, nosilac Partizanske spomenice 1941, narodni poslanik Ustavotvorne
skupštine DFJ i predsjednik Sreskog suda
29
Ovo je eventualno i realizovano. Tekst se danas čuva u Arhivu Republike Srpske u Banjaluci, pod
naslovom ''Hronika života i borbe naroda sreza prnjavorskog u vremenu od jeseni 1918. do kraja
1946. Godine''.
30
Miroslav ‒ Mirko Višnjić, svršeni gimnazijalac (1933), član SKOJ-a (1932) i KPJ (1934), službenik OUZOR-a, sekretar Mjesnog komiteta KPJ (1938‒1940). U rodnoj Banjaluci se školovao, radio,
osnovao porodicu i umro.
31
Nikica Pavlić, pravnik i publicista, član KPJ (1930). Zbog svestranog i intenzivnog komunističkog
djelovanja hapšen i osuđen na robiju. Pisao reportaže, pjesme i pripovijetke, sarađivao u štampi i časopisima, pokrenuo partijski list, a u ustaničkim danima 1941. i partizansku novinsku agenciju i partizanski list. Jedan od inicijatora za osnivanje i aktivni član više predratnih banjalučkih društava (KAB,
Ženski pokret, Liga za mir i slobodu, Banjalučki šahovski klub).
32
Velimir ‒ Veljo Stojnić, učitelj, političar, pjesnik i publicista, član KPJ (1936), rezervni generalmajor JNA, narodni heroj (1953). Obavljao različite vojne i partijske dužnosti u toku NOR-a. Poslije
Drugog svjetskog rata visokorangiran državni i politički funkcioner. Detaljnije u: ARSBL, 209, 008,
045; Isto; 017, 021.
33
Dragoljub ‒ Drago Radovanović, predratni učesnik revolucionarnog omladinskog pokreta u Banjaluci i NOR-a (1944) i član KPJ (1944). Poslije završetka rata radio u više banjalučkih institucija iz
oblasti uprave, privrede i kulture. Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, II, 93, Isto, 011, 015; Isto, 013,
015.
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9. januar 1974.
Dobiveno je obavještenje da Stole Makić,34 komesar odreda na Podgrmeču,
piše o krajiškim učiteljima u NOB-u, a Dimitrije Bajalica35 o jednoj generaciji učenika Učiteljske škole u Banjoj Luci.
Navodno, Zora Čiča raspolaže kompletom lista Neven.36
10. januar 1974.
Razgovor sa Svetom Đorđevićem37 da bi se dobile izjave od njega i njegovog
brata Veljke Đorđevića38 o radu partijske organizacije prije rata.
Dobiveno je obavještenje da Veljo Stojnić neke dekumente želi staviti na raspolaganje Arhivu.
14. januar 1974.
Direktor Vukmanović i referent za zaštitu arhivske građe, Dušan Lukić,39
posjetili su skupštine opština u Bosanskoj Gradišci, Srpcu i Laktašima radi rješavanja
pitanja finansiranja, kako realizacije participacije za 1973. tako i sredstava za 1974.
godinu.
16. januar 1974.
Organizovan je sastanak sa Bogdanom Jerkovićem40 u prostorijama Arhiva.
Razgovoru je prisustvovao direktor Osnovne škole Ratko Jocić.41
34

Stojan ‒ Stole Makić, predratni učitelj, prvoborac, pedagoški pisac, društvenopolitički radnik, član
KPJ (1941), politički sekretar Podgrmečkog vojnog područja, pomoćnik načelnika OZNE za BiH,
rezervni potpukovnik JNA i podsekretar Izvršnog vijeća SR BiH i autor članaka u zbornicima čija su
tematika ratna sjećanja iz Drugog svjetskog rata. Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, II, 102, Isto, VI,
193, Isto, 008, 069; Isto, 010, 038; Isto, 016, 010.
35
Dimitrije Bajalica, učitelj, ekonomista, rezervni pukovnik JNA i društveno-politički radnik, član
KPJ (1940), te autor većeg broja članaka iz oblasti agrara i zadrugarstva. Detaljnije u: ARSBL, 209,
MG, I, 4, Isto, V, 170, Isto, VII, 221; Isto, 015, 068.
36
List za djecu Neven osnovao je, uređivao i izdavao, sa prekidima, od 1880. do 1908. Jova Jovanović
Zmaj. Priređivan je i štampan u Novom Sadu i Zagrebu. Obnovio ga je 1979. Miroslav – Mika Antić.
List izlazi i danas.
37
Svetolik ‒ Sveto Đorđević, pravnik, komunistički simpatizer, član KPJ (1945) predratni i posljeratni
činovnik u državnoj upravi. Protjeran iz Banjaluke u Srbiju (1941‒1945). Aktivan fudbaler, fudbalski
sudija i fudbalski funkcioner. Detaljnije u: ARSBL, 329, 56.
38
Veljko Đorđević, pravnik, predratni član SKOJ-a i KPJ, učesnik NOR-a od 1943. Poslije rata okružni tužilac u Banjaluci, pomoćnik ministra pravosuđa NR BiH i generalni sekretar Predsjedništva Vlade NR BiH. Poslije odslužene informbirovske kazne (1949‒1952) službovao u više privrednih preduzeća i u Banjalučkom srezu. Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, I, 19; Isto, II, 49; Isto, V, 167, 169; Isto,
VI, 177‒179; Isto, 015, 067.
39
Dušan Lukić, od aprila 1960. do 30. juna 1979. administrator, referent za arhivsku građu i rukovodilac Odsjeka za zaštitu arhivske građe i nadzor registratura u Sreskom arhivu i Arhivu.
40
Bogdan Jerković, student agronomije, član omladinskih i studenskih društava u Banjaluci i Zagrebu.
Iako nije bio član KPJ, zbog saradnje sa istaknutim ličnostima jugoslovenskog komunističkog pokreta
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Notirani su podaci o njegovom revolucionarnom radu u predratnom periodu.
Dao je obećnje da će dostaviti opširniju biografiju i neke značajnije fotografije.
17. januar 1974.
Direktor i Dušan Lukić krenuli su za Jajce. U depoima arhivskog centra
Lukić je iznalazio arhivske dokumente za davanje izvoda po zahtjevima stranaka, a
direktor je obavio razgovor sa predsjednikom Skupštine opštine Jajce o problematici
spašavanja arhivske građe, iznalaženja novih prostorija za Arhivski centar i finansiranju.
Dogovoreno je da se održi sastanak 25. januara na kome će prisustvovati:
sekretar sekretarijata Opštinske konferencije SKJ, predsjednik Opštinske konferencije SSRN, sekretar Skupštine opštine i načelnik za opšte poslove.
Direktor je produžio put za Šipovo, gdje je u zgradi Skupštine opštine razgovarao sa predsjednikom i sekretarom Skupštine opštine, sekretarom OK SKJ (Zorom
Šolaja, kćerkom Simele Šolaje)42 i članovima Sekretarijata o problematici finansiranja i naučnoistraživačkom radu o istorijatu područja Šipovo. Dobivena je pismena
garancija da će obaveze iz 1973. godine biti izvršene.
18. januar 1974.
U Osnovnoj zajednici obrazovanja u Banjoj Luci vođen je razgovor o finansiranju istraživačkog rada o istorijatu školstva i u 1974. godini.
21. januar 1974.
Od Branka Suručića dobiveno je obavještenje o arhivskoj građi i štampi
koju je sakupljao pokojni Branko Jelovac u Kosjerovu.
43

23. januar 1974.
Na regionalnom savjetovanju o problematici djelovanja religijskih konfesija,
održanom u Domu JNA, direktor je razgovarao sa predsjednicima opština Jajce i
Kotor Varoš. Sa predsjednikom Skupštine opštine Jajce razgovor je bio posvećen rješavanju pitanja finansiranja Centra u Jajcu.

u policijskoj kartoteci evidentiran kao komunista. Polovinom 1935. urednik nedeljnog lista Narodna
pravda. Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, I, 47; Isto, 011, 045; ARSBL, 329, 285.
41
Ratomir ‒ Ratko Jocić, učitelj, uoči rata započeo učiteljsku službu. Drugi svjetski rat proveo u zarobljeništvu. Poslij rata u Banjaluci učitelj, prosvjetni inspektor i direktor osnovnih škola.
42
Simo ‒ Simela Šolaja, šumarski radnik, učesnik NOR-a i narodni heroj (1942)
43
Branko Suručić, zemljoradnik, učesnik NOR-a, član KPJ (1942). Uz materijalnu pomoć prote Dušana Kecmanovića završio je prosvjetni kurs i preko „Seljačkog kola“ bavio se prosvjećivanjem na selu.
Sarađivao je sa ustanicima 1941. i prešao na oslobođenu teritoriju. Poslije oslobođenja obavljao je različite političke i upravne dužnosti. Detaljnije u: ARSBL, 209, II, 100, Isto, III, 114‒115; Isto, IV, 148.

411

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

25. januar 1974.
Na razgovoru sa predsjednikom Skupštine opštine i sekretarom Sekretarijata
OK SKJ prisustvovali su Milan Vukmanović i Dušan Lukić. Dogovoreno je da se za
dva do tri mjeseca riješi problem novih prostorija za arhivski centar u Jajcu, a i da se
obezbijede sredstva za spašavanje građe koja je bila poplavljena. Arhiv treba da
dostavi predsjedniku Skupštine opštine evidenciju projekata i evidenciju fondova u
arhivskom centru, kako bi se mogao zakazati sastanak sa predstavnicima radnih organizacija koje bi participirale u troškovima presnimavanja oštećenih fondova i projekata.
Predsjednik je rekao da će Opština Jajce izvršiti obaveze u pogledu finansijskih sredstava ne samo za 1973. nego i 1974. godinu. Obzirom da je žiro račun blokiran sredstva će biti, kao obaveza, dostavljena naknadno. Istog dana direktor Vukmanović razgovarao je sa direktorom Drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu o zajedničkom radu na polju naučnoistraživačkog rada.
Nakon toga, direktor je otišao u franjevački samostan. U razgovoru sa gvardijanom pokušao je da ga privoli na registrovanje arhivskih fondova koji su u franjevačkom samostanu pohranjeni. Gvardijan, koji je nekada bio profesor franjevačke
bogoslovije u Visokom, dao je objašnjenje da oni u samostanu nemaju druge građe
osim one koja je nastala poslije 1947. godine. Međutim, prema drugim obavještenjima, to nije tačno. Gvardijan, vidi se, nije voljan da omogući da se bar registruju fondovi koji postoje. Nisu svi prebačeni u Fojnicu!
Direktor je pokušao da dobije objašnjenje za dnevnik koji je u toku cijelog
Drugog svjetskog rata vodio u Jajcu fra Josip Markušić44 kako bi se fotokopirao.
Gvardijan je rekao: „Taj dnevnik naši povjesničari još proučavaju u Sarajevu!“
Prema obavještenjima, bogata je zaostvština i fra Josipa Markušića i fra Bone
Ostojića.45
Razgovor u jajačkom samostanu nije dao rezultate. Čak nisu htjeli dati obavještenja o starim knjigama koje se u samostanu nalaze.
28. januar 1974.
Razgovor sa Simom Tadićem46 i Brankom Suručićem o podacima za istoriju
radničkog pokreta.

44

Fra Josip Markušić, franjevac sa bogatom svešteničkim službom: župnik, profesor i upravnik franjevačke gimnazije, gvardijan i provincijal. Posebno interesovanje u njegovom publicističkom i književnom stvaralaštvu izazvao je dnevnik koji je fra Markušić pisao o Jajcu u vrijeme i poslije Drugog
svjetskog rata.
45
Fra Bono Ostojić je u toku Drugog svjetskog rata vodio dnevnik, koji je odmah poslije njegove smrti (1969) uzela franjevačaka provincija u Sarajevu.
46
Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, V, 155, 157, 161‒164; Isto, VII, 200.
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29. januar 1974.
Razgovor sa Brankom Suručićem i Vladom Đuranom47 o grupi banjalučkih
gimnazijalaca koji su prešli na oslobođenu teritoriju.
30. januar 1974.
Pokušaj da se od advokata Nedima Džinića dobiju fotografije i neki dokumenti iz predratne Banje Luke radi kopiranja nije dao rezultate. Drsko je odgovorio
da ništa ne želi da da što je njegovo.
31. januar 1974.
Razgovor direktora sa Dragom Mažarom48 da bi se dobili dokumenti i fotografije za fotokopiranje.
Miron Mandrović49 donio je više fotografija iz predratnog perioda da bi se
fotokopirale i pohranile u Arhivu. Potpiso je svoju raniju izjavu.50
1. februar 1974.
Brat Kemala Hadžiomerspahića52 raspolaže sa jednim dokumentom iz turskog perioda. Voljan je da ga da Arhivu, ali će se prethodno konsultavati sa bratom.
51

2. februar 1974.
Razgovor sa Brankom Suručićem oko razjašnjenja špijunske djelatnosti Rudija, agenta Gestapoa među partizanima. Neka objašnjenja o Rudiju dao je i Drago
Mažar, naročito o njegovom hapšenju i strijeljanju.
Završen je nacrt elaborta za sređivanje zbirke fotografija i zbirke fotokopija
dokumenata. Potrebna konsultovanja u Republičkom arhivu imaće Marica Lazukić 4.
februara u Sarajevu. Zbirka je nesređena i treba pristupiti njenom sređivanju već sada, a i nabavci potrebne opreme, naročito ormara za kartoteku.

47

Detaljnije u: ARSBL, 209, 011, 015.
Drago Mažar, političar, književnik i narodni heroj. Djelovao u predratnom omladinskom i sindikalnom pokretu. U ratu komandir čete, komandant bataljona i odreda i obavještajni oficir korpusa. Nakon
rata rezervni pukovnik JNA. Obavljao niz društvenopolitičkih funkcija na republičkom i saveznom
nivou.
49
Miron Mandrović, bravarski radnik, učesnik u radničkom pokretu (1919) i član KPJ (1934). Sa
povremenim prekidima radi u Tvornici duvana u Banjaluci sve do oktobra 1942. kada je otpušten i
upućen u sabirni logor. Po izlasku iz logora otišao u partizane.
50
Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, II, 104; Isto, V, 152; Isto, 010, 044; Isto, 011, 017.
51
Ekrem Hadžiomerspahić, diplomirani pravnik, sudijski pripravnik (1937‒1942), sreski sudija, a
poslije rata sekretar suda.
52
Kemal Hadžiomerspahić, profesor matematike i fizike na banjalučkim srednjim školama, Realnoj
gimnaziji i Učiteljskoj školi. Aktivan u upravi više banjalučkih društava. Septembra 1944. izlazi sa
Banjalučanima na oslobođenu teritoriju. Od 1946. živi i radi kao predavač i direktor u Sarajevu. Autor
je srednjoškolskih udžbenika matematike.
48

413

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

4. februar 1974.
Vukmanović je razgovarao sa Šefketom Maglajlićem53 u prostorijama OK
SKJ o problematici naučnoistraživačkog rada. Šefket smatra da nosioci ovakvog rada
traba da budu društvenopolitičke organizacije, a ne takve institucije kao što su Arhiv
i Muzej Bosanske Krajine. Uloga ovakvih institucija, po njegovom mišljenju, trebalo
bi da bude prevashodno vezana za prikupljanje građe.Vukmanović mu je izložio nastojanja Arhiva da se kseroksiraju i fotokopiraju dokumenti u arhivima, muzejima i
institutima u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu, jer su mnogi fondovi kao cjeline razbijeni i rastureni, da bi se na osnovu istih pristupilo istraživačkom radu. Napomenuo je
da tražena sredstva za tu svrhu nisu dobivena unatoč traženja i donesenih zaključaka.
Sjećanja, odnosno memoarska građa bila bi dopuna arhivskoj građi koja se može i
treba pronalaziti.
Šefket smatra da bi trebalo od strane Opštine Banja Luka i društveno-političkih organizacija obrazovati jedno šire tijelo koje bi se ovim pitanjima bavilo, a da
Arhiv i Muzej izvršavaju tehnički dio posla. Šta više, na bazi ovako pribavljene građe tekstovi bi se pisali na bazi zaduživanja. Insistira na pisanju monografija o RKUD
''Pelagić'' i Klubu akademičara – KAB.
Mnogo ne cijeni nastojanja Arhiva da se već sada radi na dosijeima ličnosti
koje su bile aktivne u radničkom pokretu, NOB-i, javnom i kulturnom životu. Izloženo mu je da se mnoge ličnosti pominju u raznim publikacijama i da bi trebalo imati
kompletne podatke o njima. Šefket smatra da takve podatke treba imati samo o najistaknutijim.
Dao je podršku nastojanju da se radi na Zborniku dokumenata o radu Oblasnog narodnooslobodilačkog odbora sa Bosansku Krajinu, ali opet smatra da nosici
izdavanja ovakve edicije ne budu Arhiv i Muzej već neko društvenopolitičko tijelo.
Elaborat za rad na tome radile bi pomenute institucije, a nosilac rada bilo bi ovo tijelo kao neka vrsta odbora.
Vukmanović je naglasio da nosilac rada može da bude ustanova koja se bavi
naučnoistraživačkim radom bilo Arhiv ili Muzej, odnosno obe ustanove zajedno. Na
temelju programa finansirala bi se djelatnost. Da se tako radilo, Banja Luka bi do
sada imala više objavljenih edicija. Takvim radom arhivi i muzeji u cijeloj zemlji
izdavaju iz godine u godinu zbornike, monografije, hronike i studije.
Istog dana Vukmanović je u upravi PTT razgovarao sa direktorom Vukašinom Janjetovićem oko istraživačkog rada i finansiranja djelatnosti o istorijatu PTT
službe u Banjoj Luci i regionalnom području. Dat je prijedlog da se obezbijedi participacija od 5.000 dinara za prikupljanje dokumentarne građe već u ovoj godini. Me-

53

Šefket Maglajlić, mašinbravar, član SKOJ-a (1931) i KPJ (1932), vijećnik AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a, rezervni pukovnik JNA, narodni heroj. Poslije oslobođenja obavljao različite sindikalne, partijske i političke funkcije na nivou Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, I,
25.
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djutim, Janjetović za ovu akciju nije pokazao neko veće interesovanje. Odgovorio je
da će o prijedlogu razmisliti.
Na poziv u Arhiv je došao Hasan Hot54, koji je izdiktirao podatke o svom
radu i radu Asima Alihodžića55. Dogovoreno je da se davanje podataka kasnije nastavi.
5. februar 1974.
Teofik Afgan donio je izjavu svoga oca57 o prvim ustaničkim danima u
Drvaru 1941. godine. Autentičnost izjave u ime oca on je potpisao.
Sa Afganom je dogovoreno da se prikupe fotografije o Toplani kako bi se
sačuvale.
56

6. februar 1974.
Simo Tadić je izrazio spremnost da zajedno sa Vukmanovićem ode do starog
Afgana da bi se dobili dopunski podaci o prvim ustaničkim danim u Drvaru. Teofik
Afgan je obećao da će takav sastanak organizovati.58
8. februar 1974.
Stručni kolegij održao je sastanak sa sljedećim dnevnim redonu:
1) problematika u radu arhivskih centara u Bihaću,59 Jajcu i Prijedoru;60
2) program rada Arhiva i njegova realizacija i
3) organizovanje sjednice Radne zajednice.
9. februar 1974.
Razgovor Vukmanovića sa Nikom Jurinčićem61 oko dobivanja izjave o radničkom pokretu u Banjoj Luci i događajima iz NOB-e. Jurinčić je izrazio spremnost
da ovakve podatke notira i u razgovoru iznese.

54

Detaljnije u: ARSBL, 329, 251; ARSBL, 209, 011, 049.
Asim Alihodžić, sudija, advokat i novinar, kao istaknuti komunista uhapšen oktrobra 1941. Interniran u Jasenovac (1942), a potom na rad u Njemačku. Poslije rata živio i umro u SSSR.
56
Teofik Afgan, pravnik, član KPJ (1964), u to vrijeme načelnik Sekretarijata za inspekcijske poslove,
ranije direktor Toplane, a kasnije jedan od direktora u Zavodu za izgradnju.
57
Hamid Afgan, radnik, gostioničar, učesnik NOR-a. Hamidov sin Salih, činovnik iz Banjaluke, ubijen je 1944. u Lepoglavi od ustaša.
58
Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, II, 105.
59
Arhivski centar u Bihaću osnovan je 15. aprila 1964. Ukinut u toku 1981, a poslove arhivske djelatnosti preuzima Istorijski arhiv u Bihaću u osnivanju.
60
Arhivski centar u Prijedoru osnovan je 1. aprila 1963, a ukinut u toku 1983.
61
Niko Jurinčić, metalski radnik, član SKOJ-a (1933) i KPJ (1934), učestvovao u pripremama i dizanju ustanka 1941. U toku rata politički komesar čete, bataljona, brigade i divizije. Za vrijeme i poslije
Drugog svjetskog rata na visokim vojnim, partijskim i državnim položajima. Detaljnije u: ARSBL,
MG, I, 39.
55
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11. februar 1974.
Vukmanović Milan u Bihaću. Sa predsjednikom OK SSRN obavio je razgovor o problematici Arhivskog centra u Bihaću. Izložio je da odnos prema arhivskoj
građi na tom području izrasta u društvenopolitički problem, te ga je potrebno rješavati sa opštinskim konferencijama SSRN i Saveza komunista. U dobivene prostorije u
bivšoj bolnici, neuslovne i vlažne, arhivska građa je nabacana u dve sobe, od koje je
jedan dio u rasutom stanju. Do toga je došlo nasilnim preseljavanjem uz prećutnu
suglasnost Opštinske skupštine. Tužba koju je Arhiv podnio preko Opštinskog javnog pravobranilaštva u Bihaću još nije uzeta u razmatranje iako je od tada dosta vremena proteklo. Šteta je ne samo u tome što je arhivska građa u rasutom stanju, a radi
se o dokumentaciji koju traže pravna i građanska lica, nego što je jednim dijelom ta
građa već ovlažena tako da dolazi pod znak pitanja mogućnost njenog očuvanja.
Predsjednik OK SSRN pokazao je puno razumijevanje i predložio da se izradi jedna
informacija sa kojom bi se izašlo na međuopštinsku konferenciju SSRN i SKJ. Takvom akcijom mogle bi se riješiti sadašnje teškoće oko nastojanja Arhiva da se problemi riješe.
Razgovor sa sekretarom Sekretarijata OK SKJ nije obavljen jer je bio na službenom putu. Isto tako, razgovor nije obavljen ni sa potpredsjednikom Skupštine
opštine, koji vrši dužnost predsjednika od kako je Luka Reljić razriješen dužnosti, jer
je toga dana obilazio radne organizacije. Jednočasovni razgovor sa sekretarom nije
dao rezultate kao ni dosadašnji raniji razgovori o istom problemu. Sekretar Opštinske
skupštine, kao i na dosadašnjih šest razgovora Vukmanovića s njim, daje obećanja da
će se problemi rješavati i da se sve čini što je za sada moguće. Prisutan načelnik za
budžet i finansije pokazao je puno razumijevanje, ali nije htio da protivuriječi sekretaru. Stanje je ostalo na istom. Daju se samo obećanja i pokušava se skinuti odgovornost za upropaštavanje arhivske građe.
Sličan odbranaški stav imao je i direktor Opštinske zajednice za kulturu u Bihaću. Razgovoru je prisustvovao i direktor Biblioteke u Bihaću. Vukmanović je do
sada imao već dva razgovara sa direktorom Opštinske zajednice za kulturu, ali u
svim tim susretima opažalo se nastojanje da se ublaže ocjene o stanju arhivske građe
i odgovornost prenese na druge.
U Osnovnoj zajednici obrazovanja u Bihaću vođen je razgovor oko finansiranja istraživačkog rada na istorijatu školstva na regionalnom području Bihaća. Direktor je izrazio spremnost da se ovakav rad finansira i da se sa drugim zajednicama
obrazovanja na tom području obezbijedi u 1974. godini 7.000 dinara.
12. februar 1974.
Direktor Vukmanović u Bosanskoj Krupi, a Nafis Halilović i Dušan Lukić u
Prijedoru.
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Predsjednik62 i potpredsjednik Skupštine opštine bili su odsutni. Zbog toga je
Vukmanović vodio razgovor sa sekretarom Opštinske skupštine63 u vezi finansiranja
djelatnosti Arhiva i rada arhivske službe. Sekretar je pravnik, mlađi čovjek, i tek je
prije mjesec dana došao na ovaj položaj. Pokazao je želju za proširenje saradnje.
Niska akumulativnost opštine, kako je rekao, onemogućava veća izdvajanja za razvijanje djelatnosti arhivske službe na tom području.
Halilović i Lukić izvršili su kontrolni pregled rada Arhivskog centra u Prijedoru. Zajednička je konstatacija da su mali efekti rada Jove64 i Zore65 i da bi trebalo
preduzeti mjere da se obim njihovog rada poveća.
13. februar 1974.
Vukmanović u Prijedoru, a Halilović i Lukić u Bihaću.
U Prijedoru je Vukmanović razgovarao sa potpredsjednikom Skupštine opštine oko smještaja Arhivskog centra i rada arhivske službe na tom području. Zgrada u
kojoj se sada nalazi Arhivski centar predviđena je za rušenje još u ovoj godini, te je
potrebno obezbijediti novi smještajni prostor koji će odgovarati u funkcionalnom
smislu za sadašnje i perspektivne potrebe. Potpredsjednik je dao uvjeravanja, da će
se o potrebama Arhivskog centra u Prijedoru voditi računa, ali da je potrebno organizovati širi sastanak na kojem bi se cjelovitije razmotrilo cijelo pitanje. Taj bi sastanak direktor Vukmanović ugovorio sa predsjednikom OK SSRN u Prijedoru, koji bi
bio organizator. Na tom bi sastanku prisustvovali predstavnici društvenopolitičkih
organizacija, predsjednik i potpredsjednik Skupštine opštine i dr.
Prije dolaska u Prijedor Vukmanović je u Bosanskom Novom razgovarao sa
predsjednikom i potpredsjednikom Skupštine opštine Bosanski Novi o problematici
finansiranja i rada arhivske službe. Predsjednik je naglasio da će i pored niske akumulativnosti nastojati da participacija Bosanskog Novog bude takva da obezbijedi
finansiranje programa rada u 1974.
Sa predsjednikom Vatrogasnog društva u Bosanskom Novom, koje radi od
1885. godine, Vukmamović je ugovorio da se fotografije o radu Vatrogasnog društva
dostave Arhivu kako bi se presnimile i fotokopije pohranile u Arhivu.
Nafis Halilović i Dušan Lukić bili su u Bihaću da bi organizovali stručni rad
Arhivskog centra. Kao referent za nadzor nad registraturama, Lukić je posjetio
Skupštinu opštine i neke radne organizacije.

62

Predsjednik SO Prijedor bio je Muhamed Bešić
Dužnost sekretara SO Prijedor vršio je Ivan Sarić.
64
Jovo Davidović, od 1. aprila 1963. do 31. decmbra 1981. kancelarijski referent, referent za arhivsku
građu, odnosno arhivski tehničar u Arhivskom sabirnom centru u Prijedoru.
65
Zora Vrkeš, od 1. jula 1963. do 12. jula 1979. kancelarijski referent, referent za arhivsku građu,
odnosno arhivskog tehničar u Arhivskom sabirnom centru u Prijedoru.
63
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14. februar 1974.
Drago Mažar došao je u Arhiv da bi predočio potrebu preuzimanja arhivske
građe bivšeg Centra za informacije Skupštine opštine u Banjoj Luci, koja se odnosi
na potres. Ta je građa preuzeta od strane Fonda za obnovu i smještena je u prostorijama gdje je nekada bila Fabrika obuće (u Kozarskoj ulici). Vukmanović je Dragi
Mažaru predočio da je u nizu navrata Arhiv insistirao da se ta građa prebaci u Arhiv,
ali da se mora registraturno srediti i obezbijediti oprema za njen adekvatan smještaj.
Registraturno sređivanje je inače potrebno, a ponajviše zbog činjenice da je ona desetkovana u odnosu na količinu koja je ranije postojala. Sve je to veoma značajno jer
se preuzimanje ne može izvršiti bez odgovarajuće zapisničke evidencije.66
15. februar 1974.
Nafis Halilović i Dušan Lukić posjetili su Skupštinu opštine i Fond za obnovu Banja Luke u vezi arhivske građe Sekretarijata za informacije. Isto tako izvršili su
pregled same građe smještene u bivšoj Fabrici obuće.
Arhivska građa Sekretarijata za informacije obuhvata građu o potresu u
Bosanskoj krajini: filmove, fotografije, dokumente itd. Arhiv je insistirao da građu
preuzme, ali je na prijedlog Drage Mažara ova građa ustupljena Fondu obzirom na
prijedloge o osnivanju posebnog Muzeja o potresu. Međutim, Arhiv i dalje smatra da
se ta građa treba da ustupi Arhivu i da nema potrebe za nekom novom institucijom
jer improvizirani rad, kakav se sada vrši, može prouzrokovati nenadoknadive štete.
Dva radnika koji sada rade na ovoj građi, a finansira ih Fond, nisu u mogućnosti da stručno obavljaju poslove ukoliko se za to ne osposobe.
18. februar 1974.
Direktor je obavio razgovore sa Dragom Slunjskim67 i Teofikom Maglajlićem68 u vezi njihovih sjećanja na razvoj radničkog pokreta u Banjoj Luci.
19. februar 1974.
Održan je sastanak za pripremu sjednice Radne zajednice. Prisustvovali su:
Vukmanović, Lukić, Raspudić i Jela.69
20. februar 1974.
Direktor Vukmanović u Sarajevu.
66

Arhivsku građu o zemljotresu predao je Fond za obnovu 19. novembra 1973. ARSBL, ABK, 679/74
Drago Slunjski, student prava, od 1941. do 1943. radi ilegalno za NOP. U partizane odlazi 1943.
Detaljnije u: ARSBL, 209, 009, 014; Isto, 011, 018 i 034.
68
Teofik Maglajlić, frizersko-brijački radnik, pripadnik banjalučkog sindikalnog pokreta. Za vrijeme
rata učesnik ilegalnog pokreta. Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, II, 106‒107.
69
Jelica ‒ Jela Talić, od 1. januara 1967. do 13. februara 1982. račuvodstveni referent i rukovodilac
računovodstvenih poslova
67
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U Skupštini SRBiH direktor je vodio razgovore da Arhiv dobije sve stenografske bilješke od 1945. godine pa dalje. Data je načelna saglasnost da se stenografske bilješke poklone Arhivu, ali da se u tom smislu podnese poseban zahtjev. Ova
izdanja imaju poseban značaj za Arhiv.
U Republičkom sekretarijatu za obrazovanje i kulturu Vukmanović je sa
Božom Madžarom i Jandrićem razgovarao o prijedlozima da Sekretarijat izađe pred
Izvršno vijeće sa analizom o problematici finansiranja arhivske službe, obzirom na
nastale teškoće prenošenjem finansiranja na opštine. Direktor Arhiva Bosne i Hercegovine, Božo Madžar, isto je tako bio mišljenja da sve predradnje oko prenošenja
nadležnosti nisu bile izvršene od strane Skupštine SRBiH. Problem je dvostruk: prvo,
nije riješeno pitanje nosioca prava osnivača, jer je nakon ukidanja srezova Republika
preuzela ulogu nosioca prava osnivača i drugo, finansiranje arhivskih institucija u
mnogo čemu zavisi od benevolencije i organa skupština i njihovih predsjednika.
Na sastanku sa Jandrićem razmatrano je i pitanje participacije Republičke
zajednice za kulturu u poslovima na spašavanju arhivske građe u Arhivskom centru
Jajce. Za ovu svrhu Zajednica je odobrila iznos od 20.000 dinara.
U Republičkom arhivu razmatrano je pitanje ostvarivanja zadataka u vezi Zakona o narodnoj odbrani.
Vukmanović je pokušao da u franjevačkoj provinciji u Sarajevu dobije odobrenje za registrovanje arhivske građe u franjevačkim samostanima na području
Bosanske Krajine. Nije nađeno rješenje. Sa prof. dr Srećkom Džajom70 nije se razgovaralo jer je bio odsutan. Kao dekanom Teološkog fakulteta možda bi se mogao naći
zajednički jezik?
21. februar 1974.
Radnici Arhiva napravili su pauzu u 11 časova da bi mogli posmatrati televizijski pronos iz Savezne skupštine u povodu proglašenja Ustava.
22. februar 1974.
Sastanak Komisije za narodnu odbranu u Arhivu.
25. februar 1974.
Sastanak Radne zajednice u pogledu pripremanja sjednice Radne zajednice u
proširenom sastavu.
26. februar 1974.
Sjednica Radne zajednice sa početkom u 9 časova.

70

Dr Srećko ‒ Matko Džaja, pripadnik franjevačkog reda (do 1975), doktor teologije, doktor istorijskih nauka, publicist, živi u Njemačkoj
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Poslije sjednice održan je sastanak sa radnicima u arhivskim centrima Prijedor i Bihać u pogledu realizacije Programa rada u 1974. godini i odnosa prema radnim zadacima.
27. februar 1974.
Direktor Doma kulture u Banjoj Luci Fuad Balić insistirao je kod direktora
Arhiva da se iznađe prostor u Arhivu za smještaj slika Galerije. Arhiv nije u mogućnosti da izdvaja prostor jer ga ni sam nema za svoje depoe.
1. mart. 1974.
Za izradu radnih kecelja radnika u Arhiva nabavljen je materijal u Tvornici
''Triko'' u Bosanskoj Gradišci.
2. mart. 1974.
Sastanak Komisije za narodnu odbranu u Arhivu.
Dovezene su stalaže nabavljene za depoe u Fabrici ''Metalna'' u Mariboru.
Radnici Arhiva organizovali akciju čišćenja prostora oko zgrade Arhiva.
5. mart 1974.
Rad na izradi teksta Samoupravnog sporazuma o odnosima radnika u udruženom radu u Arhivu.
6. mart 1974.
Notiranje izjave Aziza Muftića71 o revolucionarnom radu i hapšenju tzv.
''bombaške grupe''.
7. mart 1974.
Dobivena je od Crvenog krsta teka iz 1898. godine o radu finansijske straže i
oružništva.
11. mart 1974.
Sastanak radnika u Arhivu na kome je objašnjen izborni sistem i način izbora
delegacija i delegata.
Zajednički je razmatran prijedlog Arhiva u pogledu prijedloga za nazive ulica
u Banjoj Luci.

71

Aziz Muftić, brijački radnik, pripadnik banjalučkog sindikalnog pokreta, aktivan u RKUD ''Pelagić''
prije i poslije rata. Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, VII, 204.
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14. mart 1974.
Direktor Vukmanović u Jajcu. Pokušao je da riješi pitanje smještaja Arhivskog centra u Jajcu. Do sada u Jajcu od obećanja ništa nije realizovano. Pitanje je
ostalo i dalje neriješeno jer novi prostor nije nađen.
18. mart 1974.
U 12.00 časova održana je sjednica Komisije za radnički pokret OK SKJ u
pogledu zahtjeva Arhiva za namjensku dotaciju za naučnoistraživački rad. Sastanku
su prisustvovali Vukmanović i Ibro Ibrišagić.72 Donesen je zaključak da Arhiv i
Muzej izrade projekat naučnoistraživačkog rada koji će dostaviti Komisiji do 12.
aprila 1974.
19. mart 1974.
U 18.00 časova održan sastanak Izvršnog odbora i svih komisija Zajednice
kulture u Banjoj Luci u pogledu zahtjeva za sredstva u 1974. godini. Iznesena je problematika u pogledu finansiranja Arhiva. Istaknuto je:
- da je Zajednica za kulturu u 1973. godini finansirala djelatnost Arhiva sa 9
mjeseci sa 180.000 dinara i da obezbjeđivanje u 1974. godini 240.000 ne osigurava
ni prostu reprodukciju zbog inflatornih tendencija:
- da je Arhiv podnio finansijski plan sa programom rada u kojima je naznačeno koliko realizacija pojedinih poslova nosi sredstava. Ovim prijedlozima Arhiv želi
da se finansiraju dijelovi programa i program u cjelini.
20. mart 1974.
Kod Mubere ‒ Berke Gvožđar Vukmanović Milan i Marica Lazukić notirali
su njena sjećanja na rad njenog muža Abduselama.73 Dobiven je od Berke dosije za
njenog muža sa personalnim podacima i veći broj fotografija.74
21. mart 1974.
Adem Pjanić, sekretar na Tehničkom fakultetu, ponovo insistira da se preuzme nesređena arhivska građa Više poljoprivredne škole koja je ukinuta. Likvidaciona komisija nije izvršila registraturno sređivanje ove građe iako je Arhiv od novembra 1973. godine u nizu navrata na tome insistirao.

72

Ibrahim ‒ Ibro Ibrišagić obavljao od 1. avgusta 1953. do 31. jula 1959. poslove arhivskog pomoćnika i višeg referenta u Gradskom i Sreskom arhivu, a poslove upravnika, odnosno direktora od 11. septembra 1959. do 31. decembra 1971. Kao penzioner od 28. septembra 1976. do 31. maja 1977. urednik Edicije o radničkom pokretu na području Opštine Banjaluka.
73
Abdulselam ‒ Selam Gvožđar, opštinski činovnik, učesnik u revolucionarnom radničkom pokretu i
komunističkom pokretu, ilegalac i borac NOV. Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, I, 21.
74
Detaljnije u: ARSBL, 329, 72.
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23. mart 1974.
Vukmanović je insistirao kod predsjednika Opštine Skender Vakuf75 da se
predviđena participacija u financiranju u 1974. godini uveća u odnosu na izneseni
prijedlog.
25. mart 1974.
Dobivena je od Seke Masleše slika Vese Masleše76 sa Viktorom Gutićem77
kako sjede pred zgradom Hotela ''Palas'', slikana neposredno po izlasku Gutića iz
zatvora. Seka je jedva pristala da se ta slika umnoži za potrebe Arhiva.
Lazukić Marica je kod Gvožđar Mubere notirala legende za dobivene fotografije.
Vukmanović je napokon sa Veljkom Đorđevićem ugovorio sastanak za notiranje njegovih sjećanja o revolucionarnom radu između dva rata u Banjoj Luci. Ranija insistiranja preko njegovog brata Svete Đorđevića nisu dala rezultate. U razgovoru
je Veljko dao obećanje da će sam doći u Arhiv. Ponuđena mu je i alternativa da se
razgovor vodi i na nekom drugom mjestu. Ipak je pristao da dođe u Arhiv.
U Arhiv je došao Miljenko Bokan,78 koji je dobio zadatak od Zajednice za
kulturu u Banjoj Luci da kao predsjednik jedne od komisija Zajednice razmotri problematiku finansiranja Arhiva. U razgovoru su učestvovali Bokan, Nafis Halilović i
Milan Vukmanović. Bokanu je predočena problematika finansiranja Arhiva, naročito
njegove redovne djelatnosti i neizvjesnost u finansiranju za 1974. godinu.
Arhiv je obaviješten o mogućnosti knjižare da isporuči kseroks aparat i električni geštetner. Zaključeno je da treba izvršiti nabavku ovih aparata.
26. mart 1974.
Sa Opštinskim vijećem sindikata, odnosno njenim predsjednikom razmatrano
je pitanje namjenske dotacije u pogledu prijedloga Arhiva za finansiranje rada na
proučavanju razvitka sindikalnog pokreta u Banjoj Luci. Direktoru su data obećanja
da će se zahtjev ozbiljno razmotriti i da eventualno neće biti problema oko namjenske dotacije za ovu svrhu.
75

Predsjednik SO Skender Vakuf bio je Todor Dukić.
Veselin ‒ Veso Masleša, književnik, novinar, revolucionar, učesnik NOR-a i narodni heroj (1951).
U rodnoj Banjaluci 1925. završio Realnu gimnaziju, a uoči mature primljen u KPJ-e. Studirao prava u
Zagrebu, ekonomiju u Frankfurtu na Majni te političku ekonomiju i sociologiju u Parizu. Zbog ilegalnog komunističkog rada protjerivan, hapšen i zatvaran. Učestvovao u pripremama za podizanje ustanka u Crnoj Gori (1941), pripadnik Četvrte crnogorske proleterske brigade (1942), član Izvršnog odbora AVNOJ-a (1942) i učesnik u Četvrtoj i Petoj neprijateljskoj ofanzivi. Poginuo na Sutjesci (1943).
Objavio oko 100 radova i dvije veće studije.
77
Viktor Gutić, advokat, ustaški stožernik i ratni zločinac. Detaljnije u: ''Ustaški stožer za Bosansku
Krajinu; Studija Milana Vukmanovića i izbor iz građe'', priredili Verica M. Stošić, Vladan Vukliš,
Banjaluka 2017, 338‒359.
78
Miljenko Bokan je u toku 1974. radio na restauraciji tvrđave Kastel u Banjaluci.
76
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Dosadašnja iskustva pokazuju da se obećanja lako daju, ali da se sredstva ne
obezbjeđuju. I u proljeće 73. godine predsjednik Opštinskog VSS, Meho Midžić, dao
je Vukmanoviću slično obećanje, ali sredstva u 1973. godini nisu bila obezbijeđena.
U Zajednici za osnovne škole Vukmanoviću su data obećanja da će zajednica
i u 1974. godini obezbijediti sredstva za nastavak naučnoistraživačkog rada u 1974.
godini. Po svemu sudeći, Arhiv i u 1974. godini može očekivati namjensku dotaciju
za istraživanje prošlosti u razvitku školstva.
27. mart 1974.
Od Seke Masleše dobivena je veća količina slika. Jedne će pokloniti Arhivu,
a druge je dala da se fotokopiraju. Manji broj slika odnosi se na dom ratne siročadi u
Banjoj Luci iz 1946. godine, a pretežni dio na porodicu Masleša. Neke zaista imaju
veliku vrijednost, a naročito one iz poslednje decenije prošlog i prve dvije decenije
ovog vijeka. Zabilježeni su i podaci za legende.
Vukmanović je razgovarao sa Veljkom i Svetom Đorđevićem oko notiranja
njihovih sjećanja o predratnom radničkom pokretu u Banjoj Luci. Dali su obećanja
da će doći, ali ne skoro jer su, kako navode, opterećeni drugim poslovima.
Tatić Miloš – Gavran79 dao je neke podatke o početku svog školovanja.
Rekao je da će doći za jedno desetak dana da bi notirao podatke o svom ilegalnom
radu u toku NOB-e na području Lijevča.
2. april 1974.
Vukmanović na sastanku Komisije za odnose sa inostranstvom Saveza arhivskih društava Jugoslavije 1. aprila 1974. godine.
U Odjeljenju za arhiv i dokumentaciju Predsjedništva CK SKJ notirano je 2.
aprila koji su sve banjalučani bili (suđeni) pred sudom za zaštitu države: Milenko Ilije Berić,80 br. DT br. 1005/1935; Avdo Čardžić,81 DSZD br. 354/1929; Veljko Đorđević, DSZD br. 42/1936; Kasim Hadžić,82 DSZD br. 42/1936; Josip Teodora Jaroš,83

79

Tatić Miloš, predratni građevinski radnik, učesnik NOP-a (1942‒1945). Poslije oslobođenja sreski
službenik i direktor u oblasti građevinarstva u Banjaluc. Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, III, 127;
ARSBL, 329, 178.
80
Milenko Berić, zbog komunističkog djelovanja suđeno mu je u okružnim sudovima u Slavonskoj
Požegi i Slavonskom Brodu. Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, III, 127.
81
Avdo Čardžić, časovničarski radnik, član KPJ. Zbohg komunističkog djelovanja uhapšen je 1929.
zajedno sa Miloradom Petrovićem i Samuelo Majerom. Osuđen na 10 godina robije. Zbog ilegalno
rada uhapšen je 1941. i 1942. godine. Ubijen je 1944. u logoru Stara Gradiška.
82
Kasim Hadžić, monopolski radnik, član KPJ (1934), oslobođen od optužbe pred DSZD. Za vrijeme
Drugog svjetskog rata bio je pripadnik partizanskih jedinica (komandant odreda, komesar čete i član
štaba odreda). Ubijen je 1942. od četnika.
83
Josip Jaroš, tipograf, živio je i radio u Sarajevu. Optužen je zajedno sa Eduardom Kunštekom.
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DSZD br. 314/1929; Ethem Saliha Karabegović,84 DSZD br. 42/1936; Eduard Kunštek,85 DT br. 314/1929; Fadil Omera Maglajlić,86 DSZD br. 1968/1929; Dževad
Muhameda Maglajlić,87 DSZD br. 6/1936; Munib Muhameda Maglajlić,88 DT. br.
2299/1935; Masleša Veso, DSZD br. 1968/1929; Idriz Maslo,89 DSZD br. 42/1936. i
Ivan Josipa Tukerić,90 DSZD br. 42/1936.91
8. april 1974.
Vukmanović je bio u Prijedoru kod predsjednika skupštine opštine. Predmet
razgovora bilo je finansiranje Arhiva i arhivske službe. Posebno je razmatrano pitanje smještaja i uslova rada Arhivskog centra u Prijedoru. Predsjednik je dao obećanja
da će se ova pitanja riješiti i da će Opština izdvojiti više sredstava za finansiranje
Arhiva.
Ova i ovakva obećanja moraju se primati sa rezervom jer i od ranijih obećanja nije bilo rezultata iako je Arhiv izašao sa programom i prijedlogom finsiranja djelatnosti.
Vukmanović je u Prijedoru slučajno sreo književnika Gojka Banovića.92 Banović je obećao da će dostaviti Arhivu u Banjoj Luci neke dokumente vezane za svoju aktivnost.

84

Edhem ‒ Leda Karabegović, obućarski radnik, član SKOJ-a (1926) i KPJ (1931‒1932). Interniran je
u logor Međurečje (1936‒1941). U partizane je otišao 1941. Ubijen je 1942. u puču (Jošavka) od četnika.
85
Eduard ‒ Edo Kunštek, viskopozicionirani funkcioner SKOJ-a i KPJ u predratnoj Jugoslaviji. Osuđen na godinu dana robije. Studirao geologiju u Zagrebu. Po okupaciji radio u Banjaluci (Ravnateljstvo za ponovu) i u Varaždinu. Poslije rata emigrirao u Boliviju.
86
Fadil Maglajlić, pravnik, advokat i revolucionar, član KPJ (1925). Djelovao u partijskoj ćeliji u
Beogradu. Hapšen više puta. Po izbijanju rata vratio se juna 1941. u Banjaluku. Ubrzo uhapšen, odveden u Beograd i streljan (jul 1941).
87
Dževad Maglajlić, mašinski tehničar, član SKOJ-a (1930) i KPJ (1932). Osuđen na dvije godine
robije. Poslije okupacije vratio se iz Beograda u Banjaluku. Uhapšen 1941. i interniran u logor Jasenevac, gdje su ga 1945. ubile ustaše.
88
Munib Maglajlić, građevinski tehničar, član SKOJ-a (1933) i KPJ (1938). Ilegalno radio u Banjaluci
do odlaska partizane. Poginuo 1943. u centralnoj Bosni.
89
Idriz Maslo, tokar i tehničar, član KPJ. Kao opasan komunista osuđen na 18 mjeseci robije. Učestvovao u organizovanju ustanka u srednjoj Bosni. Kao pripadnika IV krajiškog odreda ubili ga 1942.
u Maslovarama četnici.
90
Velimir ‒ Ivo Tukerić, metalski radnik, mehaničar i šofer. Kao opasan agitator među radništvom
više puta hapšen. Interniran u logor Međurečje (1941). Učestvovao u ustanku 1941. Detaljnije u:
ARSBL, 209, 015, 021.
91
Vukmanović je 20. novembra 1974. od Arhiva CK SKJ tražio kseroks-kopije ovih predmeta. Pored
najavljenog plaćanja usluga kopiranja, zauzvrat je nudio kopije pisama jugoslovenskog učesnika
Oktobarske revolucije Tadije Odića i sjećanja Franje Odića, učesnika Vukovarskog kongresa KPJ
1920. ARSBL, ABK, 683/74.
92
Gojko Banović, književnik i novinar, poslije završenih studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu
novinar lista Politika. Poslije oslobođenja vratio se iz internacije i nastavio sa radom u Politici. Bavio
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9. april 1974.
Sa sjednice Izvršnog odbora Zajednice kulture u Banjoj Luci Nafis Halilović
nosi loše utiske. Naime, na sjednici nije nađen zajednički jezik u pogledu finansiranja djelatnosti kulturnih institucija, tako da je bilo više svađe i vrijeđanja nego konstruktivnog rada. Podneseni zahtjevi su megalomanski, a sredstva ograničena. Donesen je zaključak da se obrazuje posebna komisija koja će posjetiti sve kulturne ustanove i korisnike sredstava kako bi na bazi uvida u stanje i potrebe mogla predložiti
kriterije raspodjele.
U pogledu finansiranja Arhiva nije vođeno računa da se u prva tri mjeseca
prošle godine finansirao iz republičkih izvora, a da je 180.000 dinara bila participacija u finansiranju za samo 9 mjeseci. To znači da bi 240.000 dinara u 1974. godini
bilo samo obezbjeđenje proste reprodukcije na nivou iz 1973. godine, a u praksi čak
ni to, obzirom na ubrzani rast indeksa cijena, odnosno inflatorne tendencije koje su
veoma naglašene.
10. april 1974.
Sastanak Komisije za narodnu odbranu.
Vukmanović posjetio potpredsjednika Skupstine opštine Mirka Majkića da bi
ga upoznao sa problemima finarsiranja Arhiva i teškoćama oko participacije opština.
Majkić je insistirao da Arhiv preuzme arhivsku građu likvidirane Više poljoprivredne škole u Banjoj Luci. Dao je obećanje da će biti obezbijeđena sredstva sa
registraturno sređivanje ove građe jer likvidaciona komisija ovaj posao nije obavila.
Kod predsjednika Izvršnog odbora Zajednice sa kulturu, Duška Glamočaka,
inače potpredsjednik Opštinske konferencije SSRN, obavljen je razgovor oko prijedloga sa finansiranje Arhiva. Glamočak je rekao da je izgubio iz vida činjenicu da se
u prošloj godini participacija odnosila za 9 mjeseci. Zbog toga u svom prijedlogu
obezbjeđivanja sredstava za Arhiv nije predvidio proporcionalno povećanje.
Kod Bebe ‒ Zubejde Tabaković rodj. Đumrukčić razmatrano je pitanje notiranja sjećanja na revolucionarni rad njene braće.93
Sa Brankom Bokanom Vukmanović je razmatrao pitanje korištenja podataka
koji se odnose na Sanski Most.94 Dati su mu podaci do kojih se došlo notiranjem
podataka iz štampe za period Austrougarske i stare Jugoslavije.
11. april 1974.
Završen je prijedlog organizovanja naučnoistraživačkog rada o radničkom
pokretu u Banjoj Luci. Teze ovog elaborata obuhvataju punih sedam kucanih strani-

se književnim radom još od studentkih dana. Objavljivao pripovijetke u raznim časopisima i listovima, zbirke pripovijedaka, zbirku reportaža i romane.
93
Braća Zubejde udate Tabaković su Avdo, Sadik i Mustafa Đumrukčić.
94
Vidi: Branko Bokan, Srez Sanski Most u NOB 1941–1945. godine, Sanski Most 1980.
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ca. Sa predsjednikom Komisije za radnički pokret OKSKJ, Radom Medićem,95 telefonski je dogovoreno da se održi sastanak u Arhivu 12. aprila 1974. u 8 časova.
U Skupštini opštine Banja Luka neposredno se insistiralo da se Arhivu dostavi 50.000 dinara koliko je uneseno kao obaveza za 1973. godinu. Suma se odnosi na
registraturno sređivanje fondova bivših opštinskih narodnih odbora.
Održan je sastanak sa Sekom Maslešom96 i Jocom Bojkovski97 u vezi notiranja podataka o radničkom pokretu.
Od Milana Puhala98, supruga Natalije Jović,99 dobiveni su personalni dokumenti i fotografije Natalije Jović.
12. april 1974.
Sastanak sa Medić Radom prolongiran je za ponedeljak.
Dobivene su slike od Alekse Matića o IX krajiškoj brigadi. Napravljene su i
legende za ove fotografije.
Nevenko Grebenarević100 dao je čvrsta uvjeravanja da će izvršiti obećanje i
da će u Arhiv dovesti Ivicu Mitračića ‒ Bregejca101 čim ovaj iz Zagreba dođe u Banju Luku. Mitračića je već informisao o nastojanjima Arhiva da se evidentiraju i prikupe podaci i arhivska građa o pripremama Čajaveca, Kluza, Jazbeca i Mitračića za
odlazak na oslobođenu teritoriju.
Mitračić već raspolaže sa bogatijom dokumentarnom građom, kako su dali
obavještenja Nevenko Grebenarević i Ćamil Đevenica,102 koju je sam prikupio.
15. april 1974.
Od Borisa Hage, strojarskog oficira trgovačke flote, dobivena je veća količina
fotografija iz stare Banje Luke, koje je naslijedio od svog oca.103 Naročito su značaj95

U to vrijeme Rade Medić bio je direktor Radničkog univerziteta u Banjaluci.
Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, VII, 220; Isto, 011, 022‒024.
97
Bojkovski Jovan, agronom, poslije Drugog svjetskog rata na dužnosti direktora u ustanovama i
preduzećima iz oblasti stočarstva do penzionisanja (1960).
98
Puhalo Milan, predratni bankarski činovnik. U ljeto 1941. uhapšen i protjeran u Srbiju. Po oslobođenju radio kao šef računovodstva u banjalučkom državnom preduzeću.
99
Natalija Jović, profesor biologije, komunista, predavala u Banjalučkoj realki (1936‒1941). Internirana u Srbiju. Bavila se ilegalnim radom. Upućena u logor Banjica. Poslije završetka Drugog svjetskog rata vratila se i predavala na Banjalučkoj gimnaziji. Detaljnije u: ARSBL, 329, 87; ARSBL, 209,
MG, I, 27; Isto, 010, 017 i 041; Isto, 011, 008.
100
Nevenko Grebenarević, penzioner i predsjednik Vijeća Narodne tehnike u Banjaluci
101
Aviomehaničari strelci Ivica Mitračić ‒ Bregejac i Milutin ‒ Mišo Jazbec su zajedno sa pilotima
Franjom Kluzom i Rudi Čajavecom izvršili 4. juna 1942. prve partizanske ratne vazduhoplovne zadatke.
102
Ćamil Đevenica, penzioner i predsjednik Aerokluba ''Čajavec'' u Banjaluci
103
Antun Haga, činovnik Građevinske sekcije u Sarajevu (do 1930), činovnik banovinske uprave u
Banjaluci (od 1930), nadoficijal u banjalučkom Tehničkom odjeljku (od 1942). Aprila 1943. prelazi u
Tehnički odjeljak u Tuzli.
96
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ne fotografije iz austrougarskog perioda i fotografije između dva rata. Za te fotografije sačinjene su i legende.
17. april 1974.
Drago Karasijević104 posjetio je Arhiv. Poklonio je Arhivu mašinom kucani
tekst svojih istraživanja razvitka NOB-e na području centralne Bosne. Karasijević sa
Brankom Suručićem radi na monografiji Laktaša.
Karasijević je obećao da će jedan dio dokumentarne građe koju je lično prikupio pokloniti Arhivu, nakon završetka poslova na monografiji Laktaša.
18. april 1974.
Sa Duškom Glamočakom, potpredsjednikom OK SSRN, predsjednikom
Izvršnog odbora Zajednice kulture, vođen je razgovor o problematici finansiranja
Arhiva u 1974. gododini
22. april 1974.
Milivoje Kecmanović, brat Mare Zeljković,105 sada penzioner, inače agronom, sa stanom kod preduzeća ''Rudi Čajavec'', zna dosta o Edi Kunšteku,106 a još
više njegov brat107 koji živi u Beogradu. Prema obavještenjima, raspolaže sa bogatom dokumentarnom građom.
24. april 1974.
Sa Veljkom i Svetom Đorđevićem ponovo je vođen razgovor o notiranju sjećanja na razvitak radničkog pokreta u Banjoj Luci. Stiče se utisak kao da nisu voljni
da podatke daju.
25. april 1974.
U toku dva dana, 25. i 26. aprila 1974. godine, u učionici Doma JNA održano
je savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine i Skupština Zajednice Arhiva.
26. april 1974.
Na sjednici Izvršnog odbora Zajednice kulture u Banjoj Luci prisustvovali su
Vukmanović Milan i Nafis Halilović. Izložena je problematika finansiranja i obrazložen zahtjev za sredstva u 1974. godini. Naglašeno je da prijedlog Komisije za finansiranje Arhiva u 1974. godini, u iznosu od 240.000 dinara ne obezbjeđuje ni prostu reprodukciju jer je u 1973. godini učešće iznosilo 180.000 dinara za 9 mjeseci.

104

Detaljnije u: ARSBL, 209, 011, 005.
Mara Zeljković, profesor u Banjalučkoj gimnaziji i Trgovačkoj akademiji
106
Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, VII, 212‒213.
107
Ilija Kecmanović, profesor francuskog i srpskohrvatskog jezika na Banjalučkoj realki
105
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Izneseno je da su zahtjevi koji stoje pred arhivskom službom veoma veliki i
da su to poslovi koji ne trpe odlaganja, odnosno poslovi koji se moraju obavljati,
naročito u pogledu nadzora nad registraturama i poslovi sređivanja arhivske građe.
Stiče se utisak da samo finansiranje zavisi od benevolencije ovih ili onih ljudi, a ne od programskih zadataka. Kako inače objasniti da se i dalje ne uvažava finansiranje djelatnosti, već se određuje proizvoljno global za korisnike sredstava, koji
treba da se u taj global uklapaju kako mogu? Problem sredstava ostaje i dalje neizvjestan obzirom da ni ostale opštine nemaju adekvatno razumijevanje za arhivsku
službu.
29. april 1974.
Na sjednici Komisije za radnički pokret u OK SKJ u Banjoj Luci bio je na
dnevnom redu elaborat o naučnoistraživačkom radu na istorijatu radničkog pokreta u
Banjoj Luci. Donesen je zaključak da elaborat sa zaključcima Komisije bude dostavljen svim društveno-političkim organizacijama, odnosno predsjedništvima opštinskih konferencija SKJ, SSRN i Saveza omladine i Opštinskom vijeću sindikata, kao i
predsjedniku Opštine Banja Luka. Trebalo bi održati zajednički sastanak za dogovor
u pogledu obezbjeđivanja sredstava za kontinuirani naučnoistraživački rad.
6. maj 1974.
Od dr Ljube Popovića koga su posjetili Marica lazukić i Milan Vukmanović, dobiveni su dokumenti109 o njemu i njegovom ocu, banjalučkom mitropolitu
Vasiliju.110
Od Bebe Tabaković dobivena je biografija o njenom bratu Mustafi Đumrukčiću,111 koja je data na kseroksiranje.
108

7. maj 1974.
U Opštinskoj konferenciji SKJ dobivena je jedna količina knjiga i tri fascikla
spisa Sreskog komiteta SKJ u Banjoj Luci, poverljivih spisa zahtjeva za spomenicu
1941. godine.
8. maj 1974.
Notiran je prvi dio sjećanja Derviša Gazića ‒ Dede112 za period do velikog
štrajka kožaraca u Banjoj Luci.113

108

Dr Ljubomir Popović, advokat, advokatski pripravnik (1921‒1922) u advokatskoj kancelariji dr
Dušana Ivaniševića u Banjaluci
109
ARSBL, 329, 157 i 159.
110
Vasilije Popović, mitropolit banjalučko-bihaćki od 1908. do smrti 1938.
111
Mustafa Đumrukčić, inženjer arhitekture, skojevac, ilegalac i član SKJ (1945). Poslije oslobođenja
živi i radi u Banjaluci i Sarajevu. Detaljnije u: ARSBL, 329, 58.

428

VERICA M. STOŠIĆ, VLADAN VUKLIŠ, Fragmenti za ljetopis Arhiva Bosanske Krajine 1974

Sa Ibrom Saračom114 obavljen je razgovor o notiranju sjećanja na partijski rad
u Banjoj Luci. Pribilježeni su osnovni podaci, a razgovor treba da se obavi do kraja
maja 1974. godine. Zdravstveno mu stanje ne dozvoljava veća naprezanja, ali je
voljan da se podaci notiraju. Dao je obećanje da će prikupiti i neke fotografije od
značaja za istoriju radničkog pokreta Banje Luke.
9. maj 1974.
Obavljen je razgovor sa Muharemom ‒ Harkom Plivac115 o njenoj braći Rifetu116 i Muharemu,117 koji su poginuli u NOB-i. Sa bratom Safetom nastojaće pribaviti
podatke o svojoj braći, a i neke fotografije. Od interesa je pomenuti da se ni jedan od
njih ne nalazi na spisku poginulih boraca na spomeniku u Mrakovici. Od interesa su i
podaci o njihovoj majci koja je bila aktivna u sindikatu Fabrike duvana.
Šemso Tabaković118 je dao obećanje da će notirati svoja sjećanja na prve
ustaničke dane, a i sjećanja na hapšenje ratnog zločinca Viktora Gutića. Obzirom da
je prilično angažovan u društvenom radu, za sada nema dovoljno vremena, ali da će
realizirati svoje obećanje do juna 1974.
10. maj 1974.
Predstavnik KAB-a želi da notira podatke o djelatnosti KAB-a u Banjoj Luci
obzirom na pripremanje proslave jubileja 40. godišnjice rada. Razgovor se odnosio i
na mogućnost da Arhiv pripremi izložbu o djelatnosti KAB-a, koja bi sa svojom
postavkom obišla i druga mjesta.
Sa Duškom Glamočakom obavljen je još jedan razgovor o finansiranju Arhiva. Duško je dao uvjeravanja da u 1974. godini Arhiv može očekivati od Zajednice
za kulturu 240.000 ili 260.000 dinara. On će insistirati da u finansijski plan uđe suma
od 260.000 dinara.

112

Derviš ‒ Dedo Gazić, obućarski radnik, pripadnik radničkog pokreta (1926) i član KPJ (1938).
Učestvovao u pripremi ustanka, ilegalac (1942), učesnik NOR-a i obavljao je različite partijske dužnosti.
113
Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, I, 43.
114
Ibrahim ‒ Ibro Sarač, pravnik, član KPJ (1940), ilegalac i prvoborac. Poslije rata radio je u organima lokalne uprave i tužilaštva. Detaljnije u: ARSBL, 329, 165; ARSBL, 209, MG, I, 35; Isto, II, 74;
Isto, III, 124, Isto, 015, 054.
115
Detaljnije u: ARSBL, 209, 008, 052.
116
Rifet ‒ Refik Plivac, limar i mehaničar, od Aprilskog rata pripadnik ilegalnog pokreta i NOV.
Poginuo septembra 1941.
117
Detaljnije u: ARSBL, 329, 221.
118
Šemso Tabaković, učitelj, učesnik NOR-a, oficir OZN-e. Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, VII, 206;
Isto, 011, 022‒024.
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13. maj 1974.
Sa Filipović Zilhom ‒ Lelom obavljen je razgovor za podatke o njenoj braći.119 Od posebnog su interesa fotografije koje bi mogla pribaviti.
Od Gojka Gajića120 dobivene su neke njegove fotografije, ali je još značajnije
da Arhiv dobije njegova sjećanja na obrazovanje partijske ćelije u selu Kola.
Od Cilke Martak121 dobiveni su podaci o njenom bratu Štefku Martaku,122 ali
su oni dosta šturi. Notirano je samo ono što bi moglo biti vjerodostojno.
15. maj 1974.
Drago Šajnović123 dao je podatke o Antonu Filanoviću124 i Vjekoslavu Bakuliću,125 a i neka sjećanja na Šeremeta.126 Šajnović je tražio podatke o svom ocu. Interesirala ga je njegova spisateljska djelatnost da bi napravio registar gdje je i šta objavio.
Notirani su biografski podaci koje je dao Ivica Mitraić ‒ Bregejac.127 Dao je
obećanje da će dostaviti Arhivu dokumentarnu građu s kojom raspolaže. Obećao je
da će uskoro ponovo doći u Banju Luku i u Arhivu nastaviti notiranje svojih sjećanja.
Prof. Mato Džaja128 dao je neke biografske podatke o Ivanu Klačiću –
Žicu.129

119

Brat po majci i ocu bio je Ahmet Filipović, a braća po majci bili su Safet Filipović Fric i Muhamed
Filipović Tunjo.
120
Gojko Gajić, opštinski bilježnik, član SKOJ-a (1926) i KPJ (1928). Učestvovao u pripremi ustanka.
U toku rata kao pripadnik NOV-e obavljo vojne i partijske funkcije (politički komesar i odbornik).
Poslije rata savezni i republički poslanik. Kažnjen je u vezi Rezolucije Kominforma. Gajić je za Zbirku memoarske građe o radničkom pokretu i NOB-u prikupio oko 150 sjećanja.
121
Cecilija ‒ Cilka Martak, službenica OUZOR-a u Banjaluci
122
Stjepan ‒ Štefko Martak, član KPJ (1925), radnik u banajlučkoj Fabrici duvana. Obolio od TBC i
umro 1930. Detaljnije u: ARSBL, 209, 011, 029‒030.
123
Dragan ‒ Drago Šajnović, violinist, profesor muzike i horovođa. Prije, za vrijeme i poslije Drugog
svjetskog rata živio je i radio najduže u Banjaluci, a kraće u Đevđeliji i Travniku.
124
Tone Filanović, agronom, član KPJ (1930). Od 1939. sreski agronom u Prijedoru. Poslije oslobođenja Prijedora (maj 1942) izabran za člana GNOO Prijedor. Uhapšen poslije povlačenja partizanskih
jedinica i odveden u logore Stara Gradiška i Jasenovac i ubijen pred kraj Drugog svjetskog rata.
125
Vjekoslav Bakulić, agronom, član KPJ (1931‒1935), aktivan u KAB-u. Banjaluku napušta 1938. i
odlazi u Cazin. U prvim mjesecima okupacije politički djeluje na području OK SKJ u Osijeku. Kao
opasan komunista ubijen juna 1941. u blizini Vukovara.
126
Detaljnije u: Milan Vukmanović, ''Profesor i revolucionar Akif Šeremet'', u: Opredjeljenja, Sarajevo, god. X, avgust‒septembar 1979, br. 8‒9, 149‒181.
127
Detaljnije u: ARSBL, 209, MG, I, 36; Isto, II, 112.
128
Mato Džaja, profesor, književnik i publicista. U Banjalučkoj realki profesor i direktor.
129
Žic Ivan ‒ Ivo Klačić, nastavnik, arhivist i književnik. U Banjaluci predavao od 1938. do 1942. u
Ženskoj građanskoj školi. Aktivan u komunističkom pokretu. Poslije hapšenja i zatočenja u banjalučkoj ''Crnoj kući'' tretiran kao politički uhapšenik. Avgusta 1942. postavljen za nastavnika u Doboju.
Detaljnije u: ARSBL, 209, 011, 005.
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16. maj 1974.
U Arhivu BiH u Sarajevu održan je sastanak direktora arhiva iz Bosne i Hercegovine. Tema sastanka bilo je razmatranje stanja arhivskih ustanova i pripremanje
informacije za sjednicu Izvršnog vijeća Skupštine SRBiH.
Naročito su naglašeni problemi financijskog stanja arhivskih ustanova s obzirom da opštine ne izvršavaju svoje obaveze.
Arhiv je do 15. maja 1974. godine zaključno dobio od opština svega 104.840
dinara tako da radnici u Arhivu ne bi imali lične dohotke da se nisu blagovremeno
obezbijedila sredstva iz drugih izvora. Od 23 opštine na regionalnom području samo
je pet opština dalo dio participacije za 1974. godinu, i to Banja Luka 60.000, Drvar
10.000, Ključ 10.000, Laktaši 4.840 i Prijedor 20.000 dinara.
Obećanja opština u pogledu finansiranja ne izvršavaju se, tako da i razgovori
sa predsjednicima opština ne daju očekivane rezultate.
Izneseni prijedlozi sa elaboratom o stanju i problemima arhivske službe treba
da bude dostavljeno Izvršnom vijeću. Nedostatak finansijskih sredstava i neizvjesnost u pogledu visine ne omogućava ni efikasnost rada i programiranje zadataka.
20. maj 1974.
Održan je sastanak kolektiva na kome su razmotreni problemi rada i zadaci.
21. maj 1974.
Direktor Vukmanović posjetio je skupštine opština Srbac i Bosanska Gradiška.
Iako je bio najavljen sastanak, predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Srbac
nije htio da primi direktora Arhiva jer je znao razloge njegovog dolaska. Naime, u
1973. godini Skupština opštine Srbac nije dostavila ni dinar participacije u finansiranju unatoč pismene i usmene urgencije, pa i razgovora sa predsjednikom opštine.
Predsjednik Izvršnog odbora uputio je direktora na jednog od referenata. Vukmanovića je to uvrijedilo zbog stava prema Arhivu o čemu je informisao sekretara OK
SKJ. Kada je već automobilom namjeravao da krene, došao je predsjednik OK SSRN
da interveniše da se ipak održi razgovor sa predsjednikom Opštine i predsjednikom
Izvršnog odbora. Predsjednik opštine se ispričao zbog takvog stava i rekao da je on
tek nedavno stupio na dužnost, a da direktor Arhiva ne bi trebalo da se ljuti na predsjednika Izvršnog odbora jer je stvarno zauzet.
Sada je i sam predsjednik Izvršnog odbora zauzeo drugačiji stav i naglasio da
je ovo bio samo jedan nesporazum koji neće remetiti odnose. Na sastanku su data
obećanja da će se obaveze iz 1973. godine izmiriti, a i da neće biti problema u pogledu finansiranja u 1974. godini.
U Skupštini opštine Bosanska Gradiška direktor je razgovarao sa predsjednikom Izvršnog odbora u pogledu realizacije međusobnih obaveza. Skupština opštine
pokazala je i ranije razumijevanje za rad arhivske službe. Dogovoreno je da Dušan
Lukić da stručnu pomoć radnicima u Skupštini opštine ne samo za škartiranje arhiv431
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ske građe, nego i za izvršavanje zadataka iz Uredbe o kancelarijskom poslovanju.
Dio participacije za 1974. godinu biće doznačen u junu mjesecu.
22. maj 1974.
Obaviješteni da propada arhivska građa Osnovne škole „Mirko Višnjić“ čiji
je direktor Boro Bjelkanović,130 smještena u staroj zgradi u Ulici fra. Grge Martića,
bivšoj školi časnih sestara, Vukmanović je pokušao da telefonski uspostavi vezu sa
školom. Međutim, u školi nisu bili ni direktor, ni sekretar.
Budući da su u staroj zgradi razbijeni prozori i razvaljena vrata, tako da djeca
ulaze i raznose arhivsku građu, Vukmanović Milan i Lazukić Marica otišli su u zgradu i u kola ubacili arhivsku građu iz vremena Austrougarske i dio građe Realne gimnazije. To je građa koju je imala pomenuta osnovna škola, a ostavljena je u rasutom
stanju da se vuče po hodnicima i tavanu. Stanje je bilo teško na tavanu jer zbog razbijenih crijepova krov prokišnjava. Upisnici i druga građa osnovne škole časnih sestara iz osamdesetih godina prošlog vijeka pa do 1918. godine bila je u vlažnom stanju. Ipak je pokupljena i dovezena u Arhiv.
23. maj 1974.
Direktor Vukmanović i Dušan Lukić u Jajcu.
Lukić je tražio dokumentaciju za oko 46 zahtjeva za ostvarivanje prava na
penziju. Na sređivanju građe istovremeno su radili Nafis Halilović i Dušan Lukić.
U međuvremenu je direktor razgovarao sa predsjednikom Opštine Draganom
Lacićem o problemima finansiranja, dobivanja prostora za Arhivski centar u Jajcu i
spašavanju arhivske građe oštećene poplavom. Dogovoreno je da se u naredom mjesecu održi širi sastanak po ovim pitanjima.
Regionalno savjetovanje o narodnoj odbrani, sazvano na inicijativu republičkog sekretara u Jajcu, korišteno je za razgovor o zadacima arhivske službe na kategorizaciji arhivske građe i mjerama za mikrofilmovanje povjerljive i strogo povjerljive građe, građe društveno-političkih organizacija i projekata od značaja za narodnu
odbranu. Republički sekretar je rekao da je pristup Arhiva, ovoj problematici sasvim
ispravan, kao i mjere koje se programiraju, ali da se sredstva mogu obezbjeđivati
ukoliko ih i koliko doznače za ovu namjensku svrhu. Pravilan je stav da se osposobi
služba u Arhivu koja će imati zadatak da vrši mikrofilmovanje arhivske građe, a ne
da se građa daje drugim ustanovama na snimanje.
Vukmanović je i razgovarao sa predstavnikom Zavoda za zaštitu spomenika
kulture u Sarajevu (Smail Pihić, Sarajevo, Hasana Brkića 6/II, lična adresa) o kompletiranju podataka za sve spomenike kulture na području Bosanske Krajine. Postojeće podatke treba dopuniti.

130

Boro Bjelkanović, učitelj, nastavnik i direktor u osnovnim školama, prosvjetni savjetnik i referent
(prosvjetna i vjerska pitanja) u Banjalučkom srezu
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24. maj 1974.
Vukmanović je razgovarao sa Rajkom Kuzmanovićem,131 članom Izvršnog
odbora Skupštine opštine Banja Luka, zaduženim za oblast kulture, o sredstvima i
zadacima na kategorizaciji i mikrofilmovanju arhivske građe.
Niko Jurinčić je Vukmanoviću obećao neke dokumente i fotografije iz ratnog
perioda. Obećao je da će doći u Arhiv da notira svoja sjećanja.
25. maj 1974.
Vukmanović u Bosanskoj Dubici. Držanje partijskog predavanja iskorišteno
je za razgovor sa predstavnicima opštine, načelnicima, o finansiranju Arhiva i zadacima arhivske službe.
27. maj 1974.
Notirana su sjećanja Veljke Đorđevića o radničkom pokretu u Banjoj Luci i
sjećanja Dušana ‒ Dule Kozomare132 na Muhameda Kazaza.133
28. maj 1974.
Veljko Đorđević donio u Arhiv fotografije i dokmente za svoj dosije.
U Arhivu obavljen razgovor sa predsjednikom OK SSRN, Miroslavom Moči134
nićem, o organizaciji proslave jubileja KAB-a.
Održan je sastanak članova kolektiva po pitanju organizovanja rada na kategorizaciji arhivske građe. Konkretan angažman po ovim pitanjima imaju Nafis Halilović, Slavica Raspudić, Dušan Lukić i Seida Duraković.
Dobivene su od Skupštine opštine Banja Luka primjedbe na tekst Statuta
Arhiva u smislu dopuna.
4. juni 1974.
Razgovor direktora sa Brankom Suručićem o potrebi da se sa Jocom Bojkovskim ode do kuće Veljka Jelovca135 radi dobijanja građe koju je prikupio Vuk Jelovac.136

131

Rajko Kuzmanović, akademik, doktor pravnih nauka i političar. Od 2004. do 2011. predsjednik
Republike Srpske. U toku 1974. član Izvršnog odbora SO Banjaluka.
132
Detaljnije u: ARSBL, 209, 013, 018 i 114.
133
Muhamed Kazaz, obućarski radnik, pripadnik sindikalnog i radničkog pokreta, član KPJ (1926).
Kao opasan komunista hapšen i zatvaran u predratnom periodu. Učestvovao u pripremi ustanka 1941.
U NOV obavljao odgovorne vojne i partijske dužnosti do proljeća 1942, kada su ga ubili četnici.
134
Miroslav Močinić, inženjer elektrotehnike, predsjednik OK SSRN i delegat Društveno-političkog
vijeća SR BiH
135
Veljko Jelovac, poljoprivredni tehničar, prosvjetni radnik i poljoprivredni stručnjak, nastavnik i
nadstojnik oblasnog imanja Niže poljoprivredne škole u Banjaluci (1928‒1941) i nadničar (1942‒
1944). Učesnik NOR-a. Poslije oslobođenja vršio različite funkcije u oblasti poljoprivrede na nivou
Bosne i Hercegovine i Banjalučkog sreza.
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7. juni 1974.
Razgovor sa Svetkom Vrebcom137 u Skupštini opštine o kategorizaciji i
mikrofilmovanju arhivske građe.
8. juni 1974.
U Opštinskom vijeću SSJ obavljen razgovor sa Lajšićem138 o obezbjeđivanju
sredstava od 30.000 dinara za rad na istorijatu sindikalnog pokreta.
U OK SKJ Vukmanović je razgovarao sa Vitom Pujićem o doznačivanju
50.000 dinara za rad Arhiva na izučavanju radničkog pokreta prema utvrđenom projektu.
14. juni 1974.
Razgovor sa predsjednikom Opštinskog Sindikalnog vijeća Mehom Midžićem i Lajšićem o finansiranju izučavanja sindikalnog pokreta. Midžić je ponovo obećao da će sredstva biti još u ovoj godini obezbijeđena.
Medić Rade, predsjednik Komisije za radnički pokret u OK SKJ, sa Vukmanovićem je insistirao da se sredstva za izučavanja radničkog pokreta već doznače.
Branko Suručić i Milan Vukmanović posjetili su u Laktašima Dušana Milovanovića radi notiranja njegovih sjećanja iz perioda NOB-e, i Todorovića (prvoborca
i predsjednika opštine u Laktašima od 1936. do 1941. godine) u Aleksandrovcu, koji
već niz godina piše hroniku. Todorović je obećao da će jednu kopiju rukopisa dati
Arhivu.
15. juni 1974.
Ankica Cijan obećala je Vukmanoviću da će doći u Arhiv radi notiranja
sjećanja na radnički pokret i učešće u Revoluciji. Obzirom na zauzetost, doći će u
drugoj polovini mjeseca, a uputiće i druge da dođu.
139

17. juni 1974.
Vukmanović je prisustvovao sjednici Izvršnog odbora Skupštine opštine Sanski Most, koji je na dnevnom redu imao informaciju o stanju arhivske građe na području opštine i zadacima koji proizilaze iz Zakona o arhivima.

136

Vukašin ‒ Vuk Jelovac, novinar i publicista, osnivač Društva ''Zmijanje'' u Banjaluci. Sarađivao
prije i poslije Drugog svjetskog rata sa više novina i časopisa. U 1960. posthumno su publikovane njegove zabilješke pod naslovom ''Banja Luka u prošlosti'', koje je sakupio i priredio njegov brat Veljko
Jelovac.
137
Svetko Vrebac, diplomirani ekonomista, načelnik Sekretarijata za narodnu odbranu SO Banjaluka
od 1971.
138
Milan Lajšić, profesionalni radnik u Opštinskom sindikalnom vijeću
139
Ankica Cijan udato Dilber, elektrotehničar, član SKOJ-a (1939‒1940). Za vrijeme Drugog svjetskog rata više puta hapšena i zatvarana, a aprila mjeseca 1942. upućena u logor Jasenovac.
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Predsjednik Izvršnog odbora u prethodnom razgovoru rekao je da će Opština
obezbijediti još 20.000 dinara za finansiranje zadataka arhivske službe na području
Opštine.
Na sjednici Izvršnog odbora usvojen je prijedlog da se održi jednodnevni
seminar sa sekretarima preduzeća i ustanova u Sanskom Mostu o zadacima koji proizilaze is Zakona o arhivima.
Vukmanović je sa Dušanom Lukićem posjetio OK SKJ u Sanskom Mostu.
Konstatovano je očajno stanje arhivske građe društvenopolitičkih organizacija u Sanskom Mostu, koja se nalazi u jednoj maloj prostoriji na tavanu iste zgrade, gdje je
dobrim dijelom u rasutom stanju. Konstatovano je da nije prikupljena građa likvidiranih opštinskih komiteta (9 komiteta) i bivšeg Sreskog komiteta. Jedan dio građe
komiteta otuđio je direktor Muzeja Stajić i ta građa se nalazi jednim dijelom u Muzeju, a drugim dijelom u njegovom stanu. Sekretar je obećao da će preduzeti hitne mjere za dovođenje ove građe u sređeno stanje. On je tek došao na dužnost sekretara, i
uočio je egzistentnost ovog problema.
Vukmanović je na povratku razgovarao sa predsjednikom Opštine140 i predsjednikom Izvršnog odbora opštine Prijedor o problematici finansiranja, jer Opština
Prijedor ne obezbjeđuje u svojoj participaciji ni finansiranje rada dva radnika koji
rade u Arhivskom centru. Obećao je da će direktora Vukmanovića pozvati na jedan
širi razgovor u toku mjeseca.
18. juni 1974.
Notirano je sjećanje ing. Josipa Granića ‒ Fiće141 o radničkom pokretu u Banjoj Luci.
19. juni 1974.
Direktor je vodio razgovor sa predsjednikom OK SSRN u Banjoj Luci, Miroslavom Močinićem, o organizovanju naučnoistraživačkog rada na izučavanju razvoja
radničkog pokreta u Banja Luci. Močinić je rekao da će se obrazovati posebna
redakcija za izdavanje publikacije na jednoj od narednih sjednica Predsjedništva OK
SSRN.
20. juni 1974.
Ekipa radnika Arhiva boravila je u Jajcu i radila ekipno na sređivanju građe u
Arhivskom centru Jajce. Na radu u Jajcu bili su: Slavica Raspudić, Nafis Halilović,
Dušan Lukić, Marica Lazukić, Zahida Keljalić i Janja.142
140

Novak Savić i Jovan Rajlić izabrani su 22. aprila 1974. za predsjednika Skupštine opštine odnosno
predsjednika Izvršnog odbora u Prijedoru.
141
Josip ‒ Fićo Granić, inženjer agronomije, sportista (fudbal i šah), saradnik NOP-a. U partizane otišao novembra 1943. Poslije oslobođenja obavljao različite dužnosti i funkcije u državnoj upravi, prosvjeti i privredi.
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24. juni 1974.
Notirana su sjećanja Valjke Đorđevića, Voje Stupara143 i Drage Šajnovića.
Veljko Đorđević, obzirom na odlazak u Lipik, doći će u Arhiv poslije povratka iz banje da nastavi notiranje svojih sjećanja.
Vojo Stupar došao je u Arhiv sa Mujom Kušmićem.144 Inače živi u Beogradu
(Ulica Hadži Ruvimova 21). Posebno je zainteresiran da se notira učešće đaka Poljoprivredne škole u Banjoj Luci. Dao je neka imena učenika iz predratnog razdoblja,
koja kao veoma značajna treba da budu unesena u indeks imena značajnih lica za
radnički pokret. Dao je obećanje da će svoja sjećanja dostaviti. Inače, i sam se bavi
pisanjem monografija o radničkom pokretu.
Drago Šajnović, koji već desetak dana redovno dolazi u Arhiv i prikuplja podatke o kulturno zabavnom životu u Banjoj Luci, donio je još neke dokumente o Anti
Filanoviću, među kojima i indeks sa fakulteta.
25. juni 1974.
Vukmanević je u Jajcu vodio razgovor sa predsjednikom Opštinske skupštine
Draganom Lacićem i nekim članovima Izvršnog odbora o problemu smještaja Arhivskog centra u Jajcu. Nađeno je rješenje da se Arhivski centar privremeno smjesti u
staroj zgradi Gimnazije, gdje bi se koristila jedna veća učionica dok se ne izgradi
zgrada Skupštine opštine Jajce, u kojoj je planirano nekoliko prostorija za Arhivski
centar. Nova zgrada Skupštine opštine treba da se počne graditi, kako je predsjednik
rekao, već u toku jula 1974. godine, a treba da bude završena i opremljena za godinu
i po dana. Predsjednik je obećao da će elaborat za opremanje zgrade uključivati i
opremu za Arhivski centar.
Na kraju razgovora pozvani su i predstavnici Školskog centra u Jajcu, koji su
dali obećanje predsjedniku da će organi upravljanja u školi dati saglasnost za korištenje učionice bez plaćanja naknade od strane Arhiva.
Zajednički je utvrđeno da bi privremeno trebalo angažovati jednog radnika,
ali sa srednjom stručnom spremom. Tek sa podizanjem zgrade Skupštine opštine i
adekvatnim prostorom novog centra stvoriće se uslovi za angažovanje još dva do tri
radnika. Predsjednik Lacić pokazao je razumijevanje za problematiku arhivske službe i zadatke koji predstoje. Bilo je govora i o angažovanju privrednih organizacija
za finansiranje radova na spašavanju oštećene građe u Jajcu. O tim pitanjima detaljnije se treba sporazumjeti u septembru 1974. godine.
142

Janja Koljančić obavljala je od 1. decembra 1967. do 15. oktobra 1992. poslove kurira i spremačice
u Arhivu i Arhivu Republike Srpske.
143
Vojislav ‒ Vojo Stupar, poljoprivredni tehničar, član KPJ (1940). Poslije hapšenja krajem septembra 1941. odlazi u partizane. U NOR-u na više vojnih i partijskih položaja do ranga komesara divizije.
Poslije oslobođenja obavljao društvenopolitičke dužnosti u Bosni i Hercegovini.
144
Mustafa ‒ Mujo Kušmić, pekarski radnik, učesnik radničkog pokreta, aktivista URSS-a, član KPJ
(1941), učesnik NOR-a (1942) i rezervni major JNA. Poslije demobilizacije obavljao razne društvenopolitičke funkcije u Prijedoru i Banjaluci.
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Obzirom da Skupština opštine Jajce nije dostavila ni dinar participacije za
1974. godinu, načelnik za finansije dobio je obavezu da krajem juna ili početkom
jula 1974. godine dostavi polovinu godišnje participacije. Ranije sredstva nije moguće dostaviti s obzirom na stanje budžetskih sredstava.
U muzeju AVNOJ-a u Jajcu Vukmanović je razgovarao sa direktorom Danicom i kustosom o saradnji Arhiva i Muzeja, vezano za arhivsku građu sa područja
Jajca. Saradnja se u svim elementima ne može još konkretizirati budući da Danica
odlazi u penziju, a raspisuje se konkurs za novog direktora.
26. juni 1974.
Na službeni put u Beograd, 25. i 26. juna, otišli su Nafis Halilović i Marica
Lazukić. Cilj puta je bio da u Istorijskom arhivu Beograda i Arhivu Srbije dobiju
osnovne elemente za izradu elaborata za formiranje fotolaboratorije u Arhivu. Obzirom na tehničku opremljenost ovih arhiva, njihove sugestije biće korisne da bi se
izradio elaborat sa popisom opreme i njihovim cijenama. Na bazi ovog elaborata tražiće se finansijska sredstva od skupština opština, Fonda za obnovu i izgradnju u Banjoj Luci i interesnih zajednica za kulturu da bi se nabavila oprema kako bi se pristupilo mikrofilmovanju arhivske građe u Arhivu i arhivskim centrima.
U toku boravka u Beogradu prisustvovali su u Istorijskom arhivu grada Beograda seminaru o načinu sređivanja arhivske građe. Ličnim kontaktima sa arhivistima
u pomenutom arhivu, raščistili su neka nerazgovjetna pitanja u problematici sređivanja arhivske građe.
Na području SR Srbije ovo je peti ili šesti seminar vezan za zadatke arhivske
službe, koordinaciju rada i ujednačavanje načina rada, dok na području Bosne i Hercegovine nije organizovan niti jedan. Sva nastojanja Arhiva da se ostvari koordinacija rada nisu dala rezultate
27. juni 1974.
Vukmanović sa Ibrom Ibrišagićem, direktorom Muzeja Bosanske Krajine i
kustosom Zdenkom Žeravicom145 u Laktašima. Sa predsjadnikom Izvršnog odbora i
načelnikom za finansije (Ignjatije Runjo) razmatran je problem participacije u finansiranju, koja je u Budžetu opštine predviđena u iznosu od 15.000 dinara, a zahtjev je
iznosio 30.000. Predsjednik je rekao da krajem godine treba podnijeti zahtjev za podmirenje razlike iz rebalansa Budžeta. Vjeruje da će se ovaj zahtjev prema mogućnosti
uvažiti. Sadašnji predsjednik Izvršnog odbora SO Laktaši bio je ranije predsjednik
Zadruge u Laktašima.

145

Arheolozi Zdenko i Lidija Žeravica su od 1972. do 1977. najviše uradili u Muzeju na planu istraživanja srednjovjekovnih lokaliteta.
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28. juni 1974.
Vukmanović je prisustvovao sjednici Predsjedništva OK SSRN u Banjoj Luci. Između ostalog, na dnevnom redu bile su i dvije tačke koje su od interesa za
Arhiv:
- Pripreme za Sabor kulture Bosni i Hercegovini i
- Imenovanje odbora za izdavanje edicije ''Banja Luka u radničkom pokretu i
NOB-i''.146
Značajna je bila i tačka dnevnog reda vezana za proslavu jubileja 40. godišnjice KAB-a.

Verica M. Stošić
Vladan Vukliš
Fragments for the Annals of the Archives of Bosanska Krajina in 1974
Summary
In this text the editors are presenting a critical reproduction of a historical
text, a manuscript titled “Fragments for the Annals”, journal excerpts written by Milan Vukmanovic, the director of the Archives of Bosanska Krajina in Banja Luka,
typed down during the first months of 1974. The original text contains descriptions
of working days in the Archives, or, in other words, of day-to-day activities performed in connection to various jobs, from administrative duties, to research projects,
publishing, regular processing work, to salvaging records from floods and working
out ways to maintain financial viability. In the introductory text the editors take the
readers back to a wider historical context of 1973/74 as a watershed moment in the
development, not only of this archival institution, but the Yugoslav Federation itself.
The original text is supported by a formidable set of footnotes which help the readers
to identify key people and events mentioned in the original manuscript.

146

Odbor za izdavanje edicije ''Banja Luka u radničkom pokretu i NOB'' imenovan je 9. jula 1974. i
imao je 21 člana, na čelu sa Dušankom Kovačević.
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Апстракт: У раду је представљена историјска белешка, класификациони план и методско упутство за Лични фонд епископа Саве Дечанца (1831–
1913), кога памтимо као знаменитог архијереја и неуморног просветитеља, учесника Берлинског конгреса 1878. године и почасног члана просветних и патриотских друштава.
Кључне речи: епископ Сава Дечанац, Берлински конгрес 1878, Краљевина Србија, архипастирске посланице, лични фонд, архивска грађа.
Историјат творца фонда
Епископ Сава рођен је 1. октобра 1831. године у селу Гњежданима, у
Рогозни, Новопазарског округа, у близини Косовске Митровице, од родитеља
Марте и Димитрија Бараћа, из угледне и имућне породице. На крштењу је
добио име Ђорђе. Основно образовање добио је у манастиру Дечанима, где је
замонашен на Божић 1854. године. Старешине манастира тада су били Антун
Седларовић и Серафим Ристић, архимандрит. У рукопису биографије епископа
Саве, која се чува у Архиву СПЦ и која је део његовог личног фонда, стоји да је
архимандрит Серафим Ристић, који је описан као озбиљан, увиђаван и особито
достојанствен, мудар и на саме опште ствари оштра погледа и пун одушевљења
за све што је српско и православно, примио синовски младог Ђорђа у манастир
и школу која је кроз векове неговала љубав за веру и народну слободу.2 Рукоположен је од митрополита рашко-призренског Мелентија у чин ђакона 2. марта 1855. године у Дежеви, а у чин јеромонаха 5. марта исте године у храму Светих апостола Петра и Павла, на утоку Дежеве у Рашку.
1

Рад је настао под менторством архивског саветника Вере Филиповић, у оквиру архивистичког
течаја у Архиву Србије 2016. године. Том приликом је овај лични фонд архивистички обрађен.
2
Лични фонд епископа Саве Дечанца, архивска грађа других о ствараоцу фонда, рукопис биографије епископа Саве Дечанца
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Након рукоположења је постао духовник Дечанског метоха у Пироту, а
већ 1861. године одлази у Београдску богословију. За време школовања у Београду борио се на барикадама града када су јуна 1862. године Турци бомбардовали Београд са Калемегдана. Након завршетка школовања у Београду одлази у
Пећ, где постаје учитељ. Увео је значајне промене у организацији школе и
школском раду. Постао је поштован и цењен учитељ у Пећи.3 Жељан науке, с
благословом митрополита српског Михаила уписао се у Кијевску духовну академију, коју је завршио са степеном кандидата богословља 1871. године. Након
повратка из Русије постављен је за ректора Богословије у Призрену. Међутим,
1871. године морао је да напусти Призрен због турских напада. За време ратова
1876–78. године био је командант дежевско-ибарских устаника, а када је дошло
до рата са Бугарском, командант Другог добровољачког одреда.
Када је успостављено примирје, архимандрит Сава учествује у раду
Берлинског конгреса 1878. године. У рукопису биографије из Личног фонда еп.
Саве стоји да је након свршетка рата, када се решавала судбина Балканског
полуострва 1878. године, архимандрит Сава, као пуномоћник српског народа из
Старе Србије и Македоније, са хиљадама потписа и печата, представио Берлинском конгресу жељу и молбу ових српских покрајина да се уједине са Кнежевином Србијом. Иако ова молба није уважена, остаје непобитан факт пред целим
светом да је манифестована жеља Старосрбијанаца и Македонаца да дођу у
заједницу са Србијом, и да је тиме прокламовано природно, историјско и
народно право Краљевине Србије на ове покрајине.4 Архимандрит Сава по
повратку долази на дужност администратора Епархије врањске, постаје члан
Ужичке, а потом и Нишке конзисторије. Након смене митрополита Михаила са
митрополитског престола, архимандриту Сави је понуђен епископски чин. За
епископа жичког посвећен је 3. јула 1889. године. ''Као епархијски епископ
оставио је одличне извештаје о својим канонским посетама и у истима дао драгоцене податке о манастирима и парохијским храмовима. У епископу Сави
Српска црква је имала сјајног црквено-народног радника који је активно учествовао у свему ономе што је било на корист тада поробљеном српском народу
на Косову, а потом и у ослобођеним крајевима.''5
Епископ Сава се истакао и као писац архипастирских посланица, мемоара и књига, од којих су многе објављене и могу се наћи у библиотекама.
Био је председник и почасни члан у просветним и патриотским друштвима. Био је председник Пододбора Друштва Св. Саве, председавао је скупштинама свештеника, био је и председник Главног одбора тог удружења, као и
председник митинга Старосрбијанаца и Македонаца. Био је председник Пољопривредне подружине, а у неким хуманим друштвима био је почасни председ3

Исто
Исто
5
Вуковић Сава, Српски јерарси: од деветог до двадесетог века, Београд, стр. 433
4
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ник. Такође је био члан и добротвор учитељских удружења и школа (Чачанске
гимназије и Женске школе, којом је управљала Женска подружина, Школе за
глувонеме, Богословије...) и уопште у свим школама у којима је постојао фонд
за сиромашне ђаке. Од првог дана био је добротвор Књижевне задруге и председник Црвеног крста. Од ових друштава епископ Сава је добио око 13 диплома.6
Упокојио се 17. маја 1913. године у Чачку. Привремено је био сахрањен у манастиру Жичи, а на Видовдан 1936. године је, по својој изричитој
жељи, пренет у манастир Високи Дечани.
Од 2005. године постоји Центар за културу ''Сава Дечанац'' у Лепосавићу, који у знак сећања на овог знаменитог архијереја и неуморног просветитеља носи његово часно име.
Подаци о стању грађе фонда
Како би се стекао увид у очуваност архивске грађе фонда, важно је најпре истаћи у каквим условима се грађа налазила. У поткуполни простор Цркве
Светог Марка архивска грађа је смештена пре 24 године. ''Затечена је препакивана грађа, смештена у кутије од свећа и другу картонску амбалажу која на
себи нема никакве стручне евиденције и било коју другу ознаку.''7 И грађа
којом се ова историјска белешка бави пронађена је у једној од таквих кутија,
измешана са другом грађом. С обзиром на то да нема никаквих података о
претходном чувању грађе, најпре се приступило заштити грађе од даљњег пропадања. ''У комору АС – 1 алфа на решетке се постављају предмети и документи, изнад грејног тела сагорева супстанца тимол, хартија на тај начин остаје у
пари изазваној хемијском реакцијом и још 24 сата борави у затвореном простору. Грађа се дезинфикује, али се тако одстрањују и сви микроорганизими који
штете папиру (гљиве, бактерије, итд.).''8 Овим поступком заустављено је даљње
пропадање грађе, учињен први корак у лечењу докумената, али је створена и
могућност да се грађа обрађује и истражује без бојазни да се још више оштети.
Фонд је обима једне архивске кутије. Постоји одређена количина још
увек необрађене документације која се односи на овај период, а која се налази
дислоцирана у депоу Архива СПЦ у звонику Цркве Св. Марка, а коју архивисти Архива Српске православне цркве свакодневно класификују. У складу са
тиме ово је прелиминарна историјска белешка и она ће по обради све пронађене документације вероватно бити допуњена.

6

Лични фонд епископа Саве Дечанца, архивска грађа других о ствараоцу фонда, рукопис биографије епископа Саве Дечанца
7
Радован Пилиповић, Архив Српске Православне Цркве – ка почецима црквене архивистике,
Београд 2013, стр. 10
8
Исто, стр. 12
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o Документа делатности: Грађа у оквиру ове групе подељена је на
две подгрупе: Говори епископа Саве и Текстови епископа Саве. Сви
списи у оквиру ове групе су обрађени, а навешћемо само неке: Говор
при освећењу споменика витезовима косовским у присуству краља
Петра (недатиран), Говор при освећењу споменика Милошу С.
Милојевићу 1897. године, Поздравна реч Краљевчанима након каноничног пута 1892. године. Из подгрупе Текстови епископа Саве
поменућемо: Опис Призрена, писан на Божић 1886. године, у коме се
могу наћи поднаслови: Планине, Воде, Равнице, Реке, Знакови царске вароши, Светиње и просвета призренска, Житељи, Административна управа и судови, Жупа и природно богатство, О марви и данку, Трговина и индустрија. Ова група има и један прилог који је стављен на крај ове групе.
o Имовинско-правна документа: Ова група подељена је на три подгрупе: Документа која се односе на дуговање Јована Анђелковића и
интабулацију на кућу и имање на име епископа Саве и Документа
која се односе на поправку куће епископа Саве у Скендербеговој улици са признаницама на крају група. Трећа подгрупа је Нацрт тестамента епископа Саве.
o Преписка: Ова група подељена је на три подгрупе: Писма упућена
епископу Сави, Писма епископа Саве другима и Телеграми, честитке
и позивнице. Прве две групе сређене су хронолошки, а трећа подгрупа по азбучном реду имена пошиљалаца. У оквиру писама упућених
епископу Сави издвајају се: Писмо првог ађутанта Њ. в. краља ђенерала Петровића о поклону два звона манастиру Жичи и једног звона
цркви у Гор. Добрињу од стране Њ. в. краља и Краљице из 1903.
године, Писмо Митрофана, митрополита Црне Горе, из 1910. године,
Писмо писара трстеничког Мил. Миловановића о посети краља
цркви у Трстенику 1904. године, Непотписано писмо о посети епископа Мелентија Епархији чачанској 1904. године. Подгрупа честитке, телеграми и позивнице садржи честитке Васкрса, Божића и
рођендана епископу и сређена је по азбучном реду адресаната, због
тога што их нема много (укупно 22) и јер су многи телеграми оштећени и не може се утврдити година. У оквиру ове групе писма упућена епископу из 1904. и 1905. године су предложена за конзервацију и
она су обележена кошуљицом на којој је назначен предлог за конзервацију.
o Архивска грађа других о творцу фонда – Ова група за сада садржи
само руком писану биографију епископа Саве, на којој је назначено
да је део писан за потребе издавања у часопису ''Велика Србија'', а да
је део допуна те првобитне биографије. На самом документу нема
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потписаног аутора. Истраживањем се још увек не може доћи до
податка о аутору текста, јер у Народној библиотеци се не може наћи
број часописа ''Велика Србија'' који је назначен у рукопису биографије. Потребно је проверити податак о писцу биографије и у библиотеци Матице српске.
Класификациони план
Сређивање фонда обавља се према Упутству о сређивању личних и
породичних фондова, донетом на седници Архивског већа 17.06.1969. године
(објављено у Архивском прегледу бр. 1–2, Београд 1970, стр. 58–61).
За граничне године узете су година најмлађег (1886) и година најстаријег документа (1913). Накнадним додавањем докумената постоји могућност
промене граничних година фонда. Прегледом целокупне пронађене документације установљено је да не постоје све основне групе које су предвиђене систематизационом схемом. Не постоје лична документа, илустративни материјал,
архивска грађа сродника творца фонда. Одлучено је да се грађа среди у четири
постојeће групе: документа делатности, имовинско правна документа, преписка и архивска грађа других о творцу фонда.
Методско упутство
Како је предвиђено методским упутством, најпре се приступило упознавању са биографским подацима и делатношћу епископа Саве Дечанца. Након
тога је из фонда одстрањена грађа која му тематски не припада и придружена
фондовима којима припада. Након тога се приступило непосредном сређивању
грађе. Сређивање је обављено у складу са класификационим планом. Фонд је
подељен на групе, а у оквиру група на подгрупе (у оквиру којих су списи били
подељени хронолошки или по азбучном реду), а касније, када се пронађе још
документације, отвориће се могућност додавања подгрупа. Оставили смо
могућност да се приликом проналажења додатне грађе створе и остале групе
предвиђене систематизационом схемом Упутствa о сређивању личних и породичних фондова (лична документа, имовинскоправни списи, документа делатности, архивска грађа разних лица о творцу фонда, преписка, илустративни
материјал, архивска грађа сродника творца фонда).
Израђени су сумарно-аналитички инвентар и регистар у електронском
формату, како би се лакше допуњавали и мењали. Кутија је опремљена унутрашњом листом. Коначна информативна средства, фолијација, печатање, биће
урађени када се успостави коначан поредак грађе. Предложена сигнатура на
кутијама су иницијали ЕСД (Епископ Сава Дечанац).
С обзиром на широку делатност епископову, предлаже се истраживачима да, поред овог фонда, а да би стекли што целовитију слику о његовом раду и
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делу, истраже и Лични фонд митрополита Михајла, који се чува у Архиву
СПЦ, као и приватну архиву митрополита Михаила, која се чува у Патријаршији Српске православне цркве у Београду, Фонд Конзисторије Митрополије београдске и Фонд Апелаторног суда у Архиву СПЦ и Фонд Митрополија београдска и неколико кутија о митрополиту Михаилу у Збирци Поклони и откупи
у Архиву Србије.
Резиме
Рад који је изложио начин израде историјске белешке, класификационог
плана и методског упутства за лични фонд епископа Саве Дечанца даје исцрпне
податке о архивској грађи коју садржи овај фонд и која нам на нов начин представља личност и дело епископа Саве Дечанца. Такође, разматра се и процес
сређивања грађе и у оним условима када није сва грађа класификована и када је
потребно узети у обзир да ће се фонд допуњавати.
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Конференција 28. међународни архивски дан и
12. јесења школа архивистике у Трсту 2018.
У организацији Међународног института за архивистичке науке из
Трста и Марибора (IIAS – International Institute for Archival Science of Trieste
and Maribor), у NH Hotels у Трсту je 19. и 20. новембра 2018. године одржан 28.
међународни архивски дан. Као и претходних година, учешће на конференцији
уприличило је неколико десетина архивиста из цијелог свијета. Овогодишње
теме којима су се бавили архивисти биле су: Приватни архиви: Питања
заштите и приступа и Прописи о заштити личних података. Радови са конференције су објављени у двотомном зборнику Atlanti за 2018. годину.
Конференција је отворена 19. новембра 2018. године, а присутнима су се
са уводним излагањима обратили Peter Pavel Klasinc (директор Међународног
института за архивистичке науке Трст – Марибор), Giulia Barrera (предсједница
Скупштине чланова Института и уједно представник италијанског Генералног
директората за архиве), Grazia Tato (директорица IIAS Јесење архивске школе),
Ludvig Toplak (предсједник Alma Mater Europaea – Maribor), Dieter Schlenker
(директор Историјског архива Европске уније).
Излагања на тему Приватни архиви: Питања заштите и приступа имали су сљедећи учесници:
- Јелка Мелик – Матеја Јерај (Словенија), Помен и заштита приватних архива у Словенији: прегледни научни прилог,
- Abdulmohsin Said Al Hinai (Oman Sultanat), Приватни архив и његова
улога у очувању националне меморије,
- Stefano Allegrezza (Italy), Утицај дигиталне трансформације на приватне архиве: Каква је будућност личних архива?,
- Lucija Planinc – Marija Grabnar – Jedert Vodopivec Tomažič (Slovenia),
Инвентар и заштита фотографија из колекције Јулиј Фелахер,
- Magdalena Marosz (Poland), Приватни архиви: Односи са државним
архивима,
- Мирјана Богосављевић (Србија), Теорија и пракса архивског чувања
електронских записа,
- Сњежана Пејовић (Црна Гора), Вредновање личних података у
архивској професији и у историографији,
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F. Borja Aguinagalde (Шпанија), Породични архиви у Баскији (1990–
2018),
- Јован П. Поповић (Србија), Правни прописи у Србији и Црној Гори,
- Марија Чипић Рехар (Словенија), Бискупијски архиви у Словенији у
другој половини 20. и почетком 21. вијека,
- Flavio Carbone – Francesca Nemore – Giulia Villani (Италија), Јавно и
приватно. Архив Вићенца Федеричија и Архив Сапиенца Универзитета у Риму: Заштита, приступ и валоризација,
- Petria De Vaal – Senekal (Jужноафричка Република), Изазови у Архиву
Музеја афричких језика: студија случаја,
- Anne J. Gilliland (Сједињене Америчке Државе) – Тамара Штефанец
(Хрватска), Архиви независних заједница: изазови изједначавања приватних и јавних архива и
- Тијана Рупчић (Србија), Проблеми приватних архива у Републици
Србији.
Излагања на тему Прописи о заштити личних података представили су:
- Giulia Barrera, (Италија), Водич Европске групе Архива о имплемантацији прописа о зашити личних података у сфери архивистике,
- Живана Хеђбели (Хрватска), Ново архивско законодавство: Лов на
вјештице,
- Елена Романова (Русија), Општи интерес за личне податке: Online
база података руских архива,
- Мирослав Новак (Словенија), Управљање осјетљивим подацима и
архивистичко проналажење рјешења,
- Marta Gaia Castellan – Igor Marcolongo (Италија), Документа, процеси, трансакције: Европска дигитална архивска (Р)еволуција,
- Pekka Henttonen (Финска), Промјене у финском архивском законодавству: Суштинске промјене у сјенци прописа Европске Уније,
- Maryna Paliienko (Украјина), Заштита личних података и приступ у
Архиву Украјине: Од националне до интернационалне перспективе,
- Bogdan-Florin Popovici (Румунија), Неки аспекти примјене прописа о
заштити личних података,
- Светлана Успрцова (Македонија), Државни архив Републике Македоније – коришћење архивске грађе и заштита података према
Закону и прописима о заштити личних података,
- Luidmila N. Varlamova (Русија), Управљање документима и системи
архивистичке терминологије стандардизовани по ISO и IEC.
На овој међународној конференцији и обиљежавању Међународног
архивског дана били су присутни и архивисти који су похађали 12. aрхивистичку јесењу школу у Трсту (Италија) и Копру (Словенија), између осталих и
представници Босне и Херцеговине, Споменка Пелић и мр. Маријана Тодоро-
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вић Билић. У оквиру конференције одржан је и округли сто на тему Архиви
банака, којем су присуствовали учесници Архивистичке јесење школе. Као и
претходних година, Архивистичка јесења школа је одржана у организацији
Међународног института за архивистичке науке из Трста и Марибора у NH
Hotels у Трсту и у Аквапарк Хотел Жустерна у Копру, ове године у термину од
18. до 25. новембра 2018. године. Школу су похађала 23 полазника из Босне и
Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Словеније, Султаната Оман, Русије, Србије
и Италије. Официјелни језик је био енглески. Према програму организатора,
полазници ове школе су прва два дана били присутни на обиљежавању 28.
међународног архивског дана, те су слушали предавања стручњака из области
архивистике: Ph.D. Giulia Barrera, Ph.D. Bruna La Sorda, dr. Igor Marcolongo,
Petria de Vaal-Senekal, Antonio Monteduro, Associate prof. dr. Miroslav Novak,
Asst. prof. dr. Zdenka Semlič Rajh.
Овогодишњи полазници 12. архивистичке јесење школе посјетили су
Државни архив у Трсту и Покрајински архив у Копру.
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Међународно архивистичко саветовање
''Архиви у електронском окружењу'',
Тара, 10–12. октобар 2018. године
Електронски документ, електронско пословање и електронско архивирање су термини који егзистирају у јавности готово две деценије, али су
архивисти донедавно на њих гледали као на далеку будућност, а стање у коме
су се налазили архиви и архивска служба Србије у периоду транзиције није
дозвољавало размишљање, а још мање деловање у том правцу. Архиви су, што
вољно што невољно, били искључени из процеса који су се дешавали у
друштву у погледу информатичког развоја, заробљени у прошлости чије су
остатке покушавали да спасу у периоду убрзане приватизације. Врхунац
примене електронског пословања у архивима донедавно је била појединачна и
самоиницијативна дигитализација архивске грађе, више на нивоу експеримента, а врло често неуспелог. За било какве помаке била је потребна иницијатива
и усмерење државе, пре свега. Први прописи о електронском документу у
Србији донети су још 2004. (Закон о електронском потпису) и 2009. године
(Закон о електронском документу), али опет више формално, да бисмо их
имали или само за оне ретке који су били пионири у електронском пословању.
Интензивнија акција државе догодила се током 2017. и 2018. године доношењем Закона о електронском документу, елекронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању и Закона о електронској управи. У
овом тренутку у Републици Србији електронско пословање је уведено у
најважнијим сегментима цивилног друштва, у образовању, здравству, управи,
судству... Међутим, оно ни у једној области није још увек заокружена целина,
већ су углавном њиме захваћени сегменти основне делатности тих сектора
јавне управе. Тако имамо случајеве да у основном и средњошколском образовању од септембра 2018. године имамо у примени електронски дневник, али не
у потпуности и не целокупно електронско пословање између школе, родитеља,
министарства. Оно што је битно у целој причи, кроз законска решења која су
донета нема јасних сигнала како ће се вршити архивирање те документације,
уништавање безвредног материјала, како ће се иста безбедно депоновати и
слично. То отвара бројна питања за архивисте у Србији, али и у окружењу.
Неке од држава из окружења су одмакле значајно на том пољу, као Словенија,
па они већ размишљају о начинима безбедног и што комплетнијег архивирања,
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али у Србији је то све у повоју, још увек за већину архивиста на нивоу неразумљивих информатичких термина. Архивисте у будућности очекује контрола
електронског пословања, надзор над применом Закона о електронском пословању, иако још увек после 1994. године немамо закон о архивској грађи и
архивској служби. Зашто су прво донети закони о електронском документу и
електронском пословању и управи, зашто су примењени софтвери у области
здравства, образовања, а да претходно није уређено законом питање архивске
грађе и архивске службе, остаје да се питамо. Подстакнути догађањима и
интенцијама Владе Републике Србије, Министарства културе и информисања
Републике Србије, као и недавно донетим прописима и јасно израженим
намерама Министарства културе и информисања у спровођењу процеса дигитализације и електронске управе у самим установама културе, Архивистичко
друштво Србије је за овогодишње Међународно архивистичко саветовање изабрало основну тему ''Архиви у електронском окружењу''. Већ једном одржано
саветовање таквог типа (2016. године) дало је довољно искуства организаторима да се упусте у овако обиман и захтеван изазов поновног окупљања преко
две стотине архивских стручњака на једном месту. Пројекат Архивистичког
друштва Србије финансијски је подржало Министарство културе и информисања Републике Србије.

Саветовање је одржано од 10. до 12. октобра 2018. године. Свечано
отварање било је у вечерњим сатима 10. октобра, а програм се састојао од
поздравних говора домаћина и гостију и изложбе Историјског архива Ужице
''Крива Дрина'' (аутор Жељко Марковић). На свечаном отварању су говорили
председник Архивистичког друштва Србије Мирослав Дучић, директор Исто454
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ријског архива Ужице Жељко Марковић, директор Архива Југославије Милан
Терзић, као и помоћник министра културе и информисања за област дигитализације Дејан Масликовић. Саветовање је свечано отворио заменик градоначелника Ужица Немања Нешић. У име гостију колегама су се обратили: Иван
Фрас, испред словеначких архивиста, Зоран Петровић из Дубровачког архива,
Споменка Пелић, председница Друштва архивиста Босне и Херцеговине и
Саша Томановић, испред Архива Црне Горе, као и доајен југословенске и српске архивистике Јово Поповић. Поред покровитеља Министарства културе и
информисања, саветовању су помогли и спонзори: Металсистемиплус из Крагујевца, Digital archiving solutions из Београда и фирма Тревис из Београда и
донатори Ваљаоница бакра из Севојна и Копаоник из Београда.
Првог радног дана тема је била Архиви у електронском окружењу –
електронски документ и електронско архивирање. На почетку је изабрано
Радно председништво, које су чинили Јасмина Живковић, Мирослав Новак и
Љиљана Дожић. У току првог дана изложено је једанаест радова учесника из
Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске и Словеније. Радове су изложили:
Јасмина Живковић (Историјски архив Пожаревац, Србија), Електронско архивирање и ствараоци архивске грађе у Србији – прокламовано и стварно;
Милена Поповић Субић (Архив Војводине, Србија), Законодавни оквир Републике Србије за електронско пословање државних органа и организација и институција; Светлана Перовић Ивовић (Архив Југославије, Србија), Приступ
реформатирању архивске грађе у циљу превентивне заштите; Марија Тодоровић (Историјски архив Шумадије, Србија), Прилагођавање архива потребама
савременог друштва; Мр Мирјана Богосављевић (Архив Србије, Србија), Дигитализација у архивима Србије – Arhivematica, приказ практичне примене
софтвера за управљање архивама на примеру грађе Министарства просвете и
вера Србије 1941–1944; Аднан Тињић и Саша Ђукић (Архив Тузланског кантона, Тузла и Архив Републике Српске, Бања Лука, БиХ), Информатизација
архивске службе у Босни и Херцеговини, стање и перспективе; Јосип Михаљевић (Институт за хрватски језик и језикословље, Загреб, Хрватска), Заштита и
управљање метаподацима у ПДФ документима; др Бојан Цвелфар (Архив
Републике Словеније), Успостављање словеначког електронског архива; Стјепан Прутки (Државни архив у Вуковару, Хрватска), Дигитализирано архивско
градиво Војне крајине из 18. и 19. стољећа у архивима у Хрватској – Стање и
могућности кориштења у заједници; Слободанка Цветковић и Саша Цветковић
(Историјски архив Пожаревац, ОШ ''Јован Цвијић'' Костолац, Србија), Електронска документација у образовању на примеру основних школа; Иван Фрас и
др Мирослав Новак (Покрајински архив Марибор, Словенија), Преузимање,
стручна обрада и коришћење архивске грађе ''Мари – Бор 2012'' – Европска
престоница културе.
Другог дана Радно председништво је радило у саставу: Мирјана Богосављевић, Милорад Јовановић и Слободанка Цветковић, а заједничка тема била
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је Архивска служба данас – анализа стања, питања, предлози, решења. У
оквиру ове сесије било је 16 излагача, али је презентовано 15, јер је изостало
излагање Владимира Иванишевића (Архив Војводине, Србија) под насловом
Матична служба архива Војводине 1970–1990. године. Радове су другог дана
презентовали: Бошко Ракић (Историјски архив Краљево, Србија), Актуелни
проблеми архивске службе и могућа решења; Зоран Стевановић (Архив Војводине, Србија), Проблеми структурисања архивске грађе у архивима у Републици Србији; Југослав и Јасмина Латиновић (Историјски архив Града Новог
Сада, Историјски архив Београд, Србија), Потреба израде оријентационих
листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања код
ималаца/стваралаца регистратурског материјала и архивске грађе; Ванда
Војводић Мицова (Историјски архив Зрењанин, Србија), Улога и одговорност
архива у креирању историјске свести народа; Татјана Сегединчев (Историјски
архив Суботица, Србија), О евиденцијама и водичима у архивским установама;
др. сц. Иво Орешковић (Државни архив у Дубровнику, Хрватска), Учинковит
надзор над документарним и архивским градивом опћина и градова императив
је очувања повјесних врела за сувремену и локалну повијест на примјеру Града
Плоча; Јасминка Марковић (Историјски архив Краљево, Србија), Алтернативно финансирање архива – примена у Историјском архиву Краљево; Зоран
Вукелић (Историјски архив Суботица, Србија), Архивски депо – место за
културну баштину или бирократски отпад; Милорад Јовановић (Историјски
архив Средње поморавље, Јагодина, Србија), Архивска грађа о суђењима
народним непријатељима у Моравском округу после Другог светског рата –
проблеми обраде и коришћења; Бранка Јаначковић, Драгана Станисављевић
(ИА ''31 јануар'' Врање, Србија), Значај израде и публиковања научнообавештајних средстава за афирмацију архивске делатности – искуства
Историјског архива у Врању; Каролина Каписода, Иван Мартиновић (Државни
архив Црне Горе, Цетиње, Црна Гора), Организација архивске службе у Црној
Гори; Љиљана Дожић (Архив Војводине, Србија), Статистичка анализа
архива и заштите архивске грађе на територији АП Војводине у периоду
2004–2016; Мирјана Обрадовић, Зорица Нетај (Историјски архив Београда,
Србија), Издавачка и изложбена делатност Историјског архива Београд –
одговорност, искуства, достигнућа, значај; Маја Николова (Педагошки музеј,
Београд, Србија), Лаку ноћ, Тито ти био у помоћ, да сањаш Бранкицу целу ноћ.
Домови југословенске деце у Бугарској 1945. године; Милена Јовановић, Сузана
Петровић (Историјски архив ''31. Јануар'', Врање, Србија), Проблеми смештаја
и безбедности архивске грађе у контексту Водича кроз депо Историјског
архива ''31. јануар'' у Врању.
На Саветовању је формирана Kомисијa за закључке, коју су чинили:
Милорад Јовановић, Милена Поповић Субић и Слободанка Цветковић. Комисија је након саветовања израдила закључке, који су доступни на веб-сајту
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Архивистичког друштва Србије. Саветовање је пратила и Књига сажетака радова са саветовања, доступна на истој веб-страници. Тренутно је у припреми
Зборник радова са саветовања, који ће до краја године изаћи из штампе.
Љубазни домаћини организовали су за све учеснике Саветовања обилазак Хидроелектране Перућац у Бајиној Башти и Дестилерије Тим. Преко две
стотине архивиста из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и
Србије и представника регистратура из Србије окупили су се на истом задатку
– заштити архивске грађе и унапређењу архивске струке. Присутни су засигурно уживали у јесењим чарима српске планинске лепотице Таре, али и понели са
собом и бројна знања и искуства. Надамо се да ће овај облик окупљања архивиста из Србије и региона постати добра пракса у будућности.
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НАШЕ ВРЕМЕ И КУЛТУРА
Данас, као и много пута у прошлости, код Срба се актуелизује питање и
државе и културе. Досадашња држава и култура биле су тековине модернизације и цивилизације XIX века. Данас у функционисању и државе и културе
почиње да преовладава нова прагматична филозофија. Њена суштина више
није заснована на држави нације ни на изразито националној култури. Кад је
реч о култури, као и о науци, она не трпи локалне забране нити изолованост од
других, поготово јачих цивилизација.
Функција културе у држави, нарочито у њеном друштвеном префункционисању, морала би да буде јаче национално наглашена. Националне државе су
не само физика већинске заједнице, већ и заједнице језика и духовне културе,
које су далеко кохезивније, везане заједничким симболичким формама и историјом, с јаким нагоном за преживљавање. Искуство показује да култура, а не
нација, омогућује појединцу да се одреди у односу на окружење. Нација је
нижи, а цивилизација (култура) најшири круг идентитета. Њихов сукоб садржи
у себи нешто заједничко и представља одређену историјску метаморфозу. У
условима у којима живимо, ми Срби немамо много могућности да бирамо своје
место у свету у будућности. Служећи се искуством из прошлости, Срби се,
уместо ''државотворности'' или ''ратништва'', свету треба да наметну превасходно својом културом. За ово су драгоцена искуства Стојана Новаковића и Јована
Скерлића с почетка прошлог века. Свест о култури превасходно служи патриотизму, али и држави. Што је народ свеснији и културнији, то је његов патриотизам јачи, дубљи, шири и пространији.
Данас нацију, државу, културу, па и патриотизам, збуњује технологија
глобализације и друштвена транзиција. Ту нема сметње, мада има неразумевања. Велики историчар дипломатије Албер Солер је поодавно рекао да прогрес
цивилизације не долази од дипломатије него од нових техничких изума. Аутор
историје судара цивилизација Арнолд Тојнби је смањио улогу технологије у
цивилизацијским односима и дао предност религији, не само као идеолошком
миту, већ и целом начину живота. Кључ решења мора да буде нова филозофија.
Моје сазнање говори да у Републици Српској и Србији култура мора да буде
онолико национална и државна колико ''европска опција'' постаје национални
пројекат око којег постоји широк политички и социјални консензус, али не и
јединствен став како га остварити.
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Трагање за решењима ми морамо усмерити на три кључна момента: 1)
уклапање у транзицију, 2) експлицитне политичке промене, за које још немамо
друштвену супстанцу и 3) информативно-технолошка револуција на глобалном
нивоу.
Уз сва та глобалистичка поимања културе, треба чувати национално,
које чини душу и чар српске духовности. За све се треба спремати. Србин спреман негује национално, али још спремнији пласира одлике свога етноса.
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Реч о књизи др Станка Нишића
(Станко Нишић, Тимар у Републици Српској,
Институт за историју, Бањалука 2018, стр. 489)
Говор о делу др Станка Нишића намеће више тема, а свака од њих могла
би да стане у посебну, или чак у више књига.
Аутор др Нишић пошао је и ишао црвеном линијом нашег Тимара, около и изнутра, од његова почетка са турским освајањем до данас.
Стожер књиге је сама реч тимар, а онда његов арман.
Тимар је термин из турског феудалног уређења које је почело са тзв. тимарским системом. Тако је тимар уопште означавао посед који је у Турском
царству добијан као дар за заслуге, обично у рату, али се није могао преносити
на потомке. Тимарски спахија добијао је само ренту, а касније имање до 20.000
акчи. Сликовито речено, тимара је у Турском царству било као печурки.
Бањалучки публициста Стојан Бијелић пише да су му бањолучки ''паметари'' причали о три тимара само у околини Бање Луке, који су то постали на
основу заслуга њиховог народа. Тимар Змијање добијен је за заслуге кад су
Змијањци помогли Турцима да освоје Бихаћ 1592. године. Земље у тимаре су
добили Челинац и Ивањска, кад су Турцима учинили услугу при ослобађању
Бање Луке од Аустријанаца 1737. године.
Најстарије и најпознатије подручје са статусом тимара било је Змијање,
које је послије турског освајања задржало или задобило своју аграрну самосталност, аутономију. У њој су змијањски хришћани, било да су староседеоци
или досељеници, постали мартолози, војници хришћани, и као такви су чували
турске границе и били помоћници у даљим турским војним операцијама.
Предање каже да је султан змијањском кнезу Ратку, а неки веле Обраду,
дао суданију на Змијању, у чији састав је улазио и тај тимар, све до наврх планине Козаре. Змијањски кнез добио је тимар, како Станко Нишић наводи Васу
Глушца, за одгајање коња, да ждреби кобиле, Обровац да налива плоске, Лијевче да јагњи овце и уз све то дао је кнезу и златну сабљу.
То и такво предање има и тимар у којем се као кнез помиње неки Радиша. Оно се може сматрати веродостојним, јер се ниједан силник није усудио да
га покуша претворити у свој спахилук, премда је земља врло плодна, а села
густо насељена. То је трајало до краја тимарско-спахијског система крајем прве
половине 19. века.
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Змијање, осим села Раткова, укмећено је у време нестанка тимарског
система и наступа читлучења од 1839. Петар Кочић о томе пише: ''Многобројне
аге скочише и укметише сав Тимар, изговарајући се да су они платили цару за
њихову земљу и да су они њихови кметови...'' Стари људи су причали да се
целокупни тимар у Крајини босанској, ради заштите живота, предао бањалучким Џинићима, који су почели да га штите од крајишких ''бена''.
Иако је Тимар припадао нахији Змијању, са појавом и развојем Приједора и формирањем Приједорске области, његова насеља су се мањим делом
нашла у Бањолучкој, а већим у Приједорској области. Бањој Луци су припадали Стратинска, Радосавска и Славићка, а Приједору Буснови, Томашица, Криваја, Градина, Марићка и Јелићка. Иако је Тимар обухватао више села, као
целина није имао управну власт. Био је довољно велик да носи име области,
али не толико да би добио административну функцију. Како некад, тако и
данас припада и Приједору и Бањој Луци.
Цели Тимар и његову поделу на села аутор је, захваљујући темељним
историјским истраживањима, положио на места подигнутих тзв. цркава брвнара, на области црквене културе, обичаје из далеке прошлости везане за цркву и
градњу цркава брвнара, посебно за црквене књиге.
Следујући претходне истраживаче Тимара, Станко Нишић је опширно,
по хронологији градње, обрадио тимарске брвнаре у Јелићкој 1811, Ракелићима
1856, Марићкој и у Бусновима 1870, Омарској 1922... Свака брвнара, као и сам
Тимар, има своје предање и историју.
У недостатку административног средишта, вели Станко Нишић, црква у
Јелићкој, на тромеђи села Јелићка, Славићка и Радосавска, била је духовно средиште тимарских Срба, као што је данас на сваку Велику Госпојину.
Предање о настанку цркве брвнаре у селу Јелићки, посвећене преносу
моштију Св. Николе (летњем Св. Николи), веже је за Радишу, кнеза Тимара. За
њега се још каже да је примио залутало Туре, које му је служило, а које су
потом Турци одвели у Цариград. Кад је изучио школе и постао паша, позвао је
себи кнеза Радишу и дао му одобрење да подигне нову цркву. Грађа је набављена из тимарског села Марићке. Нова црква названа је Радишина црква. Предање још каже да је најранија црква била на левој обали Гомионице, на месту
где је Ђурића гробље, са веома старим надгробним споменицима, међу којим и
јереју Мелентију. Личила је на обичну кућу која је пренесена на десну страну у
липик ''за једну ноћ и то дио по дио, из руке у руку, па је разглашено да је сама
променила место''.
Свештеници у Јелићкој помињу се и пре 1811. и градње старе цркве у
липику, коју је подигао или реновирао мајстор Јово Чанак. У старим књигама,
наводи Станко Нишић, сачуван је већи број записа о свештеницима Тимара.
Културној баштини Тимара припада Србуљски Требник, писан 1731, под називом ''Требник малог попа Дамјана'', како је протумачио наш научни великан
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Васо Глушац. Пронађен је у библиотеци Душана Зеленике, проте у Приједору.
Писање је завршено у селу Тимару званом Радишић. У црквеном музеју у Сарајеву, у старом српском штампаном псалтиру, помиње се још 1699. године у
Тимару поп Нинко, у 1742. се помињу тимарски попови Лазо и Дамјан, а у једном требнику из Манастира Гомионице стоји име попа Исаије Дамјановића, у
јулу 1785. Кроз читав 19. век бројни записи помињу свештенике у Јелићки из
породице Поповића и Јелића, по којем је село можда добило данашње име.
Пратећи време подизања цркава у Тимару, Станко Нишић је отишао на
другу страну, на подизање цркве у Ракелићима у 1856. Пише да је она најпре
била чадор, а после црква од плота, у којој се народ молио до 1842. Те је године
капетан приједорски дозволио да се сагради дрвена богомоља, без клина и
ексера, и служила је до 1855. Те су године кајмакам и кадија дозволили да се
гради црква какву хоће, само да је дрвена. Грађена је од храстових греда, и кад
је била дограђена до крова, исти кадија је растерао мајсторе и тако је остало све
до 1862. Те је године издејствован ферман и настављена градња, а сада је градио Мирко Чанак из Приједора. Црква је 1898. имала пароха Милу Остојића.
Легенда каже да су Обрад Роквић и Никола Јањић ишли пешице у Цариград код Хусеина Капетановића, по одобрење за покривање цркве. И та је
црква, каже легенда, сама прешла из Луга Ракелића, где је била изграђена на
старом култном месту. Подмитљиве паше прихватиле су да је црква сама прешла на своје касније место.
За цркву у Бусновима аутор каже да се звала Спасовица, да је изграђена
1870–1872, те да је пре тога постојала у гробљу у Лончарима. Грађена је од
масивне храстовине на каменитој подлози, а звоник јој је подигнут тек 1898.
Адаптирана је 1924. У народу се зове Стојића црква, јер је Јован Стојић по ферман за градњу ишао у Цариград. Главни мајстор био је Симо Стојић. И ту је
црква прешла са Живанића брда на садашњу локацију. Уз цркву је гробље Спасовиште, старо 300–500 година.
За стару цркву у селу Марићка Станко Нишић каже да на њеним вратима стоји година 1753. Постојећа је 1870. саграђена од храстових брвана. Градитељ је био Марко Чанак. Први храм је посвећен пророку Илији и звао се Гологлавица. И данас је поред цркве вишевековни храст. Међу паросима помињу се
свештеник Григорије Стојнић и син му Гавро Стојнић.
Тимарски свештеници били су и први ширитељи писмености у народу.
Такви су били Илија Павловић око 1899. у Омарској, Гавро Кондић у Бусновима, Раде Милошевић у Пискавици, Стеван Поповић у парохији Јелићка–Радосавска.
Отварање школа ишло је следећим редом: 1909. у Ракелићима, 1913. у
Пискавици, 1916. у Верићима, 1922. Марићка–Буснови, 1931. у Омарској.
Описујући историјске, географске и етнолошке димензије Тимара, Станко Нишић је написао студију од посебне важности и за народни живот и за
народне обичаје.
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За ову књигу, као и за целу нашу историју, могло би се рећи да је нови и
обједињени документ о тимарским жалостима и страдањима његовог народа.
Истовремено је то и књига стваралаштва тог истог народа, почевши од турског
освајања.
Описујући борбу народа Тимара за опстанак на прадедовским огњиштима, Станко Нишић је израдио спискове жртава за два светска и Отаџбински рат.
На основу тог проучавања аутор је изнео научне закључке и о психолошким, карактерним и моралним особинама људи Тимара. Сместио их је између
револуционарних Козарчана и самосвојних Змијањаца. Показао је да су Тимарци карактером, ношњом, обичајима, песмом, моралним и радним врлинама, у
свим животним изазовима и преломним историјским ситуацијама управо обједињавали врлине Змијањаца и Козарчана, јер су се географски сместили на
споју тих етнографских зона.
Овом књигом Станко Нишић подједнако припада историји, садашњости
и будућности, али и науци и политици, где војнички указује на народне проблеме.
У раздобљима и тегобама сеоског живота и рада Тимара и Тимараца у
турском раздобљу је највећи проблем представљало кметовско робовање; у
аустроугарском експлоатација сировина и радне снаге; у старојугословенском
спори развој пољопривредних алатки и у социјалистичкој држави насилно одузимање земље радним и богатим земљовласницима у време оснивања земљорадничких задруга 50-их година двадесетог века.
Посебан допринос аутор је дао питању истраживања становништва
Тимара. Утврђивао је његово порекло за свако село и насеље, разлоге и време
досељавања али и расељавања.
При опису услова живота и рада у тимарским селима Станко Нишић је
на време скренуо посебну пажњу на савремена напуштања сеоских подручја,
као и на последице преплитања градске културе са сеоским пословима и обичајима. Млади људи су масовно почели да напуштају села у тежњи за бољим
животом. Тако су и тимарска села опустела. А кад је у граду понестало посла,
иста мука је задесила нове генерације младих и села и града.
Пишући о Тимару и тимарском крају као свом завичајном простору, где
је поникао и одакле је рано отишао за зовом науке, стичући високе титуле,
овом књигом Станко се вратио и одужио завичају у духу племените традиције
својих претходника. Дао је одговоре на многа питања о свом Тимару, истраживачки и са љубављу. Читајући изборнике и узгредна обавештења о свему што
се односи на његов Тимар, направио је успешну синтезу. Користећи оно што је
неко писао или понешто забележио, бавио се и теренским истраживањима на
простору тимарских села.
Завршни део књиге ''Породичне лозе Тимара'' аутор је сумирао и илустровао подацима у селима у којима је нашао сараднике и саговорнике о
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настанку породичних стабала, на основу којих се може трагати за другим коренима.
На крају, књига Станка Нишића ''Тимар у Босанској Крајини'', или допуњено издање ''Тимар у Републици Српској'', представља озбиљно научно
дело, на којем му упућујем најискреније честитке.
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Ратко Радујковић, Моја сјећања и послушања,
Бањалука 2017, стр. 234
Свеобухватно проучавање прошлости и формирање целовите слике о
историји одређеног простора и времена није могуће без сагледавања свих
њених сегмената. У низу тих елемената неизоставно је и истраживање две
историјске гране – црквене и локалне историје. У том погледу пред будућим
историчарима и истраживачима црквеног живота и локалне прошлости у Бањалуци и околини у другој половини XX и првим деценијама XXI века незаобилазно дело биће ''Моја сјећања и послушања''. Архијерејски намесник бањалучки,
протојереј-ставрофор Ратко Радујковић објавио је 2017. године књигу под тим
насловом. Протино ауторско дело од 234 странице двостубачног текста, са
импозантним бројем фотографија које прате и употпуњују основни текст,
састоји се из неколико делова. На почетку књиге налазе се: ''Ријеч аутора'' (стр.
5–6) и Предговор (стр. 7–10) историчара мр Драгана Давидовића. Затим следи
главни део публикације. На крају дела налазе се: Рецензија (стр. 226–228) Радмиле Колунџије, те списак извора и литературе (стр. 229–230). У ''Мојим сјећањима и послушањима'' приказана је лична историја ове значајне личности Друговића, Бањалуке и Епископије бањалучке, прожета црквеном и локалном прошлошћу у протеклих више од седам деценија.
Главни део протине књиге састоји се из двадесет четири насловљена
поглавља, која се даље рашчлањују на више делова, различита по обиму (стр.
11–225): ''Дјетињство у Друговићима'' (стр. 11–189), ''Године школовања'' (стр.
19–31), ''Бранка, моја животна сапутница'' (стр. 32–54), ''Припреме и освештање
саборног храма свете Тројице'' (стр. 55–72), ''Епископ Јефрем (Милутиновић)
на трону бањалучких епископа'' (стр. 73–77), ''Српско гробље у Борику“ (стр.
78–87), ''Разбијање Југославије и вишестраначки избори“ (стр. 88–91), ''Државна статистика становништва у БиХ 1991. године'' (стр. 92–97), ''Нове активности у СПЦО Бањалука'' (стр. 98–100), ''Патријарх Павле освештао темеље
Саборног храма'' (стр. 101–128), ''Прослава великих јубилеја 2000. године'' (стр.
129–150), ''Прва света архијерејска литургија у покривеном храму'' (стр. 151–
156), ''Православни храмови у Бањалуци кроз историју'' (стр. 157–173), ''Димензије порте и Саборног храма Христа Спаситеља, утврђени материјали, опрема и
инвентар на дан освештања'' (стр. 174–178), ''Освештање Саборног храма Хри467
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ста Спаситеља'' (стр. 179–188), ''Категорије дародаваца за изградњу Саборног
храма Христа Спаситеља'' (стр. 189–190), ''Саборни храм Христа Спаситеља
после освештања'' (стр. 191–195), ''Бањалучке литије'' (стр. 196–202), ''Примопредаја старјешинства – управе и парохије и Црквене општине Бањалука између протојереја-ставрофора Ратка Радујковића и протонамјесника Драгана Максимовића'' (стр. 203–210), ''Преглед парохија, пароха и ђакона, који су служили
и који и данас служе на подручју града Бањалуке и Ребровца од 1853. до 2015.
године'' (стр. 211–214), ''Архијерејско намјесништво бањалучко 2015. године''
(стр. 215), ''Парохијски, филијални и гробљански храмови у архијерејском
намјесништву бањалучком 2015. године'' (стр. 216), ''Цртице из мога дјетињства, као и ђаконске и презвитерске службе у Бањалуци'' (стр. 217–219), ''Страдање епископа и свештенства епархије Бањалучке и СПЦО Бањалука за вријеме и послије Другог свјетског рата'' (стр. 220–225). У њима је прота Ратко приказао свој животни пут од рођења на Благовести (25. марта / 7. априла) 1942.
године од оца Митра и мајке Јованке (рођене Бојић) и дјетињства у селу Друговићи, преко школовања у Богословији ''Светог Саве'' у Београду (1958–1963),
одслужења војног рока у Пули и Ријеци у другом делу прве половине шездесетих година прошлог века (1963–1965), ђаконске (1965–1975) и презвитерске
службе (од Преображења Господњег 3/19. августа 1975. године) до 2015. године.
У структури протиних ''сјећања и послушања'' може се уочити неколико
нивоа. На први поглед уочавају се две хронолошко-тематске целине, чији носиви стуб спајања представља избор и устоличење епископа господина Јефрема
(Милутиновића) за архијереја Епископије бањалучке 1980. године. У првој од
њих прота је забележио своја сећања на родитеље, храмове, свештенике и школе у родним Друговићима, послератном животу, школовању које је после једне
од најстаријих школа у крају (основане 1868. године у Драговићима) наставио
у поточанском одељењу прњаворске школе, Лакташима и београдској богословији. Потом је навео цртице из породичног живота које су апострофиране склапањем брака са Бранком (кћерком трговца из Хрваћана Момчила Кесића и
Анке) 5. септембра 1965. године и рођењем синова Александра (1967) и Владислава (1973). Овај сегмент протине књиге садржи значајне податке о црквеном,
политичком и свакодневном животу у Бањалуци од средине шездесетих до
1980. године, који је приказан кроз врло садржајну делатност аутора као ђакона
и свештеника. Значајан тренутак у том периоду историје за Епископију бањалучку представља освећење Саборног храма Свете Тројице 17. јула 1972. године. Следеће године пренети су земни остаци митрополита Василија (Поповића)
из гробља у Ребровцу и епископа Платона (Јовановића) из дела војничког гробља у Борику у крипту новоосвећеног Саборног храма. У том периоду прота је
водио бробу да се сачува црквена имовина од настојања државних власти да је
одузму и узурпирају.
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Поред свакодневних ђаконских и свештеничких послова, прота је у овом
периоду био оснивач мешовитог црквеног хора и организатор предавања из
веронауке, која је изводио недељом после свете литургије. Поред тога, протина
свестраност се огледа у изради икона за храмове. Иконе које је прота Ратко
насликао налазе се и данас у појединим храмовима Епископије бањалучке – у
храму у протиним родним Друговићима, те у храмовима у Имљанима код Кнежева, Рамићима код Бањалуке и старом храму у Челинцу.
Други део књиге поклапа се са архипастировањем господина епископа,
обновитеља и градитеља духовног и материјалног живота цркве Епископије
бањалучке. Упоредо са доласком епископа господина Јефрема на катедру бањалучких епископа започињу интензивније активности у делатности цркве у
Бањалуци и околини. Са овим још више се уочава све видљивији рад свештеника Ратка Радујковића. То се одразило и на структуру књиге у којој је највећи
део посвећен периоду од 1980. до 2015. године, када се навршило педесет година ђаконске и презвитерске службе њеног аутора. У овој целини дела, кроз призму протиних активности, приказан је низ догађаја и процеса који су задесили
Бањалуку и околину од последње деценије СФРЈ, преко Одбрамбено-отаџбинског рата до послератног, мирнодопског периода. Поред редовне презвитерске
службе, прота Ратко се и у овом периоду истакао на више поља деловања. Евидентан је његов допринос обнови рада КСС 1991. и СПД ''Јединство'' 1992.
године. Прота је дао лични допринос увођењу редовне наставе веронауке у
основном образовању у Републици Српској кроз предавање наведеног предмета у две бањалучке основне школе – ''Иво Андрић“ и ''Георги Стојков Раковски''. Круну протиног деловања у овом временском интервалу несумњиво представља рад на обнови Саборног храма Христа Спаситеља у Бањалуци. Активности су започете иницијативом Драгана Давидовића и Николе Гузијана код
надлежног епископа господина Јефрема крајем 1990. године. Иницијативни
одбор основан је 27. децембра исте године, а потом је почетком 1992. формиран Грађевински одбор. У том периоду (крај децембра 1991 – средина јануара
1992. године) извршен је пренос Споменика погинулим борцима НОР-а, ког су
изградиле комунистичке власти на црквишту Саборног храма, на оближњу
локацију. Темеље Саборног храма Христа Спаситеља освештао је патријарх
српски г. Павле (Стојчевић) 17. октобра 1993. године у присуству потпредседнице Републике Српске Биљане Плавшић, министра вера у Влади Републике
Српске Драгана Давидовића, војних власти предвођених генералом Момиром
Талићем. Саборни храм Христа Спаситеља освештан је на храмовну и градску
славу Вазнесења Господњег 28. маја 2009. године. Све фазе процеса обнове
вођене су под старатељством г. епископа Јефрема. Захваљујући његовом благослову и упутствима, немерљив је допринос руководиоца свих радова на изградњи, дотадашњег старешине Саборног храма Свете Тројице (до јуна 2009. године) и потоњег првог старешине обновљеног Саборног храма Христа Спаситеља
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(јун 2009 – август 2010) протојереја-ставрофора Ратка Радујковића, архијерејског намесника бањалучког.
Прота Ратко је активно учествовао и у другим значајним дешавањима у
Епископији бањалучкој, која је забележио на страницама својих ''сјећања и
послушања''. Прослава јубилеја 2000. и канонизација епископа Платона, Први
бањалучки хорски сусрети крајем априла и почетком маја, те Прва света архијерејска литургија у покривеном Саборном храму Христа Спаситеља у септембру 2004, обнова у јануару Богојављенске, а у мају Спасовданске литије 2010.
године. Промене на патријаршијском трону такође су нашле своје место у протином делу: избор епископа рашко-призренског Павла 1990. а потом нишког
епископа Иринеја 2010. године за поглаваре Српске православне цркве.
Поред догађаја црквене природе, прота је забележио читав низ актуелних дешавања, као што је промена односа снага на политичкој сцени, са карактеристикама одређених дешавања. Овај део књиге прота Ратко заокружује примопредајом дужности између њега и свештеника Д. Максимовића у августу
2010. и навршавањем 50 година ђаконске и свештеничке службе у септембру
2015. године. Прота Ратко доноси податке о храмовима и свештеницима парохије у Бањалуци од 1853. до 2015. године.
''Моја сјећања и послушања'' представљају извор за читав спектар историјских истраживања. Прота Ратко се кроз приказивање свог животног пута
дотакао низа догађаја, процеса и личности које су обележиле прошлост Бањалуке и околине у распону од неколико деценија. У протином делу доминирају
две главне нити. Једну представљају теме из црквеног живота Парохије и Епархије бањалучке. У том сегменту дела до изражаја су дошли ликови и дела тројице епархијских архијереја Епископије бањалучке: Василија (Костића), др
Андреја (Фрушића) и актуелног епископа г. Јефрема (Милутиновића), те протина делатност од 1965. до 2015. године. Другу нит представља његов породични живот, ослоњен на два елемента која чине целину – протини родитељи и
породица у Друговићима, те њихов тежак живот у послератним приликама, под
новом влашћу, затим протина супруга, синови, снахе и унучад. Поред тога што
дело представља извор за историју Српске православне цркве у Бањалуци и
околини и (породичног) живота и рада једног од њених најзначајнијих представника од 1965. године до данас, оно може да послужи и истраживачима других области историјске науке. Дело представља водич и подсетник за црквени
живот Парохије драговићке у другој половини XIX и првој половини XX века,
у коме се посебно издвајају ликови друговићких пароха Дамјана Ђурице (1905–
1914), Данила Бузаџића (1917–1934) и Ђорђа Радића (1934-1969), уз цртице о
прошлости, до 1945. године нераздвојног дела од цркве, сеоске школе основане
1868. године од стране Васе Пелагића. Значајни су протини подаци о локалним
приликама за време Другог светског рата и у послератном периоду. Прота Ратко наводи да је свештеник Светозар Поповић, школски друг интернираног дру470
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говићког пароха Ђ. Радића, који се налазио у Епископији тимочкој, у јесен
1942. године боравио у Друговићима као један од војних свештеника у четничким и партизанским јединицима.
На више места у делу протеже се однос нових власти према локалним
сељанима, са посебним акцентом на протине родитеље, а и лично негативно
искуство, од конфисковања сељакових производа рада кроз ''вишак'' и ''повишак'', преко малтретирања протине мајке и њено одвођење на испитивање у
УДБ-у у Прњавор, преко очеве борбе да докаже неисправност одлуке нових
власти да плати (туђи) порез и његове успешно окончане борбе на вишим
инстанцама власти, те наплати одштете, до тога да му је, иако проглашен за
најбољег војника, као свршеном богослову ускраћено право на ванредно
скраћење војног рока на Синају. Неправилности локалних органа нове власти у
протином завичају кулминирале су када је припадник органа реда у селу Хрваћанима убио сељанина који је покушавао спречити да му одведу једину краву
из стаје. Поред врло негативног искуства са локалним представницима нове
власти у родном крају, прота остаје одмерен. Из његовог текста не провејава
мржња, већ хришћанска и мајчинска идеја водиља да се опрости. Стога не чуди
кад прота Ратко не наводи имена горе означених локалних протагониста, како
њих и њихове наследнике не би изложио јавном жигосању, већ их именује као
''локални предсједник сеоске општине'' који је малтретирао његову мајку и
слично. Наравно, прота не врши генерализацију и не бежи од тога да јасно
диференцира појединачне поступке представника нових власти непосредно
после рата или оних са којима је долазио у додир вршећи службу. Момир
Капор и Нико Јуринчић, локални комунистички функционери, у протином делу
су наведени као главни организатори прогона, напада и протеривања епископа
бањалучког Василија (Костића). Приликом организације сахране проте Момира
Умићевића у јануару 1987. године, свештеник Ратко Радујковић је имао непријатно искуство са појединим локалним функционерима у граду, као и приликом
спречавања представника ФК ''Борац'' који су покушали да узурпирају црквено
земљиште. Прота Ратко истиче и супротан пример. Приликом изградње саобраћајнице у близини епископског двора и ондашњег Саборног храм, а аргументе
(тада ђакона) Ратка Радујковића уважио је начелник Урбанистичког завода у
Бањалуци Јуре Скоко.
О неразумевању суштине неких верских тема од стране појединих
структура власти СФРЈ говори протин податак везан за протосинђела Василија
(Стриљчека). Прота је као дечак запамтио овог свештеномонаха и одлазио на
литургије које је овај служио (тада повремено) међу православним Украјинцима у Насеобини Хрваћани. Неименовани локални функционер службе безбедности се на погребу бањалучке апотекарке јавно хвалио како су прогонили
поједина свештена лица, међу којима је јавно издвојио викарног епископа хвостанског Варнаву (Настића) и поменутог протосинђела. Обојица су били интернирани у манастир Гомионицу. Из горенаведеног разлога аутор књиге се тад
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заинтересвао за протосинђелов случај и његову кривицу. На то је означени службеник одговорио да је Василије (Стриљчек) ''шокчио'' (католичио) Србе. При
томе није био свестан (или...) да протосинеђел Василије није био гркокатолички већ православни свештенослужитељ. Наведена секвенца из протине књиге
представља занимљив податак за историчаре који би се даље бавили питањема
везаним за историјат Украјинске православне парохије у Насеобини Хрваћани.
Истраживачи тема везаних за земљотрес који је погодио Бањалуку уочи
и на дан преподобне мати Параскеве – свете Петке 13/26–14/27. октобра 1969.
године, пронаћи ће занимљиве детаље у делу проте Ратка. Учествујући на светој архијерејској литургији као ђакон у Саборном храму Свете Тројице, био је
очевидац наведеног догађаја, а као представник цркве актер дешавања у данима после ове катастрофе. Сам тренутак земљотреса тадашњи ђакон је прецизно
повезао са тренутком до ког се стигло у богослужењу, описујући његов наставак испред Светотројичиног храма. У свеопштем настојању да се санирају
последице земљотреса, аутор књиге и црквени службеник се суочавао са низом
административних баријера које је покушавао и успевао да отклони како би се
оштећени црквени и манастирски објекти реновирали.
Мемоари протојереја-ставрофора Ратка Радујковића, архијерејског
намесника бањалучког, употпунили би се преводом резимеа на неки од светских језика, индексом географских појмова и личних имена, референцама на
одговарајућим местима које би пратиле основни текст. Међутим како је дело
намењено ширем читалачком кругу и не представља историјску монографију
већ лична сећања, разумљив је изостанак наведеног. Изворна вредност дела би
проширила свој круг преводом ''Мојих сјећања и послушања'' на поједине светске језике (енглески, немачки и руски). Тиме би се са оним што је написано у
делу и наведеном о истом у овом тексту упознао шири круг заинтересованих, а
међу њима посебно трећа и чеврта генерација српских исељеника у дијаспори
(расејању) и њихових пријатеља других националности, чија је главна повезница са отаџбином Српска православна црква, а један од њених вредних делатника протојереј-ставрофор Ратко Радујковић.
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Привреда Босанске Крајине 1878–1941. Зборник радова,
Архив Републике Српске [и] Удружење архивских радника
Републике Српске, Бањалука 2018, стр. 446
С циљем да се што боље расвијетли и упозна привредни живот Босанске
Крајине и Бањалуке, Архив Републике Српске је организовао научни скуп под
називом ''Привреда Бањалуке и Босанске Крајине у настанку и развоју капитализма 1878–1941''. Скуп је одржан у Бањалуци, у малој вијећници Банског двора 18. и 19. априла 2013. године и био је дио програма којим је Архив обиљежавао 60 година постојања. На скупу су учествовала 33 излагача, како из научних
и културних установа Републике Српске тако и из околних држава, и општој
теми привредне историје приступили из више научних области. Из тог разлога
скуп је с правом добио регионални значај и карактер једне мултидисциплинарне конференције.
У априлу 2018. године, поводом обиљежавања 65 година организоване
архивске дјелатности, Архив Републике Српске и Удружење архивских радника Републике Српске су издали зборник радова са овог скупа под називом
''Привреда Босанске Крајине 1878–1941''. Уредник зборника је Владан Вуклиш
а штампан је у штампарији ''Графид'' д. о. о. Бањалука.
Зборник садржи 18 историјских студија, уз уводну расправу проф. др
Ђорђа Микића, Богатство привреде и сиромаштво друштва у капитализму
Босанске Крајине и Врбаске бановине, стр. 11–30, и два прилога из архивистике: Верица М. Стошић, Привреда Босанске Крајине у фондовима и збиркама
Архива Републике српске 1878–1941: тематски водич, стр. 389–414, и прилог
Радована Пилиповића и Видосаве Ераковић, Персонални расходи Епархије
Бањалучке 1935–1937, стр. 415–446.
Историјске студије можемо подијелити у три групе и то по временским
оквирима у којима се предметна студија бави одређеним питањем.
Прву групу чине радови који се односе на аустроугарски период:
o Драгиша Д. Васић, Основне одлике индустријализације Босанске
Крајине до 1918. године, стр. 31–63;
o Ivan Balta, Kolonizacija stranaca iz ostalih zemalja Austro-Ugarske u
Bosansku Krajinu, стр. 64–79;
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o Милан Р. Вујовић, Банкарство у Херцеговини и Босанској Крајини за време аустроугарске окупације, стр. 80–93;
o Jelena Božić, Društveno-ekonomski aspekti izgradnje u Banjoj Luci u
austrougarskom periodu, стр. 94–114;
o Бошко М. Бранковић, Оснивање друштава и удружења у Босанском Петровцу крајем 19. и почетком 20. вијека, стр. 115–125 и
o Боривоје Милошевић, Економске прилике у Босанској Крајини
током Првог свјетског рата, стр. 154–170.
Затим долазе радови чији се предмет интересовања протеже на цјелокупан посматрани период и обухвата вријеме aустроугарске окупације и период
Краљевине СХС/Југославије:
o Bratislav Teinović, Privredna oaza banjalučkih trapista (1869/78–
1941), стр. 126–141;
o Emin Mesić, Uloga i značaj porodice Jovanović u razvoju drvne industrije srednjeg Pounja 1878–1941, стр. 142–153;
o Ђорђе Микић, Савременост новчарства у капитализму Босанске
Крајине (1878–1941), стр. 171–203 и
o Горан Р. Ђуран, Просвјета у Босанској Крајини 1878–1941 (са
посебним освртом на стручне школе), стр. 321–332.
Трећу групу чине радови који се односе на период Краљевине СХС,
односно Краљевине Југославије:
o Владан Вуклиш, Радништво у Босанској Крајини 1918–1941:
нацрт за једну социјалну историју, стр. 204–240;
o Владан Виријевић, Рударство Босанске Крајине 1918–1941, стр.
241–251;
o Драга Мастиловић, Индустрија Врбаске бановине, стр. 252–269;
o Гојко Маловић, Изградња и обнова државних путева у Босанској
Крајини - између два свјетска рата, стр. 270–302;
o Жељко Савановић, Задругарство у Срезу Сански Мост за вријеме Краљевине Југославије, стр. 302–320;
o Нада Петровић, Државна трговачка академија у Бањалуци 1931–
1941: Прилог историји привредног школства, стр. 333–350;
o Маријана Тодоровић Билић, Осврт на бањски туризам у Бањалуци и околини тридесетих година 20. вијека, стр. 351–363 и
o Ђурђија Боровњак, Марта Вукотић Лазар, Индустријска архитектура Бањалуке и значај јавних објеката у процесу модернизације (у прилогу два нереализована пројекта мало познатих жена
архитеката), стр. 363–388.
Радови Зборника на основу одговарајућих облика научне анализе и синтезе освјетљавају нека битна питања из привредног живота Босанске Крајине и
представљају несумњиво научну тековину. Зборник даје значајан допринос
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познавању, како сам назив скупа каже ''настанка и развоја капитализма'' на
овим просторима у периоду aустроугарске окупације и Краљевине СХС/Југославије и свакако даје подстицај за даље и дубље истраживање многих других
привредних и друштвених питања Босанске Крајине.
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Школство у Босанској Крајини (Бихаћка и Врбаска област)
1918–1929: Зборник докумената, приредили: др Гојко Маловић,
мр Горан Ђуран, Љубица Ећимовић, Удружење архивских
радника Републике Српске и] Архив Републике Српске,
Бањалука 2018, стр. 447
Удружење архивских радника Републике Српске и Архив Републике
Српске, уз помоћ средстава Министарства културе и информисања Републике
Србије, објавили су ''Школство у Босанској Крајини (Бихаћка и Врбаска
област) 1918–1929: Зборник докумената'', приређивача др Гојка Маловића, мр
Горана Ђурана и Љубице Ећимовић. Овај Зборник је усмјерен на развој
школства на територији Босанске Крајине, која је у времену 1918–1929. године
обухватала Бихаћку и Врбаску област.
С обзиром на претходни период аустроугарске власти, те на период рата
1914–1918. године, школство у Босни и Херцеговини је у поратном периоду
било у тешком стању, те је било потребно уложити много труда у обнову,
развој и усмјеравање школства, што се првенствено односило на објекте за
школске установе, опрему за учионице, уџбенике, обезбјеђење и финансирање
наставног кадра и слично. Школство у Бихаћкој и Врбаској области, као и
културна дјелатност уопште, било је на изузетно ниском нивоу, а у периоду
заокруженом овим зборником, није се развијало истим планом нити истим
темпом.
Школска политика, као изузетно важна компонента културнопросвјетне политике државе, показује политичку слику у држави и пропагандне тежње и активности њеног политичког врха. Када је ријеч о периоду који
обухвата овај зборник докумената, пропагандне тежње су се односиле на
пропагирање југословенског унитаризма, троименог народа Срба, Хрвата и
Словенаца, а радило се на спречавању пропаганде љевичарских и сепаратистичких идеја. Развој школства се односио највише на основно и на средње
школство (више у Врбаској области), док се на високо школство није полагала
пажња, јер су се становници Босанске Крајине најчешће одлучивали за студије
у Загребу, Београду и у иностранству.
Овај зборник докумената представља композицију промишљено одабраних 320 докумената, представљених хронолошки и хијерархијски. Пажљиво су
одабрани најважнији и најинтересантнији државни просвјетни закони, уредбе,
извјештаји, молбе, жалбе, статистички подаци и друго. Одабрана документа
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потичу из сљедећих архивских фондова: Окружна област Бањалука (1918–
1922), Велики жупан Врбаске области (1922–1929), Обласни одбор Врбаске
области Бањалука (1922–1929), Народна основна школа Шарговац (1908–1956),
Народна основна школа Приједор (1890–1956), Грађевинска секција Бањалука
(1919–1929), Трећа народна основна школа Бањалука (1880–1944), Народна
основна школа Ивањска (1902–1955) и Министарство просвете Краљевине
Југославије. Ови фондови се налазе у Архиву Републике Српске у Бањалуци и
у Архиву Југославије у Београду. Њихов задатак је да нам покушају приказати
стање и развој школства у Босанској Крајини, те да помогну истраживачима
који се баве овом проблематиком.
Приређивачи планирају да објаве и други том зборника архивских
докумената.
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Бојан Стојнић, Архив Републике Српске: Од градске до
институције од националног значаја, 1953–2018,
Архив Републике Српске [и] Удружење архивских радника
Републике Српске, Бањалука 2018, тираж 300, стр. 112
Поводом и у склопу пројекта обиљежавања 65 година организоване
архивске дјелатности, Архив Републике Српске и Удружење архивских радника Републике Српске издали су књигу о Архиву Републике Српске у његовом
трајању током тих 65 година, од оснивања 20. априла 1953. у виду Архива града Бањалуке, све до данашњих дана. Књигу је приредио историчар мр Бојан
Стојнић, директор Архива Републике Српске. Књига је изашла у априлу текуће
године, њу је пратила изложба архивских докумената ''Архивско благо Републике Српске'', која је приређена 20. априла у Банском двору у Бањалуци.
Ово издање сачињено је од предговора, једанаест наративних поглавља,
пописа архивских фондова и збирки и списка запослених. Прва три поглавља
обрађују три историјске архивске установе које су од 1993. биле конститутивни
елементи у оснивању потоњег Архива Републике Српске. Редом, обрађена је
историја архивске институције у Бањалуци, која је основана као Архив града
Бањалуке 1953, затим трансформисана у Срески архив у Бањалуци за срезове
Бањалука и Приједор, а потом преименована 1963. у Архив Босанске Крајине,
који је био надлежен за 23 крајишке општине, све до избијања рата 1992. године. Ово поглавље праћено је описом историје архивских установа у Добоју
(основан 1954) и Фочи (основан 1981). Сва три поглавља дају преглед историје
кроз опис промјена надлежности, руководилаца, кадровске структуре, главних
пројеката, примарних потешкоћа – као што су борба за простор, потреси,
поплаве и друго – и највећих достигнућа.
Усљед ратних околности, Архив Босанске Крајине преузео је 1993. године на себе улогу водеће институције у формирању скупштинским актом предвиђеног Архива Републике Српске (првобитно Архива Српске Републике БиХ),
што је у наредним деценијама праћено реорганизацијом архивске мреже. О
организационој структури и сродним питањима бави се наредно поглавље у
књизи, са корисним графичким прилогом који приказује садашњу територијалну структуру Архива Републике Српске и његових подручних канцеларија.
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У наредним поглављима описано је садашње стање смјештајних капацитета и опреме којом Архив располаже, структура запослених и кадровска ситуација, те архивска грађа и књижни фонд, са освртом на њихов општи садржај и
употребу. Посебно поглавље о научној и културно-просвјетној дјелатности
доноси користан преглед досадашњих публикација (часописа, монографија,
брошура итд.) и избор из изложбене дјелатности. Пратећа поглавља говоре о
архивским прописима и посебном законодавству, међуархивској и међународној сарадњи и о Удружењу архивских радника Републике Српске.
Од посебног је значаја нови попис архивских фондова и збирки, организован по појединачним канцеларијама Архива, одговарајућој класификационој
шеми и посебним временским периодима. Попис је од посебног значаја због
чињенице да је прије приређивања ове публикације приступљено послу ревидирања старог списка, у сврху што прецизнијег приказивања стања нашег документарног насљеђа. Овај посао, свакако, и даље је у току, због чега објављени
списак представља пресјек резултата првостепене ревизије архивских фондова
и збирки. Посебну похвалу заслужује и чињеница да ова публикација доноси
имена и датуме запослења свих радника Архива Републике Српске и његових
институционалних претходница.
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Радован Пилиповић, Српска православна црква и руска
емиграција (1920–1940), Бањалука–Београд 2018, стр. 499
Научно дело Српска православна црква и руска емиграција (1920–1940),
израђено као докторска дисертација др Радована Пилиповића, настало је као
плод истраживања до сада мало познатих или потпуно непознатих историјских
извора. Своје издање за ширу научну публику овај рад доживео је као плод
вишегодишње сарадње Архива Републике Српске и Архива Српске православне цркве. Миграција руског становништва током и након бољшевичке револуције вероватно је највећа сеоба народа у Европи између два светска рата. О
досељавању руске интелигенције у тадашњу Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца / Југославију постоји велики број текстова у научним и популарним часописима, такође и одређени број књига (углавном биографског карактера). Ипак,
до сада није издат ниједан овако обиман научни рад који обрађује историјске
(пре свих архивске) изворе прве категорије.
У уводном делу свог историографског рада др Пилиповић разрађује
тему сложености односа Српске православне цркве и руске емиграције. Аутор
наводи како се ''сусрет Српске православне цркве са руском црквеном емиграцијом дешавао на неколико паралелних, а опет повезаних поља црквеног живота (...): канонско право, црквена мисија и црквена доктрина''. Политичка позадина бољшевичке револуције и грађанског рата у Русији одразила се и на однос
Српске православне цркве са историјским центром руског православља –
Московском патријаршијом. Наиме, масовним доласком вишег и нижег клира
руске цркве у Краљевину СХС и спонтаним формирањем Руске православне
заграничне цркве, са седиштем у Сремским Карловцима, преобликован је
однос српске и руске цркве. Повезане вековним духовним и братским везама,
две цркве обликују потпуно нове односе, али овога пута у директном духовном
и црквеном односу, који се сада одликовао и заједничким свакодневним животом. Руска загранична црква, уз свесрдну логистичку помоћ Српске православне цркве, организује свој духовни живот у новим оквирима, односно на канонском подручју власти српског патријарха. Редовна заседања Светог архијерејског синода Руске заграничне православне цркве одржавају се у Сремским Карловцима, прогнани руски архијереји врше своје пастирске послове, а литургијски живот руских емиграната одвија се неометано. С друге стране, утицај
руског фактора на унутрашњи живот Српске православне цркве такође је био
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велик. Руски утицај намеће се у токовима рада Српске православне цркве, која
је у то време тек била уздигнута на степен патријаршије. ''Идејни свет руске
емиграције (...) донела је Србима нове моменте, утичући на њихов религијски
миље, обредност и дотадашње навике'', наводи аутор.
Централни део књиге заузима обрада водећих личности Руске заграничне и Српске православне цркве, личности које су обликовале нове односе две
традиционално братске цркве, њихови међусобни утицаји и рад на јачању обе
духовне заједнице појединачно, као и заједнички рад на јачању православља и
продубљивању међусобних духовних веза. С тешким положајем руског епископата још 1918. године био је упознат митрополит српски Димитрије, који креће
у дипломатску акцију спасавања руских архијереја, а затим и нижег свештенства. Овај план митрополита Димитрија, испоставиће се, имао је далекосежнији
значај него што је то пуко спасавање људских живота. Наиме, он у писму
Министарству вера од фебруара 1921. године моли да се државне структуре
Краљевине ангажују на довођењу руског свештенства ''с обзиром на упражњене многе парохије и манастире у нашим епархијама''. Одлука Светог архијерејског сабора Српске православне цркве од јуна 1921. да се у разматрање узме
молба митрополита кијевског Антонија, тада пребеглог у Цариград ''ради преласка руске црквене управе из Цариграда у Србију'', показаће се као стратешки
веома важан корак за јачање српске цркве с обзиром на губитке у кадру које је
доживела током Првог светског рата. Међутим, ови кораци нису били једнострани. Др Пилиповић као једно од врхунских достигнућа савременог хришћанства у пракси издваја хуманитарни и каритативни рад Српске православне
цркве на помоћи руским избеглицама и гладнима у совјетској Русији, затим и
помоћ руском светогорском монаштву и руским заграничним парохијама у
Западној Европи.
Поред духовних и црквено-јерархијских веза, аутор акценат ставља и на
односе које је Српска православна црква гајила са руским патриотским организацијама и појединцима који су имали велики утицај на руске емигранте и
баштиниле тековине царске Русије, са чијим се нестанком нису мирили. Др
Пилиповић истиче велики број друштава која су ординирала на територији
Краљевине СХС/Југославије, чији утицај није био само патриотског карактера.
Велики број ових удружења био је под директним покровитељством српских
патријараха. Како аутор наводи, ''смрт патријарха Варнаве је практично направила смотру руских емигрантских удружења са којима је одржавао везе. Руски
комитет у Југославији у име 78 заступљених националних, битних и професионалних организација и друштава шаље своје изјаве саучешћа Светом архијерејском синоду Српске православне цркве''. Већина ових организација није била
само духовног и националног карактера, већ је окупљала и поштоваоце руске
културе и традиције из редова српског народа. Аутор наводи организације најразличитијих профила и деловања: ''Сергијевско православно братство'', ''Руски
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дом имена цара Николаја II'', ''Лига резервних руских официра и војника у иностранству'', ''Прво руско женско друштво у Краљевини Југославији'' и др.
Велики део овог рада аутор је посветио просветном и културном утицају
руских досељеника на Српску православну цркву. ''Избегло руско свештенство
и Руси професори богословља носили су у себи и са собом одређени ниво богословске културе, теоријског знања и способности за даља промишљања.'' Интелектуални утицај даље се преноси и у текстовима које су руски интелектуалци
издавали у црквеним часописима, затим у мисионарском и проповедном раду, а
''свакако да постоји руски допринос у развијању српске академске теологије,
јер су Руси емигранти професори у богословијама (Рељево, Сремски Карловци,
Битољ, Цетиње), као и на Православном богословском факултету'', наводи
аутор.
Др Радован Пилиповић у свом наративном и аналитичком приступу
истиче тековине руске емиграције из прве половине XX века, које се у српском,
пре свега црквеном а затим и у просветном, културном и друштвеном животу,
осећају и до данашњих дана. Треба нагласити закључак који je др Пилиповић
донео приликом аналитичке обраде и статистичког сређивања података – чак
10 процената свештенства оба реда (мирског и монашког) било је пореклом
руско. Руски досељеници извршили су велики утицај на монашки живот, а највећа тековина овог утицаја била је у обнови женског монаштва у српској цркви,
које је у XIX и почетком XX века било готово ишчезло. Поред ових примарних
и далекосежних утицаја, руски емигранти имали су утицај и на низ других друштвених појава везаних за однос народа и цркве – допринос изградњи светитељских култова, помирење модерног и традиционалног у црквеним односима,
допринос ширењу православља према западу тадашње Краљевине и много других. Ипак аутор, сумирајући историографски осврт у раду, у неким секвенцама
не врши до краја анализу архивске грађе коју наводи. Но и поред тога, уз одличан научни апарат и опширне изворе и литературу коју обрађује, ово је најобухватнији научни рад који се бави односима Српске православне цркве и руске
емиграције између два светска рата.
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Револуције из фебруара и октобра 1917. године, послије којих је услиједио крвави грађански рат, избрисале су царску Русију са политичке карте свијета, а значајан дио руске интелектуалне елите спас од бољшевичких прогона
нашао је у емиграцији. Претпоставља се да је око 40.000 Руса насељено на простору Краљевине СХС/Југославије. Краљ Александар Карађорђевић био је
међу руским избјеглицама веома поштован и популаран, а руска емиграција је
у њему видјела заштитника и покровитеља. Историчар Николај Степанов са
Државног универзитета у Нижњем Новгороду наводи како је средином 20-их
година XX вијека чак 28 руских професора преузело катедре на факултетима
широм Краљевине Југославије. У основним и средњим школама Краљевине
радило је више стотина наставника и учитеља руског поријекла. О руској емиграцији на Балкану опширно је писао историчар Мирослав Јовановић. Његова
волуминозна монографија Руска емиграција на Балкану 1920–1940. од заборава
чува имена мноштва руских емиграната који су оставили дубок траг у научном
и културном животу Краљевине Југославије.
Међутим, о Русима у Бањој Луци и околини, зачуђујуће, до данас није
темељније писано. Руска заједница у Бањој Луци била је бројем мала, али од
великог историјског значаја. Многи Бањолучани руског поријекла временом су
потонули у заборав, премда је међу њима било лица која су се истицала у културном, просвјетном и спортском животу града, посебно међу градитељима и
архитектима. Захваљујући вишегодишњем напору Зорана С. Мачкића, марљивог и преданог истраживача прошлости Бање Луке, коначно су исписане и ове
странице локалне историје. Садржај студије базиран је на обимној необјављеној архивској грађи, примарно из Архива Републике Српске (25 фондова),
Архива САНУ и периодици (18 листова и часописа који су излазили у Бањој
Луци, Београду, Загребу и Сарајеву).
Прве групе емиграната из Русије дошле су у Бањолучки округ у прољеће 1920. године из двије прихватне луке – Котора и Дубровника. Аутор монографије наглашава како, осим грађана српске националности, Бања Лука углавном није била наклоњена новим суграђанима, а посебно непријатељски став
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показивали су локални комунисти. Према попису становништва из 1931. године, на подручју Босне и Херцеговине било је 2.636 Руса, од којих 485 у Бањолучком округу, а у граду Бањој Луци њих 70. Руски досељеници су временом
основали низ удружења и организација кроз које су чували идентитет и борили
се за остваривање властитих интереса. Краљевина СХС није се 1924. године придружила Великој Британији, Француској и Италији, које су признале Совјетски Савез.
Педесет и девет потписаних бањолучких Руса захвалило је краљу Александру што
није подлегао притисцима и признао совјетску власт.

Врсни шахиста и познавалац ове племените игре, Зоран С. Мачкић са
очигледним уживањем писао је о посјетама Александра Александровича Аљехина (1892–1946) Бањој Луци, свакако највећим међуратним спортским догађајима у граду на Врбасу. Наиме, двоструки свјетски шаховски првак Аљехин је
1931. и 1936. године боравио у Бањој Луци, чији су шахисти 1931. године освојили титулу екипног првака Краљевине Југославије. Посебну важност књизи
дају кратке биографије руских емиграната у Бањој Луци и Врбаској бановини
(стр. 107–286). Нема никакве сумње да ће сви будући истраживачи овог питања
морати консултовати истраживање Зоран С. Мачкића. На концу, ова књига
представља важно свједочанство националног шаренила и бањолучке мултикултуралности с почетка XX вијека.
Књигa Из Родине у Бањалуку. Руска емиграција у Бањалуци штампана је
у тиражу од 300 примјерака у издању Удружења архивских радника Републике
Српске. Штампање књиге подржали су, између осталих, Амбасада Руске Федерације у Босни и Херцеговини и Републички секретаријат за вјере. Књига је
објављена у част полагања камена темљеца и освећења темеља руско-српског
храма у Бањој Луци посвећеног цару мученику Николају II Романову и његовој
породици.
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Јубилеји обавезују, поготово они велики, округли. Тако је размишљао и
историчар доцент др Боривоје Милошевић са Филозофског факултета у Бањој
Луци, те је сачинио књигу о три догађаја из згуснуте локалне и националне
историје концем 1918. године, а поводом њихове стогодишњице. Ријеч је о уласку српске војске у Бању Луку 21. новембра, потом, доношењу ''Бањалучке
прокламације'' о присаједињењу Босне и Херцеговине Краљевини Србији шест
дана касније и, коначно, проглашењу Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1.
децембра исте године.
Правећи шири, историјски оквир, Милошевић нас враћа до Видовдана
1914. године у Бањој Луци, веома пластично приказујући празничну атмосферу
и слогу онодобних српских и хрватских сокола. Идила тог лијепог, прољетног
дана је, као што је познато, прекинута вијешћу из Сарајева. Ипак, кључни догађај у историји града за Великог рата био је чувени Велеиздајнички процес, који
је Бању Луку једно вријеме стављао у жижу европске јавности и дипломатске
акције. Осим тог суђења, Милошевић се у овој ратној хроници града посебно
осврће и на формирање и рад бањалучког одбора Народног вијећа, који је
''током преврата радио сасвим аутономно у односу на Народну владу у Сарајеву''; управо то вијеће, на челу са протом Николом Костићем, донијело је 27.
новембра 1918. године недовољно познату ''Бањалучку прокламацију'', којом је
прогласило ''директно сједињење са Србијом''.
Иако је то за читаоца можда неочекивано, Милошевић свјесно помјера и
горњу временску границу, јер као научник зна да су и посљедице интегралан
дио теме, па прати и прилике након уједињења, приказујући прије свега политички живот, ставове локалних етничко-конфесионалних група, као и аграрно и
друга горућа питања у новој заједници, водећи читаоца све до коначног конституисања државе Видовданским уставом 1921. године. Ослањајући се на прворазредне архивске документе, као и на онодобне тек основане листове, аутор приказује успостављање нове власти у Бањалучком и, донекле, Бихаћком округу,
те реакције домаћег становништва на њу, као и озбиљне сукобе привремених
народних органа у Сарајеву и Бањој Луци.
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Како нам предочава Милошевић, одмах по уједињењу услиједило је
оживљавање партијског живота у Бањој Луци и стварање Народне политичке
организације јануара 1919. године. Она ће након свега неколико мјесеци бити
угашена, а њено чланство апсорбоваће понајвише Народна радикална и Демократска странка, а ускоро ће се активирати и ''земљорадници'', социјалдемократе, те социјалисти, односно комунисти. Буран партијски живот и оштри страначки сукоби погоршаваће ионако ровите међунационалне и међуконфесионалне односе, а ако се томе дода да су, како пише Милошевић, већ с прољећа 1919.
године забиљежене и прве радничке демонстрације, те окршаји са полицијом и
хапшења, онда је јасно да су темељи нове државе и у Босанској Крајини били
итекако климави. Приводећи крају ову штиво, Милошевић у кратким цртама
скицира и главне актере, програме, интересе и дјеловања политичких партија
на изборима за Уставотворну скупштину, чиме се и завршава ''порођајна'' фаза
југословенске краљевине, као и ова вриједна монографија.
Повод за настанак ове публикације је, како смо рекли, свечарски, али то
не ремети аутора да, са једне стране, пише сериозно, утемељено, политички
непретенциозно, а са друге лијепо и питко. У свему томе Милошевић у темеље
рада као арматуру уграђује документа Архива Републике Српске у Бањој Луци,
Архива Босне и Херцеговине у Сарајеву, Архива Српске православне цркве у
Београду, Хрватског државног архива у Загребу, те архива Завичајног музеја у
Градишци. Чврсту јапију Милошевић налази и у десетак објављених извора и
мемоара, шеснаест онодобних листова, те четрдесетак монографија, чланака и
расправа. Коначно, текст је ''анкерисан'' са чак 239 фуснота, што му уз преостали научни апарат даје изузетну научну стаменост. Ваља казати и да публикација има сажетак на српском, енглеском, руском и њемачком језику, чиме постаје
јасно да је она чињена са наумом да причу о Бањој Луци у Великом рату колико-толико приближи и читаоцима на далеким меридијанима.
Ако на крају додамо да су странице ове књиге украшене са преко двадесет вриједних фотографија и других илустрација, те да ова складна грађевина
''закровљена'' лијепим корицама са већ препознатиљивим дизајном који његују
издавачи – Архив Републике Српске и Удружење архивских радника Републике Српске – као и да, како на почетку књиге стоји, споменути издавачи истим
поводом спремају изложбу под истовјетним насловом, слободни смо устврдити
да Милошевићева монографија у потпуности остварује свој циљ, а он је научно
презентовање локалне историје а тиме и његовање културе сјећања на најбољи
могући начин. Због свега реченог, држимо да је ће она бити занимљиво штиво
свим радозналцима, али и сигурно полазиште будућим истраживачима, па и
онима који ће у далекој будућности, надамо се, писати поводом неких нових
јубилеја.
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Зоран Пејашиновић, Васо Глушац. Од Сане до Сената,
Матица Српска – Друштво чланова Матице Српске
у Републици Српској, Бања Лука 2018, стр. 265
Почетком XX вијека на историјској сцени Босне и Херцеговине појавио
се први нараштај високообразованих Срба који су у овдашњи јавни живот унијели нову енергију и правце дјеловања. Први свјетски рат оставио je дубоке
ожиљке на овој генерацији, њихов истакнути национални рад природно их је
водио пред аустроугарске судове и у тамнице, па ипак су појединци између два
свјетска рата успјели израсти у знамените умјетнике, научне раднике, политичке и народне прваке. Међу њима се налази Васо Глушац (1879–1954), професор, научник и национални дјелатник, рођен у свештеничкој кући у Слатини
код Санског Моста. Српска историографија до сада се није адекватно одужила
Глушцу, па је широј јавности, нажалост, остао недовољно познат.
Основу монографије Васо Глушац. Од Сане до Сената представља
магистарски рад који је Зоран Пејашиновић успјешно одбранио септембра
2016. године на Филозофском факултету у Бањој Луци. Монографија је утемељена на разноврсној историјској грађи, међу којом се истиче заоставштина
Васе Глушца из Архива Српске академије наука и уметности, грађа Архива
Југославије, Архива Републике Српске, Музеја Републике Српске и Библиотеке
Матице Српске у Новом Саду. Дјела Васе Глушца такође представљају историјски извор за овај рад и имају прворазредан значај за портрет самог аутора.
Од посебног значаја била су лична документа Васе Глушца, која су аутору
уступили Глушчеви потомци из Београда. Историјску грађу надопуњава импозантан број монографија, расправа, чланака, серијских публикација и новинских текстова.
Аутор се одлучио да монографију подијели у више очигледних тематских цјелина које прате Глушчев приватни, породични и јавни живот, научни,
стручни рад и ангажман, док посебну вриједност монографије чини библиографија свих његових познатих радова. У стручним круговима Глушац је превасходно познат као тумач ''цркве босанске'', док је о осталим Глушчевим дјелима
мало написано. Зоран Пејашиновић нам стога скреће пажњу на друге, дјелимично заборављене радове, највише оне који се односе на његовог савременика
и кума Петра Кочића. Њихово пријатељство родило се још у вријеме школова489
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ња у Сарајевској гимназији, а Глушац је током живота написао пет и постхумно један рад о Кочићу. Студија Петар Кочић. Живот и рад више од шест деценија била је непозната јавности, а објавио ју је управо Зоран Пејашиновић
2017. године. Глушац је аутор вриједне књиге о још једном вршњаку и савременику, угледном књижевном критичару и апостолу југословенства Јовану
Скерлићу. Јавности скрећемо пажњу на Глушчев рад о знаменитом Васи Пелагићу. И неки други, необјављени рукописи из Глушчеве заоставштине, указују
на то да се ради о истраживачу разноврсних интересовања и широког образовања, нарочито они који се тичу страдања српског народа у раздобљу Другог
свјетског рата на простору тзв. НДХ.
Писање биографија један је од најсложенијих историографских жанрова, јер уз темељно познавање лика и дјела особе која представља предмет
истраживања, аутор мора добро познавати друштвено-политичке карактеристике времена у којем је та личност живјела и стварала. Све ове препреке Зоран
Пејашиновић успјешно је савладао. Хвале вриједан је ауторов стил писања,
који увелико одудара од уобичајеног сухопарног историографског излагања,
већ у себи садржи умјетничке елементе који држе пажњу читалаца. Атрактиван
графички дизајн монографије, са мноштвом занимљивих фотографија и илустрација, одавно је постао Пејашиновићев заштитни знак.
Након прочитаног текста закључујемо да је Васо Глушац необично вриједна и занимљива историјска личност, која је стицајем околности и немара
старијих генерација историчара незаслужено остала у сјени. Аутор Зоран Пејашиновић се изнова потврђује као један од најтемељнијих и најплоднијих истраживача прошлости Босанске Крајине, нарочито личности које су у области
политике, науке и културе обиљежиле овај простор с краја XIX и почетка XX
вијека.
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Енциклопедија Републике Српске, 2, В–Г
Академија наука и умјетности Републике Српске,
Бањалука 2018, 759 стр.
Двадесет и четвртог октобра 2018. године на Међународном сајму
књига у Београду представљен је други том Енциклопедије Републике Српске.
На 759 страница двостубачног текста нашле су своје мјесто енциклопедијске
одреднице трећег и четвртог азбучног слова – В и Г.
Према Импресуму другог тома, чланови Уређивачког одбора били су:
Рајко Кузмановић, предсједник, Драго Бранковић, Радослав Грујић, Драган
Давидовић, Милорад Додик, Љубомир Зуковић, Васкрсија Јањић, Синиша
Каран, Јасмин Комић, Бранко Летић, Дане Малешевић, Милан Матаруга,
Драгољуб Мирјанић, Никола Поповић, Игор Радојичић, Слободан Реметић,
Раде Ристовић, Снежана Савић, Жељка Цвијановић и Недељко Чубриловић.
Централну редакцију су сачињавали: Рајко Кузмановић, предсједник, Драго
Бранковић, Љубомир Зуковић, Васкрсија Jањић, Драгољуб Мирјанић, Раде
Михаљчић, Слободан Реметић, Миливоје Унковић и Дренка Шећеров Зечевић,
а Извршни одбор Уређивачког одбора – Рајко Кузмановић, предсједник, Драго
Бранковић, Љубомир Зуковић, Драгољуб Мирјанић и Васкрсија Јањић.
Постојале су и сљедеће стручне редакције: за Војску Републике Српске, за
друштвене науке, за економију, за здравство и социјално осигурање, за
историју и етнологију, за књижевност и језик, за културу и умјетност, за
ликовно и графичко уређење, за насељена мјеста, за образовање, за
пољопривреду, шумарство и водопривреду, за право, правосуђе, управу и
локалну самоуправу, за природно-математичке науке, за спорт, за техничке
науке, привреду и индустрију и за цркве и религију.
Како већ у Предговору стоји: Други том ЕРС (слова В и Г) садржи 1.450
одредница. Ради систематичности и прегледности, појединим одредницама
придодати су, као пододреднице, текстови који би сами за себе такође
представљали посебне одреднице. ... Највише пододредница заступљено је у
одредницама о насељеним мјестима (као њихов саставни дио). То су текстови
о школама, предшколским установама, домовима здравља, библиотекама,
споменицама културе, вјерским објектима и археолошким локалитетима који
се налазе на подручју тог насељеног мјеста. У другом тому садржане су
укупно 222 придодате одреднице (поодреднице). Текст одредница прати 520
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фотографија и 17 карата. На изради другог тома ангажована су 324 аутора,
окупљена у 16 стручних редакција.
Рад на другом тому захтијевао је одређене концепцијске допуне, које су
произашле из основног духа и интенције ЕРС. У настојању да се створи што
потпунија слика о Републици Српској, у другом тому обрађени су, у виду
посебних одредница, значајнији привредни субјекти који су радили или раде на
простору Републике Српске. Посебне одреднице добили су и патријарси Српске
православне цркве...
На крају се може са великом сигурношћу рећи да је други, као и први
том Енциклопедије, сасвим оправдао очекивања научне и стручне јавности у
Републици Српској и да ће се тим путем ићи и у наредним томовима.

492

НЕМАЊА СПАЛОВИЋ, Изложба ''Мостови на кривој Дрини'' аутора Жељка Марковића

НЕМАЊА СПАЛОВИЋ
Историјски архив Ужице

Приказ
УДК 069:624.2/.8(048.83)
DOI 10.7251/GUARS1810493S

Изложба ''Мостови на кривој Дрини''
аутора Жељка Марковића
Архивистичка изложба ''Мостови на кривој Дрини'', настала сарадњом
Историјског архива Ужице и Архива Републике Српске, својеврстан је приказ
дринских мостова, од којих је сваки делио једну исту судбину, био је колико
мост спајања толико и мост раздвајања током историје, о чему на веома занимљив начин, кроз своју изложбу, говори њен аутор Жељко Марковић, директор
Историјског архива Ужице.
На 37 паноа, колико их изложба има, аутор је приказао своје двогодишње истраживање дринских мостова. Марковић је дошао до низа фотографија
и података о њиховој прошлости. Укупно 25 мостова је у употреби на 346
километара целог тока реке Дрине, од Шћепан Поља до Сремске Раче. Најдужи
је Павловића мост, 413 метара, а најкраћи 60, у Бук Бијелој. Најстарија је чувена камена ћуприја у Вишеграду, а најмлађи ''Братољуб'' у Љубовији.
Поред мостова, изложба прати и обрађује старе начине саобраћаја на
реци Дрини, скеле, воденице и лађе које су некад постојале, као и изградњу и
значај хидроелектрана.
У уводном делу изложбе аутор говори о значају реке Дрине кроз историју, и то значају као природне и административне границе. Дрина је после
смрти цара Теодосија, 395. године, била граница између Западног и Источног
римског царства. Од 15. века није била граница, већ само ''турска'' река. У доба
Кнежевине Србије, Дрина је у доњем и средњем току граница између Босанског пашалука Турске империје и новоосноване српске кнежевине. Од 1878.
године Дрина је у свом доњем и средњем току постала граница између Краљевине Србије и Аустроугарске монархије. Стварањем државе СХС, односно Краљевине Југославије од 1929. године, река Дрина је целом својом дужином остала у новоствореној југословенској држави и тако први пут целом својом дужином престала да буде државна граница. Потрајало је то само до 1941, када је
после окупације Југославије, у доњем и средњем току поново постала граница
између НДХ и ''Недићеве'' Србије.
Од 1945. до распада СФРЈ, 1992. године, Дрина (целом својом дужином)
није представљала државну, већ административну границу између социјалистичких република Србије и Босне и Херцеговине. Од 1992. постала је државна
граница између Републике БиХ и Републике Србија и Црна Гора, а после
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закључења Дејтонског споразума, 1995. године – Републике БиХ и Републике
Србије, према Републици Српској.
Кроз изложбу аутор прати дринска сплавишта и истиче да су на Дрини
главна сплавишта била у Бастасима, у Броду, у Фочи, Устиколини, код Горажда, код Устипраче, на Слапу, у Бесеровини, Перућцу, Дервенти, на Рачи код
Бајине Баште и на ушћу Дрињаче. Први сплавови, дашчаре и гредаре, кренуле
су Дрином из Дервенте и Перућца 1856. године. Први сплавари слабо су познавали Дрину, па су се пре поласка на пут опраштали од родбине, као да полазе у
рат. Од 1878. године Дрина постаје граница између Србије у Аустроугарске, па
је сваки сплавар морао имати пасош, а само у случају неке незгоде могао је свој
сплав привезати за босанску обалу Дрине, при чему се није смео удаљавати од
обале више од 12 корака (толико је био дугачак конопац за везивање). Нису
смели такође ни разговарати са мештанима из Босне.
Марковић кроз изложбу скреће пажњу да дрински сплав није смео бити
дужи од 25 метара. Најобичнија му је дужина била 20, а ширина 6 метара. На
предњем делу сплава, предњем ''думену'', сплав је ужи (око 4 метра), а на задњем шири. У једном сплаву могло је бити највише 100, а најмање 40, па чак и
25 балвана (трупаца), а на њега се могао натоварити ''вагон'' робе. Дрином је
обично пловило више сплавова, у групи, један за другим, на извесном одстојању. Док сплав плови Дрином, на њему су два сплавара: ''првак'' (''првљак'',
''предњак'') и ''задњак''. Колико ће се дана провести на путу, зависило је од стања воде.
Градња Зворничког језера променила је начин сплаварења, јер је језеро
успорило, па чак и онемогућило сплаварење на стари начин. То је поскупело
транспорт, те се од 1951. године сплавари све мање. Oвај вид саобраћаја редовно се одвијао до 15. јуна 1963. године, када је прекинут почетком изградње ХЕ
''Бајина Башта''. Фочаци су остали најдаље на Тари и Дрини. Последњи трифт
до Брода сишао је 1974. године.
Марковић у изложби говори и о скелама, као једном од некадашњих
главних превозних средстава. На 29 места на Дрини биле су некада постављене
скеле за превоз путника, кола и робе: код Хума, две између Фоче и Устиколине, код Устипраче, код Старог Брода, код Слапа, две између Бајине Баште и
Рогачице, седам између Бајине Баште и Љубовије, четири између Љубовије и
Зворника, две код Ковиљаче, код Шепка и још седам до ушћа Дрине.
Пре сто година најпознатије скеле на Дрини биле су оне код Љубовије,
на ''Смрдан-караули'' (код Ковиљаче), код Шепка и према варошици Јањи. Биле
су доскора и три жене које су се бавиле овим послом – Војка из Бачеваца и
Милка и Живана из Црвице. Ни оне ни скеле више не раде откако су 2000.
године забранили прелазак Дрине на тај начин. Тамо где је Дрина код Вишеграда пресецала друм, била је некада чувена скела на Вишеграду и на њој мрзо-
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вољан, спор скелеџија, по имену Јамак, који је превео преко Дрине уплашеног
дечака, потоњег великог везира Соколовића.
Изложба ''Мостови на кривој Дрини'' прати и историју дринских лађа.
Све до средине 20. века пловидба је била основно занимање једног дела становништва Подриња, по чему су нарочито били познати мештани Зворника и
Малог Зворника, као и суседних села Дивича и Сакара. Пловила која су се кретала Дрином називана су ''лађе'', ''буринке'', ''зворникуше'', ''дрињаче'' и ''папучаре''. Зворничким лађама се пловило Дрином до ушћа у Саву, и даље Савом до
Брчког, или низводно до Београда. Пут од Зворника до Београда и натраг трајао
је 18 дана. Вожња од Зворника до Сремске Митовице (118 км) трајала је три до
четири дана, а узводно, са људском вучом, шест до седам дана. Узводно се није
могло веслати због брзине реке. Стога се лађа вукла помоћу ''једека'' – дебелог
и јаког конопца дужине од 100 до 200 метара.
На местима где се лађа није могла вући конопцем, веслачи су је покретали помоћу штица, стојећи у буруну. Наслањали су се грудима на штице, а
њиховим предњим делом са металним врхом одупирали су се о речно дно и
тако потискивали лађу узводно. Посао лађара је ослабио када је пуштена у саобраћај пруга Шабац – Бања Ковиљача, 1910. године. За време окупације Немци
су уништили лађе.
Пажња изложбе је посвећена и дринским воденицама, а аутор највише
говори о материјалу од којих су биле изграђене и местима на којима су се налазиле. Воденице на Дрини грађене су од масивног храстовог дрвета, које дуго
може бити у води, и плутале су на реци. Дринске воденице биле су најбројније
у насељима Прњавор, Бадовинци, Црна Бара. Да би се обезбедили бољи услови
за сплаварење, аустроугарске власти у Босни и Херцеговини су, крајем 19. века,
наредиле да се уклоне 37 од 54 воденице, колико их је било уз леву обалу Дрине. Власти Србије су на десној обали такође уклањале ове објекте: од 59 воденица уклоњено је 40. Преостале воденице на Дрини радиле су педесетих и
шездесетих година 20. века, када су затворене услед изградње хидроелектрана
и појаве савремених електричних млинова.
Значајно место у изожби посвећено је хидроелектранама, а аутор акценат баца на њихову изградњу и значај.
Пројектовање и изградња хидроелектране ''Вишеград'' трајали су од
1976. до 1985. године, а пуштена је у рад 25. новембра 1989. године. Главни
пројекат ХЕ ''Вишеград'' израдили су стручњаци сарајевског ''Енергоинвеста'', а
техничку контролу извршили су стручњаци београдског ''Енергопројекта''.
Главне грађевинске радове извело је ГП ''Хидроградња'' из Сарајева, а инјекционе радове ''Геоинжењеринг'' из Сарајева и ''Геосонда'' из Београда. Њена гравитационо-бетонска брана је укупне дужине у круни 280 метара (од тога 83,6
метара отпада на машинско постројење, а 92,6 метара на евакуациони део бране) и максималне висине 79,5 метара. Ова акумулација – језеро, протеже се уз
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реку Дрину до Горажда у дужини од 34 км, а уз реку Лим до Мрсова у дужини
од 17 км.
Изложба доноси и податке о изградњи хидроелектране ''Бајина Башта''.
Идеја о њеној изградњи потиче из времена пред Други светски рат, када је професор дипл. инж. Миладин Пећинар разрадио предлог подизања хидроенергетског постројења управо на профилу који је касније и усвојен. Почетком 1959.
године Савезно извршно веће доноси одлуку о изградњи ХЕ ''Бајина Башта''.
Исте године, 18. марта, Извршно веће СР Србије формира предузеће за изградњу хидроелектране. Током 1959. године радови су поверени ''Хидротехници'' из
Београда, ''Метални'' из Марибора, ''Раду Кончару'' и ''Геотехници'' из Загреба,
''Хидромонтажи'' из Марибора, ''Партизанском путу'' из Београда, ''Гоши'' из
Смедеревске Паланке и др. За руководиоца радова на изградњи постављен је
дипл. инж. Ђорђе Готуа. Пројектовање хидроелетране врши ''Енергопројект'' из
Београда. Већ у августу месецу 1961. године ''Хидротехника'' са кооперантима
стартује на градилишту. У време лета 1961. године на градилишту у Перућцу
ангажовано је око 1000 радника. На великој свечаности у недељу, 27. октобра
1966. године, председник Републике Јосип Броз Тито пустио је у пробни погон
ХЕ ''Бајина Башта''. У брану је уграђено 995.000 кубних метара бетона, висока
је 90,5 метара, дугачка 461 метар, а акумулационо језеро, које се протеже до
Вишеграда, дуго је 52 км.
Прва хидроелектрана на Дрини била је ''Зворник''. Пуштена је у рад 26.
јула 1955. године. На 93. километру од ушћа Дрине у Саву, а због повољног
пада, близине насеља и повезаности битне за транспорт грађевинског материјала, 1948. године започела је изградња овог колоса. Локално становништво, слутећи да ће електрана битно променити њихов традиционални начин живота и
да ће морати да се одрекну сплаварења и лађарства, пружало је снажан отпор
изградњи зворничке хидроелектране. Објекат се састоји од једне бране и две
машинске зграде (електране), који су лоцирани у склопу бране на левој и
десној обали. Брана је гравитационог типа, бетонска, са осам прелива. Дужина
бране у круни је 162 метра, са машинском зградом 262 метра, висина бране 40
метара. На десном делу бране налази се пропуст за дрвну грађу, а на левом
рибља стаза каскадног типа за прелазак рибе из доњег у горњи ток реке. Дужина језера износи 25 км.
Идеја у вези са изградњом ХЕ ''Бук Бијела'' почела је 1974. године. По
параметрима, требало је да то буде најрентабилнија хидроелектрана у Европи.
Управа ''Бук-Бијеле'' претворена је у војни штаб и касарну за време оружаног
сукоба у БиХ. У Требињу је 2016. године потписан уговор о додели концесије
за изградњу и коришћење Хидроелектране ''Бук Бијела'', а вредност инвестиције је 382.407,793 КМ. Концесија је додељена на период од 50 година. Влада РС
и ''Електропривреда РС'' концесију су доделили немачкој компанији ''RWE Innogy''. За изградњу бране изабрана је микролокација 335 км узводно од ушћа у
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реку Саву, односно девет км узводно од Фоче. Према ревидованом и усвојеном
пројекту, брана Хидроелектране ''Бук Бијела'' је бетонска лучно-гравитациона,
висине 125 метара, ширине у темељима 30 метара, а у круни пет метара. Дужина лука у дну износи 82, а у круни 437 метара.
Наравно, главни део изложбе усмерен је, као и што сам назив изложбе
говори, на мостове на реци Дрини. Као што и сама изложба у свом садржају
износи, на Дрини је сада 25 мостова. Од тих 25, по конструкцији су:
- железни – 10 (од тога пет направљено пре Другог светског рата, а
пет после); то су мостови у Бук Бијелој, Мост принца Карла у Фочи;
мостови у Устиколини, Садби, Витковићима, Копачима и Међеђи,
мостови на Скеланима, Братунцу и Краља Александра Првог Карађорђевића у Зворнику;
- железно-бетонски – 3: Осаница, Алије Изетбеговића у Горажду и
мост у Шепку;
- бетонски – 11: на Броду код Фоче, мост у центру Фоче, у Бачцима –
Горажде, у Горажду, мост за Каоштице, мост за Прибој, мост у Гарчи – Вишеград, Каракај друмски, Каракај железнички, нови код
Љубовије ''Братољуб'' и Павловића ћуприја код Бадановаца;
- камени – 1: Стари мост у Вишеграду.
Од Шћепан Поља до Вишеграда, на 92 км тока реке, подигнуто је 17
мостова. Од Вишеграда, па преко Бајине Баште и Зворника, на току дугом 254
км, подигнуто је седам мостова, а осми је у изградњи. Јасно се види концентрација изграђених мостова у горњем току реке Дрине, док је њихова распоређеност на Дрини где је она гранична река много мања. Поређења ради, на Лиму,
који је дуг 220 км, од Бродара до извора на Плавском језеру подигнута су 52
моста.
У горњем току Дрине, до Вишеграда, просечно на сваких 5,5 км налази
се мост. У стварности је ова раздаљина негде знатно већа, негде знатно мања. У
доњем и средњем току, од Вишеграда до ушћа, просечно је на сваких 36 км
подигнут један мост односно, ако урачунамо и нови мост ''Братољуб'', та удаљеност је нешто мања и износи 31 км.
Највећа непремошћена раздаљина је између моста у Гарчи, Вишеград, и
моста на Скеланима и износи 64 км. Најмања раздаљина је између Градског и
Доњег моста у Горажду – 570 метара. Најстарији постојећи мост је у Вишеграду, подигнут 1577. године, а најмлађи ''Братољуб'' из 2017. године. Најдужи
мост је ''Павловића ћуприја'', дуга 413 метара, а најкраћи мост у Бук Бијелој,
дуг 60 метара. Највише мостова изграђено је након Другог светског рата – 13;
пре Првог светског рата – два, и то један за време аустријске окупације, други
из османског периода. Између два светска рата подигнуто је пет мостова, од
којих четири железне конструкције. Након ''Дејтона'' су на Дрини изграђена
четири моста, од којих три у Босанско-подрињском кантону, са седиштем у
497

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018

Горажду, а један је ''Павловића ћуприја''. Нови мост ''Братољуб'', између Братунца и Љубовије, употпуниће овај број на шест.
Као што се види, аутор је првенствено ову изложбу посветио мостовима,
и то њиховом изгледу, начину изградње, рушењу, обнављању, поправци и
наравно, значају самих мостова, стављајући акценат на оне најзначајније и најпознатије – Мост код Вишеграда, Мост краља Александра Првог Карађорђевића у Зворнику и нови мост ''Братољуб'' у Љубовији, не заборављајући да посвети пажњу и оним мање познатим и значајним, ако се за мостове уопште може
одређивати значај, осим у архитектонском смислу.
Изложба ''Мостови на кривој Дрини'' је реализована средствима Града
Ужица. Након отварања изложбе у Ужицу, изложба је приказана у неколико
градова Републике Српске. У Бањалуци је отворена за Дан града и 65 година
Архива Републике Српске, у Горажду за Дан реке Дрине, као и у хотелу ''Оморика'' на Тари, у оквиру Међународног архивистичког саветовања ''Тара 2018''.
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Уважени академици, поштоване даме и господо, драги чланови породице Поповић,
У оваквим приликама беседници по правилу настоје да, на што је могуће
објективнији начин, читаоцима представе дело о коме говоре. На почетку признајем да ћу бити и субјективан и објективан, из више разлога. Први је што, не
само да познајем аутора, већ смо дугогодишње фах колеге и пријатељи, па је
тешко да будем објективан. Други разлог је мала временска дистанца од догађаја у којима нисам непосредно учествовао, већ само о њима слушао често
исфризиране, идеологизоване и усмерене оцене и описе, па сам под њиховим
снажним утицајем. Међутим, кад је реч о правним питањима којима се бави ова
књига, трудићу се да будем објективан и критичан. Професионална етика и
довољно дуго искуство ме обавезују на то да не пресуђујем олако ни људима
ни догађајима, посебно мојим колегама и пријатељима, а ако то морам, да то
буде "ни по бабу ни по стричевима, већ по правди бога истинитога". Да не
мерим туђе ставове по мерилима људске субјективности, већ по божјој непристрасној и објективној правди.
Стога ће моја размишљања кроз ово слово бити посвећено подједнако
аутору и његовом делу.
Пред нама је вишезначна и вишеслојна књига која се може читати,
посматрати и анализирати из различитих углова, а пре свега у правном и историјском контексту. Већ се по наслову, а касније и садржини појединих делова,
закључује да је реч о par excelance правној анализи једног веома сложеног и
осетљивог питања која је смештена у необичан формат – студије монографије,
без фуснота и, често, оптерећујућих и исфорсираних теоријских расправа. Иако
њих у књизи нећете наћи, то не умањује значај основног правног питања – спора око Арбитраже за област Брчко, нити умањује умност и бриткост ауторових
анализа спорних питања, која су представници међународне заједнице (ако она
постоји) већ од почетка настојали да учине нејасним и дифузним. А реч је о
сложеном и деликатном питању. Оно је сложено јер од одговора – одлуке о
њему зависе многостране и дуготрајне последице, што се касније и показало.
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Оно је деликатно, јер је истовремено требало бити непристрасан арбитар (правник професионалац), али и штитити интересе тек основане Републике Српске.
И то све са 40 година живота.
У списатељско-уређивачком погледу, деликатност се огледала у одабиру
релевантне грађе и њеној систематици по хронолошким правилима, али и према важности.
Што се тиче основног спорног питања, већ самим насловом аутор отвара
сумњу и дилему, што аргументује и у целој књизи, да ли је реч о правном спору, правој и правној арбитражи, или о политички монтираном поступку у тој
мери да се може квалификовати као фарса.
Уз ризик да, након само једног читања књиге, нисам стигао да сагледам
сва спорна правна питања, слободан сам да изнесем разлоге због којих и сам
сматрам да је реч, еуфимистички казано, о новом и до сада у арбитражној пракси непознатом арбитражном поступку и још необичнијој арбитражној одлуци.
Пре свега, због накнадног овлашћења којим је председник Милошевић, као
представник једне Стране, у случају неслагања двојице арбитара, препустио
председнику Арбитражног већа да сам донесе одлуку. Одлука је управо на тај
начин донета, чиме се озбиљно доводе у питање основна правила о природи и
правном дејству арбитражног споразума, као сагласности странака у спору
(стр. 442). И начин на који је је председник Арбитражног већа, од конституисања Арбитраже до доношења одлуке, хтео широким тумачењем да прошири
надлежност ове арбитраже, говори о скривеним и не добрим намерама тзв.
међународне заједнице. Међутим, ове и друге суптилне покушаје међународне
заједнице да кроз и ову арбитражу ослаби положај и значај РС није могуће разумети само погледом споља, већ је потребно унети се у унутрашњи ток збивања. Аутор, професор Поповић, могао је то јер је био и на једној и на другој
страни: споља – са народом, и унутар Арбитраже – са представницима друге
Стране и међународне заједнице.
Вредност ове књиге је и у томе што је аутор читаоцима верно представио не само амбијент у коме се одвијала Арбитража и садржину и значај донете
арбитражне одлуке, већ и себе. А то је, по правилу, увек тешко и осетљиво. У
тим деловима, као и код успутних запажања о људима, пре свега преговарачима, али и онима који су били на другим значајним државним функцијама, књига представља интроспекцију и ретроспекцију ауторових, не више професионалних знања и вештина преговарања, већ његовог односа према РС, који схватам као лојалност или патриотизам. Аутор се није либио да релевантне документе обелодани и да о знаменитим личностима заузме став, посебно кад је реч
о њиховом односу према РС, често критичан, што га сврстава у ред ретких храбрих људи. То чини кроз навођење бројних дијалога које је имао пре, у току и
након Арбитраже. У њима се може најјасније видети бескомпромисан и доследан став аутора о свим значајним питањима, од којих као кључни издвајам став
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аутора да се пре упуштања у арбитражни поступак мора јасно дефинисати
предмет арбитраже, како се широким тумачењем уместо одлучивања о линији
међуентитетског разграничења не би одлучивало о самом граду Брчком.
Већ само ово књигу чини вредном, а њеног аутора храбрим човеком. Не
треба заборавити да се Арбитража одвијала у посебно тешком и "смутном"
постдејтонском времену, кад су се многи престројавали да у новој држави заузму место и "испеглају" своје биографије. У том делу књиге аутор се представио као врстан правник, чврст преговарач и спреман да за очување интереса РС
стави на располагање не само своје време и интерес и знање, већ и интересе
своје породице. Зато сам је и поменуо у обраћању. Мислим на ситуацију кад је
са породицом инкогнито отпутовао у Подгорицу, из које се истим аргументима
супротстављао "кукавичјем" подметању новог значења арбитражне клаузуле,
како би се на пузећи начин њена надлежност проширила на питања која јој
оригинарно нису била поверена. То нимало није било лако, посебно у надметању са наметнутим председником Већа, искусним америчким арбитром иза кога
је стајала не само адвокатска пракса већ и актуелна политика. Са ове временске
дистанце то можда и не изгледа тако посебно и јединствено. Историја нас,
међутим, учи да су ретки интелектуалци који су у послу професионални, а у
личним односима одани, доследни и упорни, посебно у немирним и несигурним временима. Уосталом, још је велики Његош са разлогом писао како "страх
животу каља образ често". У одбрани свог образа аутор се није плашио ни
реакције председника Милошевића, ни високих представника из тзв. међународне заједнице, а ни данас, других и различитих господара судбина. Зато није
имао потребу да "фризира" или улепшава ни људе ни догађаје, ни своју улогу у
њима. Напротив, већ је у самом интригантном наслову наговестио да је спреман да у мислима иде до краја.
На крају, желим да кажем да се овакве и сличне историјско-мемоарске
књиге обично објављују кад већина или бар добар део главних актера сиђу са
јавне сцене, а актуелни догађаји избистре тадашње дилеме. Зато се чека временска дистанца, да главни актери накнадном памећу не улепшају и не подигну
своју улогу и значај. У овој књизи већина актера су живи, а поједини и врло
активни. У том погледу, ова књига представља изазов и позив у њој поменутима да одговоре и да се укључе у њено читање.
Ја сам је, као неко са стране, читао непристрасно, али сам после читања,
признајем, постао пристрасан и субјективан у оцени улоге њеног аутора на
начин како сам то описао. Међутим, у делу који се односи на правна питања
конституисања Арбитражног већа, дефинисања предмета арбитражног спора,
начин вођења арбитражног поступка и, на крају, у вези са самом одлуком, трудио сам се да будем потпуно објективан и критичан. Стога сам слободан да
кажем да је аутор на правнички професионалан начин бранио струку и професију и одбранио њено достојанство, тако да би генерације будућих арбитара
могле да уче из ове књиге. Зато искрено и са пуно уважавања и критичког про501
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мишљања позивам на читање ове књиге, која је у потпуности оправдала и њен
мото изговорен кроз мисао Меше Селимовића: "Оно што није записано, и не
постоји; било па умрло". На срећу, још постоје они који записују.
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Часопис ''Топола'', година IV, број 4, ЈУ ''Спомен-подручје
Доња Градина'' Доња Градина – Козарска Дубица,
Доња Градина 2018, стр. 218
Јавна установа ''Спомен-подручје Доња Градина'' 2018. године објавила
је четврти број свог стручно-научног часописа ''Топола''. На 218 страница, у
четири од пет рубрика, објављено је 15 наслова. Већина радова објављена је на
српском језику и ћириличним писмом (њих 12). Два рада објављена су на латиници, а један на енглеском језику. Аутори нешто више од трећине радова су
стручни радници ЈУ ''Спомен-подручје Доња Градина'' (шест наслова), затим
стручни радници музеолошких установа, те научни и стручни радници из других институција.
У првој рубрици овог броја ''Тополе'', под називом ''Студије о рату и
геноциду'', објављено је седам радова. Први рад у овој рубрици је рад вишег
кустоса – историчара ЈУ ''Спомен-подручје Доња Градина'' Дејана Мотла, под
насловом ''Јасеновачки крематоријум'' (стр. 11–31). Мотл је у овом раду разматрао питање кремирањa тела убијених логораша и спаљивање живих људи у
логору Јасеновац. После краћег увода, питање крематоријума у Јасеновцу
аутор је посматрао кроз његов помен у литератури (у делима Мирка Першена,
Шиме Клаића, Милана Булајића, Наташе Матаушић, Марка Ручнова, Антуна
Милетића...), у мемоарима (Ђорђа Милише, Драге Х. Чолаковића, Николе
Николића, Егона Бергера, Цадика Данона) и у изворима. На основу анализираног, Мотл доноси неколико закључака. Утврдио је да је феномен јасеновачког
крематоријума постојао у временском периоду од два месеца (март – почетак
маја 1942. године) и то као самосталан производ јасеновачких усташа. Аутор је
апострофирао да се, у недостатку писаних извора, историчари ослањају на
писане изјаве преживелих логораша, али да је некритички однос према истим
произвео појаву супротстављених тврдњи у погледу теме из наслова рада.
Аутор закључује да је спаљивање вршено из усташких настојања да се злочин
прикрије, а да су наводи у изјавама о спаљивању живих људи првенствено производ настао из различитих разлога, од страха до последица траума које су преживели логораши у систему логора Јасеновац.
Докторанд Филозофског факултета Универзитета у Приштини Милош
М. Дамјановић у раду ''Др Нехемије Шенфајн – Биографија жртве Холокауста''
(стр. 32–50) приказао је животни пут овог Јевреја, лекара из Косовске Митро503
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вице. Др Шенфајн је рођен 1886. године на простору царске Русије, у близини
Одесе. Време Првог светског рата провео је у Швајцарској. После завршетка
дошао је у Краљевину СХС, прво у Приштину, а потом у Косовску Митровицу.
У међуратном периоду постао је угледан житељ овог града. Његова делатност
као лекара позитивно је оцењена од низа његових савременика и пацијената.
Поред лекарског посла, др Шенфајн се бавио и предузетништвом. Заједно са
браћом Попадић поседова је рудник ''Дреница'' у једном делу међуратног периода. Прекретница у животу породице Шенфајн било је избијање Другог светског рата на простору Краљевине Југославије. У првих неколико месеци породица је успела да остане на окупу, првенствено због докторовог угледа, као и
потреба за његовим ангажманом услед недостатка лекарског кадра. И поред
тога, др Нехемије Шенфајн је ухапшен од Гестапоа у фебруару 1942. Дамјановић наводи да је др Шенфајн одбио предлог да се придружи једном од партизанских одреда, верујући у гаранције представника албанских сарадника окупационих власти (Џафера Деве и др.). Транспортован је у Земун, па у логор на
Старом сајмишту, где је страдао крајем прве декаде маја месеца 1942. Супруга
Хедвига и кћерка Љиљана су успеле да се спасу из затвора, те да у послератном
сведочењу опишу логорске ужасе. Рад је обогаћен са четири фотографије на
којима су приказани др Нехемије Шенфајн (на три), те на једној др Шенфајн са
супругом Хедвигом и једном од кћерки (Сузаном) у Косовској Митровици
1925. године.
''Genocide in the Age of Post-Truth: A Brief Introduction to Semantics– (стр.
51–61) наслов је рада политиколога Ане Ћирић Павловић. Ауторка је акценат у
раду ставила на две тачке. Прва од њих односи се на историјат употребе појма
геноцид, а друга на истицање, по њеном мишљењу, најзначајнијих елемената
Конвенције о геноциду, коју је донела ОУН 1948. године. Ћирић Павловић
наглашава политизацију разматраног појма, као и његовог одређења у будућем
времену.
Кустос Мирко Димић је у овом броју ''Тополе'' објавио рад под насловом
''Православно гробље Урије у Босанској Дубици – стратиште српског становништва за вријеме НДХ'' (стр. 62–75). Димић је донео податке везане за ово, једно
у низу стратишта српског народа са подручја Дубичке општине у периоду од
1941. до 1945. У раду су и две фотографије Маријана Дончића, те фотографије
Симе Котура, Фридриха Штала и Густи Мајера (за коју је аутор утврдио да је
настала на дубичком гробљу Урије), те три фотографије спомен-обележја
подигнутог 27. јула 1953. на гробљу Урије о злочину из 1942. године. Аутор је
Фридриха Штала, Густи Мајера, Хилмију Љутића и Анту Матеша Санковића
означио као главне кривце за злочине над Србима на православном гробљу
Урије у Козарској (тада Босанској) Дубици за време Другог светског рата.
Музејски саветник Народног музеја у Краљеву Силвија Крејаковић објавила је рад ''Краљево, октобар 1941: жртве масовне одмазде пореклом које гра504
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витира Доњој Градини'' (стр. 77–96). Ауторкин рад се састоји из неколико
целина. После уводног дела, посматран је злочин из октобра 1941. године у
Краљеву, жртве тог злочина и утврђивање њиховог идентитета. Крејаковићка
доноси табеларни приказ жртава стрељаних у Краљеву у периоду од 15. до 20.
октобра 1941. године који су пореклом са подручја око Доње Градине, Козарске Дубице и других места Врбаске бановине.
Виши кустос – историчар Весна Адамовић из Музеја Козаре у Приједору је писала о страдању приједорских Јевреја. У раду под називом ''Страдање
Јевреја у Приједору 1941/42'' (стр. 97–121) навела је да је пред Други светски
рат у том граду живело 57 Јевреја са породицама (Меворах, Штерн, Леви,
Кабиљо, Хофман, Бергер, Финци, Милер, Пинто, Папо, Шифер...). Ауторка је
мере против Јевреја разврстала у три групе. Страдање јеврејског становништва
у Приједору смештено је у контекст примене расних закона. Адамовићева је
закључила да је јеврејско питање у граду на Сани решено у лето 1942. године,
после битке на Козари. Ауторкин рад је допринос очувању сећања на јеврејске
породице које су живеле у Приједору а страдале у Холокаусту.
У овој рубрици часописа редакција је одлучила да поново објави рад
Саломона Јазбеца ''Koričan'' (стр. 122–140), објављен у претходном броју ''Тополе'', али са одређеним техничким омашкама.
''Документи и сјећања'', друга рубрика четвртог броја ''Тополе'', садрже
два приређена сећања и два документа. Ауторке два приређена сведочанства су
Тања Тулековић и Марина Љубичић. Виши кустос – археолог ЈУ ''Спомен-подручје Доња Градина'' Т. Тулековић приредила је ''Сјећање Милке Сумрак'' (стр.
143–155). Сведочанство Милке Сумрак рођ. Даниловић (22. април 1926 – 2.
октобар 2008) из Демировца код Козарске Дубице, претходно је снимљено
2008. године (у јуну пробно, а у септембру професионално снимање) у сарадњи
Меморијалног музеја Холокауста из Вашингтона и ЈУ ''Спомен-подручје Доња
Градина''. Ауторка је приредила Милкино сведочење о страдању оца, мајке и
два брата, као и о њеном рањавању на Светог Василија Великог (Мали/Млади
Божић) 1/14. јануара 1942. године у ''Крвавој литургији'', покољу у селу Драксенић, њеним сећањима о даљњем току рата и непосредном послератном периоду.
''Сјећање Драгутина Челице'' (стр. 156–163) приредила је кустос – историчар Меморијалног музеја на Мраковици М. Љубичић. Драгутин Челица,
рођен 1926. године у селу Новоселци, у Дубичкој општини, описао је страдање
српског становништва, свој ратни пут и рањавање у Другом светском рату.
Према ауторкином позивању на податке Душана Д. Самарџије, из ове породице
страдала су 22 члана, од којих су нешто више од половине била деца.
Кустос Мирко Димић приредио је ''Документ Независне Државе Хрватске о логорисању српског становништва села Кукуњевац у Концентрациони
логор Јасеновац'' (стр. 164–170). Копија ове архивалије, настале 23. октобра
1942. године у Одјелу за јавну сигурност у Загребу, налази се поседу ЈУ ''Спо505
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мен-подручје Доња Градина''. У документу, који је потписао пуковник Јосип
Боић, између осталог, говори се о исељавању српског православног становништва из села Кукуњевац и њихово слање у логор Јасеновац, којом приликом је
њих петнаест убијено и сахрањено код месног храма.
Историчар из Меморијалног музеја на Мраковици Борис Радаковић приредио је ''Један документ Обласног комитета КПЈ за Босанску Крајину'' (стр.
171–179), чија се копија чува у архиви ове установе. Документ Обласног
комитета КПЈ за Босанску Крајину је настао 20. децембра 1942. године, упућен
је потчињеним партијским органима, а потписан од секретара ОК КПЈ за Б.
Крајину Ђуре Пуцара Старог (1899–1979). У њему се говори о брошури ''Јасеновачки логор'', коју је издао Пропагандни одсек АВНОЈ-а, и поступању у вези
са њом. Поред наложеног упознавања са злочинима окупатора и прикупљању
података о истим, Радаковић је у документу уочио изједначавање НДХ и усташког покрета, с једне, са Владом Краљевине Југославије и припадницима
ЈВуО, с друге стране, од партизанских органа пропаганде у контексту идеолошких супротности и борбе за власт.
Трећа и четврта рубрика овог броја ''Тополе'' садрже четири наслова.
Рубрика ''Ставови'' садржи текст ''Grobno polje 142'' (стр. 183–190) Гавре
Буразора, докторанда Филозофског факултета Универзитета у Београду. Ауторов осврт представља настојање да се допуни рад Марине Љубичић везан за
документацију загребачког гробља Мирогој о страдању деце са Козаре, који је
објављен у претходном, трећем броју овог часописа. Буразор је донео фотографију споменика деци са Козаре, који се налази на гробљу Мирогој, а направљен
је од нерђајућег челика.
Рубрика ''Прилози'' садржи три текста: од описа два предмета пронађена
у селу Доња Градина, који се чувају у фундусу ЈУ ''Спомен-подручје Доња Градина'', преко приказа књиге Голдштајнових до саопштења о активностима ЈУ
''Спомен-подручје Доња Градина'' у вези са иницијативом за прикупљање фотографија, докумената и предмета о страдању у НДХ.
Виши кустос – историчар Дејан Мотл у тексту ''Жути знак'' (стр. 193–
198) доноси опис две пронађене округле плочице са црним латиничним словом
''Ž'' у селу где се налази Спомен-подручје. Аутор наведене предмете ставља у
контекст законских и подзаконских прописа о означавању Јевреја у НДХ. Мотл
посебно наглашава специфичности у погледу обиљежавања Јевреја у НДХ, од
различитих локалних пракси у погледу означавања јеврејског становништва у
НДХ до доношења документа о њиховом унформном означавању и те активности сврстава у део припрема у оквиру процеса њихове ликвидације.
У тексту ''Slavko Goldštajn, Ivo Goldštajn (koautor), Jasenovac; tragika,
mitomanija, istina, Fraktura, Zagreb 2016, 156 (стр. 199–202)'' Никола Ожеговић
донео је приказ наведене књиге. Аутор је појаснио да је дело Голдштајнових
највећим делом реакција на појаву ревизионистичке књиге групе аутора (В.
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Хорват, И. Вукић, С. Пилић, Б. Матковић) о логору Јасеновац годину дана
раније у Загребу. Ожеговић је нагласио кључне наводе којима Голдштајнови
оспоравају тезе аутора окупљених око Друштва за проучавање троструког
логора Јасеновац.
Тања Тулековић, директор ЈУ ''Спомен-подручје Доња Градина'', у овој
рубрици часописа објавила је текст ''Иницијатива за прикупљање фотографија,
докумената и предмета који свједоче о страдању цивилног становништва за
вријеме Независне Државе Хрватске'' (стр. 203–210). Директорка је навела да је
ова активност покренута 2016. године и констатовала да је највећи одзив био са
подручја општина Градишка и Козарска Дубица, што је разумљиво, имајући у
виду процентуално велики обим страдања становништва са подручја ове две
општине. Део прикупљеног материјала био је међу експонатима на ''изложби о
Јасеновцу отвореној у седишту ОУН-а'', а потом је постао доступан посетиоцима Спомен-подручја у Изложбеној сали ове установе. Тулековићева је у тексту
објавила два документа и пет фотографија јасеновачких жртава (Васе Витковића, Анке Илишевић, Луке Самарџије, његове супруге Ђује, сестара Остојић из
Романоваца – Данице Латинчић и Косаре Тодић), прикупљених у склопу наведне иницијативе.
У досадашња четири броја часописа ''Топола'' објављено је 48 текстова,
различитих по тематици, структури, квалитету и квантитету. У првом броју
објављено је 13, у другом и трећем по 10, а у четвртом броју 15 наслова. У до
сада објављена четири броја, посматрано по предвиђеним рубрикама, њихова
распоред је следећи: ''Историјска истраживања'' (2), ''Студије о рату и геноциду'' (25), ''Документи и сјећања'' (11), ''Ставови'' (2), ''Прилози'' (8). Као посебан
треба истакнути део о приређивању усмених сведочанства особа које су преживеле страдање и чији су сродници јасеновачке жртве. Ниво приређених сведочанстава из броја у број часописа је подизан за степеницу-две, а са истим би
требало наставити и даље, чиме би се, поред наведеног, допринело изучавању
усмене историје, а ту вишеструку мисију ''Топола'' успешно врши.
Из броја у број приметан је раст квалитета и у приређивању докумената,
као и у научним радовима о рату и геоноциду. ''Топола'' се већ профилисала као
значајан стручно-научни часопис. Њен пут би даље требало да се креће ка сопственом унапређивању и можда измени структуре рубрика у часопису. Првенствено би требало тежити задржавању друге и треће рубрике, свођење четврте
и пете у јединствену рубрику, те увођењу рубрике о музеологији и музеографији са аспекта тема којима се баве ЈУ и часопис (а што је већ de facto урађено у
овом броју објављивањем Мотловог текста о жутом знаку и фотографијама
које је објавила Т. Тулековић), као и неке/неких других рубрика. Наведени
успеси ''Тополе'' не би били могући без свесрдног залагања људи који су је
покренули и одржавали све ове године, а посебно стручних радника ЈУ ''Спомен-подручје Доња Градина''.
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Због свега наведеног, а посебно због унапређења квалитета часописа,
пијетета према жртвама НДХ и усташког покрета, као и због мисије часописа и
Спомен-подручја, у ''Тополи'' би требало да се огласе и joш еминентнија имена
историографије, како због горе наведеног тако и због дуга ''ужој научној области'' којом се баве.
Четврти број ''Тополе'' садржи упутство сарадницима на српском (стр.
211–214) и енглеском језику (стр. 215–218), са роком доставе радова за наредни, пети број часописа – до 31. марта 2019. године и адресом електронске
поште на коју се радови могу доставити ( redakcija@jusp-donjagradina.org ).

508

УДК 930.25(497.6 Република Српска)

ИЗ ДЈЕЛАТНОСТИ УДРУЖЕЊА
ABOUT THE ASSOCIATION’S ACTIVITY

Зоран С. Мачкић, Из рада Удружења архивских радника Републике Српске...

ЗОРАН С. МАЧКИЋ
Архив Републике Српске
Бањалука
zoran.mackic@arhivrs.org

Информативни прилог
УДК 930.25(497.6РС)(048.83)
DOI 10.7251/GUARS1810511M

ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (децембар 2017 – новембар 2018)
У тиражу од тристо примјерака, из штампе је 18. децембра 2017. изашао
девети број ''Гласника Удружења архивских радника Републике Српске'', који
је окупио 35 сарадника, а садржи 45 текстова, и то: 1. Архивистика (1), 2. Историографија (18), 3. Објављивање грађе (3), 4. Прикази и осврти (20), 5. Извјештај о раду Удружења (1) и 6. In memoriam (2).
У сарадњи са Архивом Српске православне цркве из Београда и
Архивом Републике Српске, а поводом полагања камена темељца и освећења
темеља руско-српског храма у Бањалуци посвећеног цару мученику Николају
II Романову и његовој породици, Удружење архивских радника Републике
Српске издало је књиге др Радована Пилиповића ''Српска православна црква и
руска емиграција (1920–1940)'' и Зорана С. Мачкића ''Из Родине у Бањалуку.
Руска емиграција у Бањалуци''.
Књиге су промовисане 17. септембра 2018. у Малој вијећници Банских
двора. Књигу др Радована Пилиповића промовисао је др Горан Латиновић, а
књигу Зорана С. Мачкића др Боривоје Милошевић.
Тим поводом приређена је и изложба ''Српска православна црква и руска
емиграција (1920–1940), чији је аутор директор Архива Српске православне
цркве др Радован Пилиповић. Изложбу је у Великом изложбеном салону
Банских двора отворио предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Покровитељ наведена два издавачка и изложбеног пројекта је предсједник Републике Српске Милорад Додик, а пријатељи Амбасада Руске Федерације у БиХ, Републички секретаријат за вјере, Компанија ''Боксит'' Милићи,
Предузеће за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' Бањалука, ЗП ''Хидроелектране на
Врбасу'' Мркоњић Град и Комерцијална банка АД Бањалука.
У сарадњи са Архивом Републике Српске, Удружење је издало зборник
докумената ''Школство у Босанској Крајини (Бихаћка и Врбаска област) 1918–
1929''. Зборник садржи 319 докумената и девет табеларних прилога. Приредили
су га др Гојко Маловић, мр Горан Ђуран и Љубица Ећимовић. Зборник је
штампан захваљујући средствима Министарства културе и информисања Републике Србије.
Зборник је промовисан у четвртак 19. априла 2018. у Вијећници Банских
двора, а у оквиру свечаности поводом обиљежавања Дана града Бањалуке и 65511
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годишњице оснивања и рада Архива Републике Српске. Зборник су промовисали др Гојко Маловић, др Боривоје Милошевић, мр Бојан Стојнић и Љубица
Ећимовић.
Након промоције зборника приређена је изложба ''Школство у Бањалуци
за вријеме Краљевине Југославије 1918–1941'', чији су аутори мр Горан Ђуран
и Љубица Ећимовић, док је мр Владан Вуклиш аутор ликовне поставке и
дизајна. Изложбу је отворио мр Игор Радојичић, градоначелник Бањалуке.
У оквиру програма обиљежавања 65-годишњице постојања и рада,
Архив Републике Српске је, у сарадњи са Удружењем, издао зборник радова са
научног скупа ''Привреда Босанске Крајине 1878–1941''.
Зборник садржи радове Драгише Д. Васића, Ивана Балте, Милана Р.
Вујовића, Јелене Божић, Бошка М. Бранковића, Братислава Теиновића, Емина
Месића, Боривоја Милошевића, Ђорђа Микића, Владана Вуклиша, Владана
Виријевића, Драге Мастиловића, Гојка Маловића, Жељка Савановића, Горана
Р. Ђурана, Наде Петровић и Маријане Тодоровић Билић, те заједнички рад
Ђурђије Боровњак и Марте Вукотић Лазар. Аутори два архивска прилога су
Радован Пилиповић и Видосава Ераковић (заједнички рад) и Верица М.
Стошић. Рецензије су потписали др Милан Балабан и др Славојка БештићБронза.
Издавање зборника финансијски су подржали Министарство науке и
технологије Републике Српске, Привредна комора Републике Српске и
Подручна привредна комора Бањалука.
У оквиру обиљежавања јубилеја Архива Републике Српске, Архив и
Удружење су издали књигу ''Архив Републике Српске. Од градске до институције од националног значаја (1953–2018)''. Њен аутор је мр Бојан Стојнић,
директор Архива, док су рецензије потписали др Ђорђе Микић и мр Владан
Вуклиш. Издавање књиге је финансијски подржао Град Бањалука.
У оквиру наступа издавача из Републике Српске на 63. међународном
београдском сајму књига, у сриједу 24. октобра 2018. у 14 часова у сали ''Васко
Попа'' промовисана су два издавачка подухвата Архива Републике Српске и
Удружења архивских радника Републике Српске – ''Српска православна црква
и руска емиграција 1920–1940'' и ''Из Родине у Бањалуку. Руска емиграција у
Бањалуци''. На истој манифестацији је Архиву Републике Српске за књигу
''Српска православна црква и руска емиграција 1920–1940'' додијељено
специјално признање за најтраженију на штанду издавача из Републике Српске.
Удружење архивских радника Републике Српске и Архив Републике
Српске приредили су 16–18. маја 2018. у хотелу ''Лавина'' на Јахорини 13.
семинар под називом ''Канцеларијско, архивско и електронско пословање'', који
је окупио 48 учесника.
Мр Маријана Тодоровић Билић и Оливера Солдатовић су на семинару
водиле три радионице (''Увод у канцеларијско пословање'', '''Листа категорија
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документарне грађе са роковима чувања'' и ''Сређивање и евидентирање документарне грађе''). Мр Владан Вуклиш је презентовао АтоМ, софтвер за архивску обраду. Предавачи на семинару били су Бранко Пеулић (''OCR технологија''), Љубица Ећимовић (''Контрола приступа личним и тајним подацима у
документарној грађи'') и Зоран Мачкић (''Припреме за дигитализацију'' и ''Дигитализација документарне грађе'').
Четрнаести семинар, одржан у хотелу ''Кардијал'' у Бањи Врућици
31.10–2.11.2018. године, окупио је 50 учесника.
Предавачи на семинару били су мр Маријана Тодоровић Билић (''Колико
(не) знамо'' и ''Категоризација стваралаца грађе''), Љубица Ећимовић (''Валоризација грађе – кључ судбине документа''), Зоран Мачкић (''Акт, предмет, досије
и серија – конвенционални и неконвенционални'' и ''Конвертовање документарне грађе'') и Бранко Пеулић (''Формат пдф/А'').
Спонзор оба семинара било је ''Sector ADS'' ДОО, Бањалука, први акредитовани понуђач услуга дигитализације и микрофиловања документарне грађе
у Републици Српској. Његови представници Жељко Стојнић и Амир Кркић су
на Јахорини наступили са темом ''Дигитализација у пракси и дигитална архива''
и демонстрирали опрему за дигитализацију и микрофилмовање документарне
грађе, док су у Бањи Врућици представили програм за електронско вођење
архиве ''DiArIS Arhiv depo''.
Комисија за стручне испите и признавање стручних архивских звања је
организовала полагање стручних архивских испита. Мр Владану Вуклишу је 2.
марта 2018. признато звање вишег архивисте, Весна Ђаић-Шкондрић је стекла
звање архивисте, а Вера Илић из Брчког звање архивског техничара. Једанаест
лица је положило стручни испит за раднике на пословима заштите јавне
документарне грађе ван архива.
У оквиру програма обиљежавања 100-годишњице ослобођења Бањалуке
у Првом свјетском рату, у Бањалуци је 27. новембра 2018. потписан протокол о
сарадњи између Архивистичког друштва Србије и Удружења архивских
радника Републике Српске. Протокол су потписали Мирослав Дучић и Душан
Поповић, предсједници ова два удружења.
Чланови Удружења су у извјештајном периоду активно учествовали у
раду Архивистичког удружења Босне и Херцеговине.

513

