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ПРЕДГОВОР

Годишњак ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА покренут је поводом 50-те годишњице Историјског архива града Новог
Сада, 2004. године, са циљем да се у њему објављују стручни радови из
архивистке и историографије и разни прилози, прикази и преводи текстова страних часописа.
У истом духу објављена је и друга свеска 2006. године. У њој је
посебно наглашена жеља редакције да се озбиљним проучавањем докумената осветле нека питања и проблеми из прошлости Војводине.
Трећа свеска Годишњака Историјског архива града Новог Сада
морала је да чека 2009. годину да буде објављена. Редакција часописа
је, прихватајући понуђене радове, истакла потребу да Годишњак Историјског архива града Новог Сада буде научни историографски часопис,
који ће се, пре свега, бавити историјом Новог Сада и његовом широм
околином.
Разуме се, часопис ће објављивати и радове из архивистике и других помоћних историјских наука, приказе и преводе који одговарају усвојеној концепцији.
Верујемо да ће нова, савремена концепција Годишњака Историјског архива града Новог Сада имати већи број сарадника, што ће омогућити да сваке године буде објављена једна свеска.
Богољуб Савин
Главни и одговорни уредник Годишњака

VORWORT

Das Jahrbuch des Historischen Archivs der Stadt Novi Sad wurde anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Historischen Archivs der Stadt Novi
Sad im Jahre 2004 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, fachliche Arbeiten aus
dem Archivwesen und der Historiografie, verschiedene Beiträge, Besprechungen und Übersetzungen von Texten aus ausländischen Zeitschriften zu
veröffentlichen.
Im gleichen Sinne wurde 2006 auch das zweite Heft des Jahrbuchs veröffentlicht. Hier wurde besonders der Wunsch der Redaktion hervorgehoben,
dass man durch die ernsthafte Erforschung von Dokumenten einige Fragen
und Probleme zur Geschichte der Woiwodina erläutert.
Auf die Veröffentlichung des dritten Heftes des Jahrbuchs des Historischen Archivs der Stadt Novi Sad musste man bis zum Jahre 2009 warten.
Bei der Annahme der angebotenen Arbeiten hat die Redaktion der Zeitschrift
das Bedürfnis hervorgehoben, dass das Jahrbuch des Historischen Archivs
der Stadt Novi Sad eine wissenschaftlich-historiografische Zeitschrift sei,
die sich vor allem mit der Geschichte von Novi Sad und seiner weiteren Umgebung befassen sollte.
Die Zeitschrift wird selbstverständlich, gemäß dem angenommenen
Konzept, Arbeiten aus dem Archivwesen und anderen historischen Hilfswissenschaften, Besprechungen und Übersetzungen veröffentlichen.
Wir glauben, dass die neue, moderne Konzeption des Jahrbuchs des
Historischen Archivs der Stadt Novi Sad eine größere Zahl von Mitarbeitern
haben wird, was ermöglichen wird, jedes Jahr ein Heft der Zeitschrift zu
veröffentlichen.
Chefredakteur des Jahrbuchs
Bogoljub Savin

АРХИВИСТИКА

UDC 930.255(497.113 Novi Sad):929 Nikić J.

ЗОРАН СТЕВАНОВИЋ, архивист
Архив Војводине, Нови Сад

ЛИЧНИ ФОНД ЈОВАНА НИКИЋА (1855–1930), 1863–1955

САЖЕТАК: Радећи на ревизији фонда Ф.497 Лични фонд Јована Никића (1855
–1930), 1863–1955 у Архиву Војводине аутор је израдио сумарни инвентар и историјску белешку. У овом раду се дају најважнији подаци из ових информативних
средстава, који су даље допуњени најбитнијим чињеницама које се могу непосредно ишчитати из архивске грађе, а које нису ушле у ова информативна средства. Најпре се даје биографија генерала Јована Никића, затим начин сређености архивске
грађе, то јест класификациона и систематизациона структура фонда, са указивањем
на садржај најбитнијих документа класификационих група, и на крају могућности
даљег архивистичког рада на овом фонду.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: генерал Јован Никић, фонд Ф.497, Ана и Даница Никић, војно-официрска делатност, Кулпин.

I
Генерал Јован Никић је рођен1 25. јануара 1855. године у Тарашу,
у Банату, где је крштен у Српској православној цркви. Рођен је у трговачкој породици, од оца Александра и мајке Марије.
Јован Никић стиче образовање2 најпре у Новом Бечеју, затим и у
Сремским Карловцима, па тако 1869. године завршава Карловачку гимназију. Одлучивши се за војно звање, 1. октобра 1876. као хонвед ступа
у службу у аустроугарској војсци. Уједно се уписује и у чувену будимпештанску војну Лудовика академију. Током 1876/77. завршава припрем1

Архив Војводине, Нови Сад, Ф. 497 Лични фонд Јована Никића, а. ј. 1; Ф. 402 Збирка матичних књига Војводине, и. ј. 814.
2
Ф. 497, а.ј 1–11.
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ни курс, а 1877/78. године завршни општи ратнички образовни курс.
Већ 1. септембра 1880. је био именован за професора исте Академије,
обављајући овај посао све до 1884. године. Године 1886/87. завршио је
Царску и краљевску ратну школу у Будимпешти.
Као сатник (капетан) II разреда, Јован Никић се у Србобрану, 17.
маја 1891. жени3 Дафином Георгијевић, старом 26 година, ћерком Тодора Георгијевића. Брак је крунисан са четворо деце: син Теодор и ћерке
Даница, Ана и Смиљана. Син Теодор рано је преминуо, године 1914, у
двадесет првој години живота. Преминула је и ћерка Смиљана, 1915.
године, у дванаестој години живота. После смрти супруге Дафине, 1916.
године, ћерке Даница и Ана остају привржене оцу, све до краја његовог
живота – Ана чак и после удаје за Лазара Ковачевића. Оне вредно учествују у руковођењу очевом, тј. породичном имовином, заједно са оцем,
а и после њега. Познато је да су Јован Никић и његова породица поседовали стан у Новом Саду, у Дунавској 15, земљу са салашком кућом у
србобранском атару, као и земљиште у Будимпешти.
Као официр4 аустроугарске војске, Јован Никић је службовао у Војном министарству, као и у војним формацијама: постављен је 1895. године у Заповедништво VII домобранског округа; године 1898. за заповедника 3. батаљона 27. сисачке домобранске пешадијске пуковније;
1900. године у Генералштаб; затим постаје заповедник 45. пешадијске
дивизије 1905. године; 1913. године је укључен у заповедништво Колошварског V домобранског округа, да би на крају постао заповедник
41. пешадијске дивизије.
Јован Никић је учествовао у многим значајним биткама5 у Пољској
и Украјини; на рекама Сан, Висла, Раба, код места Смиловице (1915)
итд. Одликован6 је Војничким крстом за заслуге (1898), Јубиларном колајном (1898, 1908), царским орденом Гвоздене круне III реда (1905),
Официрском значком другог реда (1913) и Леополдовим витешким крстом (1914). У својој дугогодишњој официрској каријери Јован Никић
се успео на највиши ранг.7 Наиме, након што је у јеку I светског рата,
1. јануара 1916. године, отишао у пензију, промовисан је 29. децембра
1917. године у почасног артиљеријског генерала (Feldzeugmeister).
Пензионерске дане Јован Никић посвећује финансијско-индустријској делатности. Тако он поседује акционарски капитал фабрике кон3

Исто, а.ј. 10, 11, 39–46.
Исто, а.ј. 10, 190–256.
5
Исто; Музеј Војводине, Нови Сад, Заоставштина генерала Јована Никића, инв. бр. 3483.
6
Ф. 497, а.ј. 10–36.
7
Исто.
4
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зерви Прунус,8 која касније мења назив у Кулпин. Био је један од руководећих људи ове фабрике, као и у фабрици Камендин д.д. 9 за производњу
серума. Такође, био је члан Ликвидационог одбора фабрике Графика
д.д.10 – уметнички завод.
Културна активност Јована Никића потврђује се тиме што је уврштен у оснивачке чланове Матице српске,11 као и чланством у Планинском друштву Фрушка гора.12
Хуманитарна делатност Јована Никића одвијала се кроз Мађарску краљевску службу за помоћ официрских удовица и сирочади.13
Јован Никић је умро14 у Новом Саду 19. јануара 1930. у 75. години живота.
II
Нема најпоузданијих података о преузимању фонда Ф.497 Лични
фонд Јована Никића (1855–1930), 1863–1955. и његовог смештаја у Архив Војводине. Према изјави вишег архивисте Архива Војводине, у пензији, Јована Валрабенштајна – коју је аутор имао прилику да добије,
фонд је приспео у Архив крајем деведесетих година прошлог века. Добијен је од извесног господина Ковачевића, који је у поменутом периоду радио у Покрајинском заводу за заштиту споменика културе у
Петроварадину, а становао на ћошку улица Цара Душана и Сарајевске,
у Новом Саду. Пoменута особа је највероватније син Лазара и Ане Ковачевић, Никићевог зета и ћерке.
Године 2001. извршено је сређивање фонда, а 2008. године је аутор
приступио ревизији фонда, према унапред утврђеном класификационом
плану и методском упутству. Архивска грађа је сређена према принципу слободне провенијенције, смештена је у пет инвентарних јединица
(кутија), а класификована и системaтизована према општој шеми коју
пружа Упутство о сређивању личних и породичних фондова.15 Поменута шема предвиђа следеће групе докумената:
8

Исто, а. ј. 257–296.
Исто, а.ј. 301.
10
Исто, а. ј. 297–300.
11
Исто, а. ј. 53.
12
Исто, а. ј. 54.
13
Исто, а. ј. 50–52.
14
Исто, а. ј. 56, 57.
15
Упутства и препоруке архивског већа при Архиву Србије, Архив Војводине, Сремски Карловци, 1973, стр. 49.
9
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1. Лична документа
2. Имовинско-правни списи
3. Документи делатности
4. Преписка
5. Архивска грађа разних лица о творцу фонда
6. Илустративни материјал
7. Архивска грађа сродника творца фонда.
С обзиром на специфичност грађе, одустало се од строгог поштовања шеме, па су у том смислу додате још две групе докумената:
8. Географске карте
9. Разно.
1) У првој групи, групи Личних докумената, најпре наилазимо на
фотокопију извода из протокола крштених у Храму светог великомученика Георгија, у Тарашу (а. ј. 1), на основу које сазнајемо не само
податке о крштењу, већ и место и датум рођења Јована Никића, као и
имена његових родитеља.
У овој групи налазе се и школска сведочанства (а. ј. 2–9) која говоре да је Никић похађао Српску основну школу у Новом Бечеју, Основну
школу у Сремским Карловцима, Карловачку гимназију, мађарску Војну
акaдемију Лудовика у Будимпешти и Царску и краљевску војну школу у
Бечу.
Матични листови војне службе (а. ј. 10–11) – који такође спадају
у лична документа, дају прецизан хронолошки преглед Никићевих војних активности, ступања у војску, војног образовања и премештаја, као
и наименовања, признања и одликовања. O последњима постоје и засебна документа (а. ј. 12–36). Фонд не садржи диплому којом се потврђује
да је Никић добио чин артиљеријског генерала, о чему сазнајемо из матичних листова, али су зато сачуване дипломе о добијању нижих чинова, пуковника (а. ј. 24), генерал мајора (а. ј. 23 ) и подмаршала (Feldmarschalleutnant) (а. ј. 22). Од одликовања ту су одлуке о додели Војничког
крста за заслуге (а. ј. 25), царског ордена Гвоздене круне III реда (а. ј.
26) и Официрске значке II реда (а. ј. 27). Постоји и низ војних похвала
(а. ј. 28–31) које је Никић добио од Министарства одбране Краљевине
Мађарске, 1. окружног хонведског заповедништва у Будимпешти и 7.
хрватско-славонског окружног домобранског заповедништва.
Према решењу Министрства одбране Краљевине Мађарске (а. ј.
37) генерал Никић је отишао у војну пензију 01. јануара 1916. године,
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која му је такође призната и касније, у новој држави. Тако му је на основу решења Министарства војске и морнарице Краљевине Срба Хрвата
и Словенаца (а. ј. 38) пензија пребачена са крунске исплате на динарску,
на годишњем нивоу, са 16.000 круна на 10.104 динара.
Међу лична документа су уврштена и документа о Никићевој женидби (а. ј. 39–46) са Дафином Никић (рођ. Георгијевић): копија женидбене дозволе Министарства одбране Краљевине Мађарске; сведочанство Општине Србобран (Szenttamás) о владању Дафине Никић; копија
извода из протокола венчаних Цркве храма светог Богојављења Господњег у Србобрану, од 18. маја 1891. године, као и документа о женидбеној кауцији од 20.000 гулдена коју је генерал, тада капетан, положио на
захтев Министарства одбране Краљевине Мађарске.
У лична документа спадају још и војне легитимације (а. ј. 47), путна исправа (а. ј. 48) и дозвола за посед оружја (а. ј. 49). Такође, овде су
и документа којима се потврђује богата друштвена активност генерала.
У првом реду је ту диплома којом се Јован Никић уврштава у оснивачке чланове Матице српске (а. ј. 53), а затим и документа која сведоче о
његовој активности у Мађарској краљевској служби за помоћ официрских удовица и сирочади у Будимпешти. Поред свега, овде припадају и
чланске карте Ликовног удружења Мађарске у Будимпешти и Планинарског друштва Фрушка Гора у Новом Саду (а. ј. 54), као и документа
о служби поротника у Трговачко-индустријској и занатској комори у
Новом Саду (а. ј. 55).
На крају, личним документима припадају и подаци о смрти Јована
Никића: фотокопија умрлице и препис пријаве о његовој смрти.
2) Из имовинско-правних списа најпре сазнајемо о генераловим
личним примањима (а. ј. 58–63), о војној плати и војној пензији које је
добијаo путем платних књижица (а. ј. 64). Из књижица се види да су,
када је реч о плати, поред основне суме од 140 форинти, у примања урачунати и додаци за официрског слугу, одржавање коња, огрев, станарину
и сл, али и одбици за одело, постељину, разне таксе, музику, казино итд.
Пензија је подразумевала додатак на станарину и лични додадатак, а
одбитке у виду редовног и инвалидског пореза.
О имовинском стању Никића и његове породице у извесној мери
сведоче и документа о разним куповинама (а. ј. 123–152) у Бечу, Штутгарту, Инсбруку, Будимпешти, Сегедину, Веспрему, Опави, Зрењанину
(Великом Бечкереку), Новом Саду: рачуни за намирнице, намештај и
покућство, кућне поправке, огрев, сеобу, медицинске услуге и лекове,
одећу и метражу, војну униформу и опрему, козметику, разну гвоздену
робу, књиге и штaмпане ствари, апарат за сушење воћа и поврћа; призна-
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нице о уплати чланарине за Матицу српску, за радио претплату, поштанске услуге; хотелски рачуни, рачуни за робу из ратних војних резерви
(у периоду од 1916. до 1918. године), документа о куповини ерарских
коња, допис о преговорима око куповине некретнине у Будимпешти и др.
На основу имовинско-правних списа, нарочито извода из катастра, може се, такође, увидети да су генерал Никић и његова породица
поседовали земљу у Будимпешти (а. ј. 115–118), као и салаш са имањем
у србобранском атару (а. ј. 65–83, 118, 119). Посебно је богата документација о салашу, која говори о делатности на истом (а. ј. 65–83), чак и
после Никићеве смрти. Тада су управу салаша преузеле Никићеве ћерке Ана и Даница, као и Анин муж Лазар Ковачевић. Овде спадају уговори о давању земље у закуп, адвокатски дописи у вези са закупом, подаци о исплати аренде, а исто тако и документа о продаји земље Кости
Гаванском. Извештаји књиговође Лазара Продановића (а. ј. 77) указују
на салашке приходе и на плаћање пореза, приреза, кулучине и других
дажбина, а преписка са трговачким заступником Славком Милошевићем (а. ј. 78) – о пословању на имању: производњи путера, млека, приносу жита, кукуруза и пословању са арендаторима.
Документа о осигурању говоре да је Никић у свом стану у Новом
Саду, у Дунавској 15, имао кућну послугу коју је редовно осигуравао
код Окружног уреда за осигурање радника (а. ј. 154–157). Осигуравао
је и имовину и покућство (а. ј. 153), нарочито салаш са имањем у Србобрану, од пожара, а његови наследници, касније, усев од града.
Грађа која говори о плаћању државних дажбина (а. ј. 158–169) такође сведочи о имовинско-правним приликама Никића и његове породице. Плаћани су порез на доходак и порез на имовину – стан у Новом
Саду и салаш са имањем у Србобрану, порез на приход од имања, порез на ренту, кућарина, пристојба, водоплавни допринос, откуп рада и
сл, а у оквиру више држава – Краљевине Мађарске, Краљевине СХС,
Краљевине Југославије и социјалистичке Југославије. Посебно сведочанство о плаћању пореза пружају пореске кљижице (а. ј. 165) издате
на Јована, Даницу и Ану.
Финансијска документација указује да је Никић имао банковне рачуне и да је обављао промет у Српској банци д. д. у Загребу (филијала
у Будимпешти и филијала у Новом Саду као централни кредитни завод),
Поштанској трговачкој банци у Будимешти, Српској штедионици д.
д. у Темишвару, Општој штедионици д. д. у Будимпешти где је имао и
сеф, Југословенској банци д. д. у Загребу (подружница Нови Сад) и Државној привредној банци д. д. у Будимпешти.
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Од имовинско-правних списа битна су још и документа о наследству (а. ј. 84–114) која потврђују да је Никићева жена Дафина наследила своје претке Аврама и Тодора, да су Никић и његове ћерке Ана и
Даница наследили Дафину, као и да су ћерке наследиле оца.
3) Документа делатности започињу војно-официрском делатношћу (а. ј. 190–256). Војне наредбе и извештаји упућују да је Никић
учествовао у мобилизацији становништва 1905. године, у прикупљању
добровољног прилога за завод за сирочад, као и у многим биткама у I
светском рату, код Комарова, Тишовца, Раве Руске, Мађеруфа, Висенке и др. Посебно је занимљив план битке на реци Сан (а. ј. 216) где се,
поред маневарских потеза, пажња обраћа и на дух и расположење војника. Занимљива је и поставка војне вежбе (а. ј.215), с обзиром да овај
документ, вероватно из разлога војне тајне, носи датум 32. јули 1899.
године. Такође, посебно треба истаћи лист из Новог пештанског журнала (Neues Pester Journal) од 24. маја 1915. године (a. j. 253), у којем је
изнета објава рата Италијана аустроугарском министру иностраних послова, барону Буриану (Burián).
Документа делатности даље потврђују да се генерал Никић, као
војни пензионер, посвећује раду у фабрици за производњу конзервираних
производа Прунус, касније названа Кулпин. Никић је имао деонице ове
фабрике (а. ј. 261–263), а уједно је био и подпредседник њеног Управног одбора. Према записнику са седнице од 31. марта 1926. године (а.
ј. 259), Управни одбор су још сачињавали Ђока Дунђерски, председник,
др Јован Латинчић, Стеван Бошњаковић и Васа Ђорђевић, као чланови,
и Људевит Ласло, директор фабрике. Овде се такође чувају и документа о осталим запосленима (а. ј. 283–288), углавном подаци о зарадама.
Интересантна је и жалба две осечке фирме на трговачког путника Кулпина Ђорђа Павкова (а. ј. 287), из разлога спровођења непоштене конкуренције.
Из фонда се такође може стећи увид у пословање фабрике конзерви, о чему нарочито сведоче документа о производњи и продаји робе
(а. ј. 264–275): разни пројекти, планови и калкулације производње, подаци о набавци сировина, о дужницима, трошковима, поруџбинама и
испорукама робе и сл. Овде се да приметити да је један од већих финансијских потеза дотичне фабрике био увоз парадајза из Италије и
његова обрада (а. ј. 270–271). Фабрика је водила рачуна и о маркетингу, на шта указују разне рекламне брошуре. У једној од њих (а. ј. 275)
се, између осталог, каже: „Искусна домаћица... она се преко лета безбрижно опоравља у некој бањи и уштеди си много труда, новаца и
једа, не мора велику множину хране за целу зиму да набавља и новац
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улаже, јер се овакова храна добије у облику конзерви.” Рад фабрике је
пропраћен и медијски, па је у том смислу занимљив чланак из Правде,
од фебруара 1929. године, под називом Дневно по тридесет угојених
волова у лименим кутијама (а. ј. 294). На слици која прати текст, на
којој су први људи фабрике, нема генерала Никића.
У вези са Кулпином треба још истаћи и документа (а. ј. 279–280)
која говоре о пожару у овој фабрици, 19. јула 1929. године и о причињеној штети од 250.000 динара.
Из докумената делатности даље сазнајемо да је Никић био председник Ликвидационог одбора Графике д. д. – уметничког завода. На
седници Одбора, од 18. фебруара 1927. године, на којој су још присуствовали ликвидатори др Жарко Стефановић, градски начелник из Новог
Сада у пензији, и Лазар Продановић из Србобрана, Графика је продата
Ђоки Дунђерском – некретнине за 750.000 динара, а покретне ствари
за 1.250.000 динара (а. ј. 299).
Поред свих наведених делатности Никић је био и члан Управе Д.
Д. за производњу серума у Новом Саду Камендин (а. ј. 301).
4) На основу писама великог броја људи закључује се да је Јован
Никић имао веома богату приватну преписку (а. ј. 302–362). Најучесталији су изрази саучешћа због смрти сина и жене, као и писма којима се
тражи позајмица. Такође је и значајан број писама којима се од Никића
тражи да ургира код смештаја официрских сирочади, у одговарајућу
установу.
5) У групу Архивска грађа разних лица о ствараоцу фонда спада
једино известан број некролога из Политике, Немачког народног листа
(Deutche Volksblatt), Јутарњег листа (Reggely Újság) и других новина.
Може се приметити да су подаци о генералу Никићу, дати у овим
некролозима, у великој мери нетачни и не одговарају чињеницама које
пружа архивска грађа фонда.
6) У групи илустративног материјала најупечатљивије су фотографије. На цивилним фотографијама (а. ј. 364) видимо Никића са члановима своје најуже породице. Посебно се истиче једна из 1906. године
на којој су Јован и Дафина са својих четворо деце, Теодором, Аном, Смиљаном и Даницом. Такође је интересантна и копија паноа са сликама
чланова Прве оснивачке управе „Планинског друштва и друштва за
промет странаца у Војводини Фрушка Гора.” Од војних фотографија
(а. ј. 365) посебно су важне оне које представљају путовања аустријског
генералштаба 1897, 1900. и 1913. године. Идентификацију официра и
испис њихових имена на полеђини слика извршио је, према горе поме-
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нутој изјави, Јован Валрабенштајн. Тако се на једној од слика налази и
шеф генералштаба, Франц Конрад фон Хецендорф (Hötzendorf).
У илустративни материјал још спадају и позивнице за разне друштвене догађаје, разне посетнице, позоришни репертоари и програми, лутријски лозови, рекламни материјал, статути темишварске Српске штедионице, извештај Творнице вунене робе у Илоку, годишњак Реалне школе
у Будимпешти и сл.
7) Од архивске грађе сродника творца фонда имамо документа о
Никићевој деци, његовој жени и зету Лазару Ковачевићу. Најзанимљивија је диплома сегединског борилачког удружења Никић Теодору за
друго место на државном такмичењу (а. ј. 385), одликовања Црвеног
крста Ани и Даници Никић (а. ј. 388, 389), као и документа у вези са
Дафинином удајом (а. ј. 395).
8) У фонду постоји велики број географских карата (а. ј. 400–429)
различитих размера. Највећи број међусобно може да се уклапа чинећи
тако комплет карата. Постоји четири таква комплета на којима је представљена област Галиције (Пољска и Украјина) – с обзиром да је генерал Никић ратовао на галицијском фронту.
9) Група докумената разно садржи предмете код којих није јасно
у коју од претходних група би уопште могли да се сврстају. Овде су:
чланак о Шајкашима (а. ј. 430), подаци о изградњи стана за Брајц Јожефа (а. ј. 431) и разни пописи ствари (а. ј. 432).
III
Након ревизије фонда, за исти су израђена информативна средства: сумерни инвентар и историјска белешка. Аутор сматра да тиме
није завршен рад на фонду и да се посебно треба фокусирати на утврђивање тачних података о приспећу грађе овог фонда у Архив Војводине. С обзиром да је грађа, према до сада постојећим непотпуним подацима, у Архив пристигла пре релативно кратког времена, пре 10–15 година, аутор је мишљења да постоје изгледне шансе да се овај задатак
успешно реши и пропуст у вођењу информативних средстава, пре свега
књиге пријема архивске грађе, исправи. Како се заоставштина генерала
Јована Никића, поред Архива Војводине, налази и у Музeју Војводине и
Матици српској, уз претпоставку да је целокупна заоставштина генерала расподељена између ове три институције у исто време, истраживањем
у ове друге две институције би могла да се добије прецизнија слика о
пријему архивске грађе фонда Ф.497 у Архив Војводине. Такође, сходно
овом циљу, треба покушати да се ступи у контакт са господином Кова-
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чевићем, или његовом родбином, који је, према више пута поменутој
изјави Јована Валрабенштајна, предавалац дотичне грађе.
Опширније истраживање у Музеју Војводине могло би такође да
буде корисно, уколико би се наишло на документа која би могла да ближе објасне грађу фонда Ф.497. Неколико таквих докумената се налазе
у досијеу фонда. С ове тачке гледишта аутор сматра да њих, као и копије евентуално постојећих и других таквих документа, треба укључити
у фонд, као и попис ствари из Заоставштине генерала Јована Никића
у Музеју Војводине, а и попис књига генералове библиотеке предате
Матици српској.
ИЗВОРИ
1. Архив Војводине, Нови Сад, Ф. 497 Лични фонд Јована Никића
2. Архив Војводине, Нови Сад, Ф. 402 Збирка матичних књига Војводине
3. Музеј Војводине, Нови Сад, Заоставштина генерала Јована Никића

УПУТСТВА
1. Упутства и препоруке архивског већа при Архиву Србије, Архив Војводине,

Сремски Карловци, 1973.
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ZORAN STEVANOVIĆ, Archivar
Archiv der Woiwodina, Novi Sad

DER PERSÖNLICHE BESTAND JOVAN NIKIĆ (1855–1930), 1863– 1955
ZUSAMMENFASSUNG: Bei der Revision des persönlichen Bestandes
Jovan Nikić (1855–1930), 1863–1955, F.497, Archiv der Woiwodina, hat
der Autor das Sammelinventar und die historische Notiz erstellt. In dieser
Arbeit werden die wichtigsten Angaben aus diesen Informationsmitteln angeführt, und weiter mit den wesentlichsten Tatsachen ergänzt, die unmittelbar
aus dem Archivgut ersehen werden können, die aber nicht in diese Informationsmittel eingegangen sind. Am Anfang wird die Biografie von General
Jovan Nikić gegeben, dann die Ordnungsweise des Archivguts, d.h. die
Klassifizierungs- und Systematisierungsstruktur des Bestandes, mit dem
Verweis auf den Inhalt der wichtigsten Dokumente in den Klassifizierungsgruppen, und am Ende wird auf die Möglichkeit der weiteren archivistischen
Arbeit an diesem Bestand hingewiesen.
SCHLÜSSELWÖRTER: General Jovan Nikić, Bestand F.497, Ana und
Danica Nikić, militärische und Offizierstätigkeit, Kulpin

UDC 373.3(497.113 Novi Sad)"17/19":930.253

ДУШКО ПАНТЕЛИЋ, архивиста
Историјски архив града Новог Сада

НОВОСАДСКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ФОНДОВИМА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

САЖЕТАК: У раду је дат кратак преглед историјата новосадских основних
школа и основни подаци о архивским фондовима основних школа који се чувају у
Историјском архиву града Новог Сада. Прве основне школе у Новом Саду основане
су почетком XVIII века, пре него што је Град добио статус слободног и краљевског
града. У новосадском градском архиву има 25 фондова новосадских основних школа, али грађа која пружа потпуније податке сачувана је тек од почетка ХХ века. Новосадске основне школе су, у почетку, имале вероисповедни карактер јер су их
оснивале и издржавале црквене општине (понекад уз помоћ Магистрата). После
Првог светског рата, школе су подржављене и радиле су као четворогодишње школе.
Овакво стање остало је и непосредно по окончању Другог светског рата, да би, убрзо,
настале седмогодишње, а затим и осмогодишње основне школе какве и данас постоје.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Нови Сад, основне школе, архивска грађа, архивски фондови.

Нови Сад припада категорији младих насеља које је настало пре
нешто више од три стотине година, али предузимљиви дух његових
житеља утицао је да новосадске школе буду тек нешто млађе од самог
Града. Знали су трговци и занатлије да без образовања нема успешног
вођења ни личних ни националних послова и зато су, убрзо по оснивању насеља на левој обали Дунава, основали и прву школу. Петроварадински шанац основан је око 1692. године, а већ 1703. године помиње
се Српска православна основна школа.1 У историји новосадских основ1
Димитрије Кириловић, Српске основне школе у Војводини у 18. веку (1740–1780) – прилози,
Сремски Карловци, 1929, 5.
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них школа издваја се неколико раздобља: 1) клерикални школски период
– школе су отварале и издржавале цркве, а држава није имала никакав
утицај на рад школа; 2) прве школске реформе у Монархији из 1774,
1776. и 1777. године – школе постају државне установе; 3) друга школска реформа у Угарској из 1806. године – прописи важили до 1849; 4)
школе у Српском Војводству и Тамишком Банату, односно до доношења школског закона 1868; 5) организација и рад народних основних
школа према одредбама угарског школског закона из 1868. године –
XXXVIII законски члан из 1868. године, допуњаван 1871. (преузимање
школа у бившој Војној граници), 1872. и 1913. године; 6) организација
и рад школа према одредбама Школског закона Краљевине Србије из
1904. године – од 1919. до 1929. године; 7) организација и рад школа
под јединственим законодавством Краљевине Југославије – од 1929.
до 1941;2 8) рад школа по мађарским законима за време окупације – од
1941. до 1944. године 9) школско законодавство социјалистичке Југославије – од 1945. до 1990. године; 10) школство у Републици Србији –
од 1990. године до данас.
Српско становништво, као најбројније у Граду, прво је основало
школу за своју децу. Српска народна основна школа помиње се први
пут 1703. године, а као први учитељи наводе се мештер Сава, ђакон
Тимотије, Аврам, свештеник Јован, Арсеније Радивојевић, а најпознатији међу њима био је Захарије Орфелин, који је радио као учитељ у
Новом Саду од 1749. до 1756. године. Већ средином XVIII века, школа
је имала два одељења, а радила је у спратној згради у порти Саборне
цркве. Римокатоличка школа отворена је 1726. године, као први учитељ
помиње се Венцеслав Холидски, а после њега Георгије Паумгартнер.
У почетку, школа је имала једно одељење и за немачку и за шокачку
(хрватску) децу, да би 1765. било отворено посебно одељење за немачку, а посебно за хрватско-мађарску децу. Учитељи су били Ђорђе Бенел,
за Немце и Ђорђе Хорват, за Хрвате и Мађаре.3
После добијања статуса слободног и краљевског града, раст Новог Сада је настављен, па чак и убрзан. Досељавали су се припадници
различитих националности и вероисповести који су имали потребу да
оснују сопствене васпитне и образовне установе, тако да су, већ крајем
треће деценије XIX века, све вероисповести имале своје основне школе
на подручју Града. Такође, растао је и број православаца и римокатоли2

Андрија М. Огњановић, Војвођанске народне основне школе и њихови учитељи од 1573. до
1774. године, Зборник за друштвене науке Матице српске, 20 (1958), 86.
3
А. Огњановић, Војвођанске народне основне школе, 89–90.
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ка, па се јавила потреба за проширењем постојећих и отварањем нових
школа. Најбројније су биле српске школе: поред централне, отворена
су истурена одељења, филијалне школе, у појединим деловима Града
(Алмашки крај, Салајка, Јовановски крај, Клиса) и на салашима (Ченеј,
Камендин, Пејићеви салаши, Мали Јарак). Римокатолици су, сем главне,
имали још две школе, код капеле Светог Рока и Клостерску (женска).
Православни Грци и Цинцари имали су своју посебну школу која је радила од 1780. до 1869. године.4 Црквене општине су издржавале све
школе, а Магистрат је давао помоћ уколико је била потребна. После
аустроугарске нагодбе, ојачале су тежње да се кроз школске програме
наметне мађаризација, али су оне, у Новом Саду, остале без већег успеха.
Подржављење школа спроведено је после Првог светског рата, када је држава преузела бригу о образовању и формирала школе у којима
су ученици били распоређенни у одељења по матерњем језику, а не по
вероисповести. Тридесетих година ХХ века, школе су добиле називе
по значајним личностима и члановима династије Карађорђевић. Уочи
Другог светског рата, у Новом Саду радило је 16 основних школа, док
су још две биле у Петроварадину. За време окупације, школе су радиле
по мађарским законима и школским програмима.
После ослобођења, основне школе су, још неко време, радиле као
четворогодишње, а касније седмолетке и, најзад, осмогодишње основне школе какве су и данас (виши разреди заменили су ниже гимназије,
односно грађанске школе). Првих година после рата, школе су имале
редне бројеве да би, педесетих година, добиле имена по значајним личностима из ближе и даље прошлости.5
Данас на територији Новог Сада има 36 основних школа,6 од тога
20 на ужем подручју Града (са Петроварадином). У Историјском архиву
града Новог Сада налази се на чувању 25 фондова новосадских основних школа (са ужег подручја Града – школе у околним местима нисмо,
овом приликом, узели у обзир). У наставку рада дајемо основне податке
о овим фондовима (назив, распон грађе, количину и основне карактеристике грађе, кратак историјат творца фонда, историјат фонда, степен
сачуваности). Посебан проблем у препознавању ове врсте грађе представља честа промена назива новосадских школа, због чега је отежано
праћење историјата појединих школа. Значајан проблем представља и
чињеница да су се неки називи јављали више пута, за различите школе
4

Енциклопедија Новог Сада, свеска 18, Нови Сад, 2001, 222.
ИАНС, Ф. 313, 4256/1953.
6
Недавно је у Ветернику отворена нова основна школа названа по великој новосадској добротворки Марији Трандафил.
5
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(Доситеј Обрадовић, Бранко Радичевић, Ђорђе Натошевић, Јован Јовановић Змај, Јован Поповић, Соња Маринковић), тако да постоје угашене школе чија се грађа налази у Архиву, а истоимене школе и данас
постоје. Овај проблем посебно ће доћи до изражаја када Архив буде у
могућности да преузме архивску грађу насталу радом школа после педесетих година ХХ века.
Ф.22. ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР” – НОВИ САД
(1902–1953); 1902–1953
Количина архивске грађе: 173 књ, 2 кут; 1,30м1.
Језик грађе: српски, немачки, словачки, мађарски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – записници Наставничког већа, записници Испитног одбора нижег течајног испита, уписнице ученика, дневници рада
са оценама ученика, прозивници са оценама ученика, деловодни протокол, контролник особља, књига инвентара
СПИСИ – општа преписка, сведочанства ученика
Историјат творца фонда
Српска основна школа у Новом Саду постојала је већ 1703. године.
Школе су се издржавале из школског фонда, од месне цркве и школарине коју су плаћали ученици. Настава је била црквеног карактера. Обшчество је 1809. године отворило и друге школе у варошким четвртима.
Школе код Алмашке и код Јованске цркве звале су се филијалне и чиниле су, са Главном српском народном школом, једну целину. Филијалне
школе биле су једнокласне, имале су једно одељење и једног учитеља.
Први учитељи били су ђакони цркве при којој је школа радила, а касније су ангажовани прави учитељи.7 Према подацима из 1840. године, школу је похађао 41 ученик, а учитељ је био ђакон Јован Марковић. Црквена општина подигла је, 1850. године, нову зграду од тврдог материјала.8

7

Андрија Огњановић, Новосадске народне основне школе и њихови учитељи 1703–1941, Матица српска, 1964.
8
Енциклопедија Новог Сада, свеска 9, Нови Сад 1997, 45.
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Школа је подржављена 1919. године, али је и даље имала само
два одељења, а ученици који су желели да наставе школовање морали
су да пређу у неку четвороразредну школу. Почетком 30-тих година,
уведени су трећи и четврти разред.9 У школи су постојала паралелна
одељења на словачком (од 1922–1955) и на немачком језику (од 1937.
до 1941. године).10 На старој школској згради 1937. године дозидан је
предњи део са по три учионице у приземљу и на спрату.11
Називи школе били су: Православна српска вероисповедна основна школа (до 1918), Јовановска српска основна свакидашња школа (од
1920), Државна народна школа „Доситеј Обрадовић” (од 1930), Мађарска краљевска основна државна народна школа на Житном тргу (од
1941), Мађарска краљевска државна основна народна школа на Тргу
светог Јаноша, Централне државне народне школе на Житном тргу (од
1943), Основна школа на Тргу светог Јована „Доситеј Обрадовић” (од
1945), Основна школа број 3 (од 1946), III осмолетка са словачким
наставним језиком (од 1948), I седмољетка (од 1949), I осмољетка (од
1950.године).12
Решењем Савета за просвету и културу НОГ Новог Сада бр. 4256/53,
од 2. марта 1953, назив школе промењен је у Осмогодишња школа „Иво
Лола Рибар” – Нови Сад.13 На темељима старе зграде дозидан је, 1954/55.
године, други спрат, те је добијено шест нових учионица. Настава је, у
преуређеној згради, почела 26. септембра 1955. Крило окренуто Житном тргу подигнуто је 1956, а крило у Улици Краљевића Марка довршено је 1959. године, заједно са фискултурном салом.14
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Секретаријата за просвету и културу НОО
Нови Сад по записнику бр. 35/5, 12. августа 1960; од ликвидационог
управника Јована Ковјанића, по записнику бр. 26/4, од 13. јула 1970. и
од Основне школе „Иво Лола Рибар” из Новог Сада, по записницима бр.
031–42/22, од 6. октобра 978. и бр. 031–7/3, од 11. марта 2003. године.
После сређивања у фонду је остало 1,30 м1 грађе за трајно чување.

9

Исто, 45–46.
Податак из грађе.
11
Енциклопедија Новог Сада, 46.
12
Исто.
13
Р.355 ОШ „Иво Лола Рибар” Нови Сад, досије регистратуре, кратак историјат.
14
Енциклопедија Новог Сада, 47.
10

ДУШКО ПАНТЕЛИЋ: НОВОСАДСКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ФОНДОВИМА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА...

27

Степен сачуваности
Списи су мањим делом сачувани.
Књиге су већим делом сачуване.
Ф.24. ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” – НОВИ
САД (1809– ); 1909–1952
Количина архивске грађе: 80 књ, 5 кут; 1,00м1.
Језик грађе: српски, мађарски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – деловодни протокол; уписнице; дневници са оценама ученика;
Списи – поверљива преписка; општа преписка
Историјат творца фонда
Српска православна црквена општина отворила је, сем главне школе поред Саборне цркве, и друге школе у варошким четвртима. Алмашка
школа помиње се 1809, као филијална (четвртна), са једним одељењем
и једним учитељем. Четвртне школе биле су једнокласне и чиниле су целину са Главном српском народном школом код Саборне цркве.15 Филијална школа код Алмашке цркве имала је 1826. године два одељења у
којима је, као учитељ, радио ђакон Георгије Вуковић.16 У Новом Саду је,
од 1847. године, постојала пофторна или недељна школа. Похађање ове
школе било је обавезно за све ученике који су успешно завршили основну школу, а нису продужили школовање у некој средњој школи нити су
навршили 14, односно 15 година живота. Пофторну школу морали су
да полазе и ученици који нису могли да иду у редовну школу због понављања разреда, као и они који су ступили на учење заната или трговине. Задатак ових школа био је да ученици понове оно што су учили у основној школи. Пофторне школе радиле су недељом пре подне и четвртком после подне, у време кад редовне основне школе нису радиле.17
15

Андрија Огњановић, Новосадске основне народне школе, 34–35.
Исто, 39.
17
Исто, 41–42.
16
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Зграда Алмашке школе оштећена у бомбардовњу јуна 1849. обновљена је новембра исте године.18 Одлуком Месног школског одбора од
5/18. септембра 1913. године извршен је распоред уписаних школских
обвезника по школама, како би број ученика по појединим одељењима
био приближно једнак. Према подацима из школске 1911/12. године
Алмашка школа имала је два мешовита одељења.19
Школа је 1922/23. године имала II и IV разред, на српском и мађарском језику. У раздобљу између два светска рата, изграђена је нова
школска зграда у Гундулићевој улици. Одлуком министра просвете ОН
бр. 575–73/33 школа у Гундулићевој улици, која је до тада била под управом школе „Др Светозар Милетић”, одвојила се у посебну школу.20
Према подацима из грађе, називи школе били су: Алмашка православна српска основна школа (до 1918), Државна народна школа „Змај
Јова” (од 1932), Алмашка мађарска краљевска државна народна основна
народна школа (од 1941)), Основна школа „Змај Јова” (од 1944), Државна
основна школа број 7 (од 1945), Основна школа број 13, Основна школа
„Иван Гуднудлић” (од 1953. године). После укидања ОШ „Петар Петровић Његош”, 1968. године, овој школи су припојена одељења са Ченеја.
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Секретаријата за просвету и културу НОО
Нови Сад по записнику бр. 35/5, од 12. августа 1960. и од Основне школе „Иван Гундулић” из Новог Сада по записнику бр. 031–11/36, од 31.
октобра 1977. године.
После сређивања у фонду је остало 1,00м1 грађе за трајно чување.21
Степен сачуваности
Списи и књиге су фрагментарно сачувани.
Ф.26. ОСНОВНА ШКОЛА У УЛИЦИ ВУКА КАРАЏИЋА – НОВИ
САД (1826–1944); 1908–1937
Количина архивске грађе: 104 књ, 0 кут; 0,40м1.
18

Исто, 43.
Исто, 84–87.
20
Васа Стајић, Грађа за културну историју Новог Сада, Матица српска, Нови Сад, 1951.
21
У грађи овог фонда налази се и део грађе забавишта „Змај Јова”.
19
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Језик грађе: немачки, словачки, српски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – уписнице ученика; дневници са оценама ученика
Историјат творца фонда
Становништво евангелистичке вероисповести (Немци и Словаци
по националности) досељава се у Нови Сад крајем XVIII и почетком
XIX века. После Патента о толеранцији 1781, бележи се њихов пораст
који је значајнији од 1802. године. Парохијски дом и вероисповедну
школу граде 1810 и 1811, на Сенском плацу (угао данашњих улица Јована Суботића и Масарикове).22
Право јавности школа је добила 1826. године. Настава се одвијала
у мешовитом, словачко-немачком одељењу до 1868, када су оформљена
два посебна одељења. Број ученика се повећавао па, 1893, школа има
по два одељења на сваком језику. Одлуком просветних власти, све школе у Краљевини су подржављене 1920. године. Деца немачке народности упућена су у одељења са немачким наставним језиком, док су од
ученика словачке народности организована одељења на словачком језику. После подржављења, у школи су радила одељења на државном
језику (српскохрватски-словеначки).23
Школа се до 1920. звала Евангеличка основна школа, од 1922. Евангеличка државна основна школа, од 1922. Државна основна школа у
Улици Вука Караџића Нови Сад, од 1941. Мађарска краљевска државна
народна основна школа на Тргу светог Јаноша.
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Секретаријата за просвету и културу НОО
Нови Сад по записнику бр. 35/5, од 12. августа 1960. године
После сређивања у фонду је остало 0,40м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списа нема.
Књиге су фрагментарно сачуване.
22
23

Ђорђе М. Србуловић, Кратка историја Новог Сада, Нови Сад, 2002, 68.
А. Огњановић, Новосадске народне основне школе, 199–200.
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Ф.29. ДРЖАВНА ОСНОВНА ШКОЛА У УЛИЦИ ЈОВАНА
СУБОТИЋА – НОВИ САД (1829– ); 1902–1926
Количина архивске грађе: 11 књ, 0 кут; 0,08м1.
Језик грађе: српски, мађарски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – уписници; дневници са оценама ученика
Историјат творца фонда
Досељавање Русина у Нови Сад почело је око 1780. године из Руског Крстура и Куцуре.24 Русини су, у овом раздобљу, били најсиромашнија група новосадског становништва. Радили су тешке и слабо плаћене
послове, те због слабог материјалног стања нису имали могућности да
саграде храм, парохијски дом и школу. Парохијски дом успели су да
саграде 1816, а богомољу четири године касније, у Казанџијској улици
(угао Јована Суботића и Милетићеве).25
Краљевско намесничко веће наложило је Магистрату да Русинима
подигне школу и плаћа учитеља, тако да је зидање школске зграде почело 1827, а настава 1829. године.26 Школа је радила у неодговарајућим
просторијама и „у први мах за нужду смештена у једној веома маленој
собици звонарне, из које је тим поводом звонар изтиснут”.27 Школа је почела да напредује када је Магистрат русинског учитеља ставио на свој
буџет. Варошко представништво решило је 1870. године да се за русинску школу подигне нова школска зграда а да се, до тада, изнајми погодна приватна кућа за коју ће закупнину плаћати Град из своје благајне.
Школа је 1877. била шесторазредна, а 1900. још увек је имала само једно одељење и једног учитеља. Верскоцрквени карактер школа је
изгубила 1920. године када је издржавање преузео Град, а плату за учитеља држава.28
Називи школе били су: Гркокатоличка основна школа – Нови Сад
(до 1918), Државна основна школа у Др Јована Суботића улици, од 1920.
године (зграда број 10).
24

Васа Стајић, Грађа за културну историју Новог Сада, издао Град Нови Сад, 1947, 209–210.
Ђ. Србуловић, Кратка историја Новог Сада, 68–69.
26
А. Огњановић, Новосадске народне основне школе, 201.
27
В.Стајић, Грађа за културну историју, 221.
28
А.Огњановић, Новосадске народне основне школе, 202.
25
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Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Секретаријата за просвету и културу НОО
Нови Сад по записнику бр. 35/5, од 12. августа 1960. године.
После сређивања у фонду је остало 0,08м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списа нема.
Књиге су фрагментарно сачуване.
Ф.33. НОВОСАДСКА ЈЕВРЕЈСКА ОСНОВНА ШКОЛА – НОВИ САД
(1796–1919); 1857–1921
Количина архивске грађе: 74 књ, 0 кут; 0,54м1.
Језик грађе: немачки, мађарски, српски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – уписнице; дневници са оценама ученика
Историјат творца фонда
Попис становништва Петроварадинског Шанца из 1717. помиње
три јеврејске породице у коморском делу насеља. Њихов број је знатно
повећан после враћања Београда Турцима 1739. године, када се, вероватно, доселила и угледна трговачка породица Хиршл која је готово читаво столеће имала главну улогу у животу новосадске јеврејске заједнице. Елибертација није донела значајне промене у животу Јевреја јер
се помињу само као „платци таксе”. Било је уобичајено да Јевреји живе у посебним четвртима или улицама – „ghetto”.29
Главно занимање Јевреја у Новом Саду била је трговина, али су
се бавили и другим пословима. Препуштени сами себи, морали су имати своје лекаре, хирурге, апотекаре и друге. Синагогу и рабина имали
су 1743. године. Храм је срушен после елибертације, а нови је подигнут
на месту садашњег, изграђеног 1906. године (на истом месту јеврејска
богомоља подизана је и рушена неколико пута).30
29
30

В. Стајић, Грађа за културну историју Новог Сада, 246–248.
Ђ. Србуловић, Кратка историја Новог Сада, 71–72.
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Угарско намесничко веће у Будиму је, расписом од 31.марта 1783,
доставило решење којим је одобрено отварање јеврејских школа у целој
Угарској. Јевреји су у Новом Саду 1789. године имали верску општину,
а можда и народну основну школу. О јеврејској народној основној школи у Новом Саду постоје подаци тек после 1796,31 односно 1802. године.
Ако је јеврејска школа у граду постојала пре тога, није имала право јавности.32
Крајем XIX века, Јевреји у Новом Саду имали су прописну школску зграду, подигнуту 1884, у којој су радила три учитеља. У периоду
од 1906. до 1908, новосадски Јевреји подигли су Синагогу и поред ње
пространу школску зграду, са светлим, хигијенским учионицама и свим
потребним просторијама за рад школе, као и становима за учитеље и
општинске чиновнике. Наставни језик у овој школи био је немачки, а
после 1838. мађарски.
Решењем Просветног одсека Управе за БББ у Новом Саду, од 11.
марта 1919, које је одобрило Министарство просвете, у јеврејским школама мађарски језик замењен је српскохрватским. Министарство просвете је решењем ОН бр. 31691/1920 наредило да се јеврејска деца расподеле по одељењима са српскохрватским наставним језиком. Тако је
јеврејска народна (приватна) основна школа у Новом Саду формално
престала да постоји 1919. године, јер су њени ученици и наставници
укључени у састав одељења Народне основне школе са српскохрватским
наставним језиком.33
Постоје подаци о јеврејским ученицима и учитељима новосадске
основне школе, у раздобљу од 1919. до 1940. У том периоду било је
троје предавача, док се број ученика кретао између 100 и 150.34
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Секретаријата за просвету и културу НОО
Нови Сад по записнику бр. 35/5, од 12. августа 1960. године и од Основне школе „Бранко Радичевић” из Новог Сада.
После сређивања (издвајање из фонда ОШ „Ђорђе Натошевић” и
„Бранко Радичевић”) у фонду је остало 0,54м1 грађе за трајно чување.

31

Енциклопедија Новог Сада, свеска 18, 222.
А. Огњановић, Новосадске народне основне школе, 191.
33
Исто, 193–194.
34
Исто, 194.
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Степен сачуваности
Списа нема.
Књиге су мањим делом сачуване.
Ф.35. ДРЖАВНА ОСНОВНА ШКОЛА БРОЈ 9 – НОВИ САД (1859–
1958); 1891–1946
Количина архивске грађе: 84 књ, 0 кут; 0,40м1.
Језик грађе: српски, мађарски
Основне карактеристике садржаја грађе
Књиге – деловодни протоколи; уписнице ученика; дневници са
оценама ученика
Историјат творца фонда
Српско обшчество је, половином XIX века, констатовало да на новосадским салашима има велики број школских обвезника који не похађају школу, па је затражило од Магистрата да предузме отварање салашких школа. Тако је отворена српска народна школа на Клиси, 1859.
године.35
Школа је од оснивања радила као четвороразредна под именом
„Православна основна школа на Клиси са српскохрватским и мађарским
језиком.” Школа је 1877. године била огранак Главне српске народне
школе код Николајевске цркве (филијална школа).36 Основна школа на
Клиси је 1940. године постала самостална и имала своју управу.37
Школа је имала следеће називе: Српска народна вероисповедна
основна клисанска школа Нови Сад (од 1893), Српска православна вероисповедна основна школа (од 1907), Православна српска основна свакидашња школа (од 1915), Државна основна школа на Клиси (од 1923),
Државна основна салашка школа на Клиси – Нови Сад (од 1928), Државна народна школа – Нови Сад – Клиса (од 1934), у саставу Салашке
мађарске краљевске државне основне народне школе Нови Сад била је
од 1941, а Државна основна школа „Клиса” од 1944. године. Одлуком
35

А. Огњановић, Новосадске народне основне школе, 47.
Исто, 65.
37
ИАНС, Ф. 35, ДРЖАВНА ОСНОВНА ШКОЛА БРОЈ 9 – НОВИ САД, деловодни протокол
школе бр. 1 од 28. августа 1940.
36
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Одељења за просвету ГНО Нови Сад, од 10. априла 1964, промењени су
називи школа тако да су школе, уместо имена, добиле бројеве. Школа
на Клиси добила је име Државна основна школа број 9. Школа је 1954/
55. прерасла у шестогодишњу, а 1956. поново је претворена у четвороразредну. Од 1953, звала се Основна школа „Душан Јерковић”, а 1958.
припојена је Основној школи „Ђура Јакшић” Нови Сад.38
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од НОО Нови Сад по записнику бр. 35/5, од
12. августа 1960. и од Основне школе „Ђура Јакшић” из Новог Сада по
записнику бр. 031–11/18, од 23. септембра 1977. године.
После сређивања у фонду је остало 0,40м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списа нема.
Књиге су фрагментарно сачуване.
Ф.36. ОСНОВНА ШКОЛА – ЧЕНЕЈ (1860–1962); 1907–1942
Количина архивске грађе: 34 књ, 1 кут; 0,30м1.
Језик грађе: српски, мађарски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – уписнице са оценама ученика; дневници напредовања
ученика;
СПИСИ – општа преписка; статистички извештаји; платни спискови
Историјат творца фонда
У Ченеју је 1860. године основана филијална школа Главне српске
вероисповедне основне школе. Први учитељ био је Василије Бајић.39 Нешто касније основана су одељења српске школе на Пејићевим салашима, у Малом Јарку, Камендину и на Сентомашком путу. Одељење у Ма38
39

ИАНС, Ф. 35, ДРЖАВНА ОСНОВНА ШКОЛА БРОЈ 9 – НОВИ САД.
А. Огњановић, Новосадске народне основне школе, 47.
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лом Јарку основано је школске 1871/72. године у згради Стевана Летића,
који је зграду уступио школи. Настава је одржавана на српском и мађарском језику.40
За време окупације 1941–1944, школа је радила у саставу Салашке
мађарске краљевске државне основне школе. Основна школа на Ченеју
добила је, 1945. године, име Државна основна школа „Лукијан Мушицки”. Решењем Одељења за просвету ГНО Нови Сад, од 16. априла 1946,
школа је променила назив у Државна основна школа број 10 – Ченеј.
Школа се 1960. године звала Основна школа Ченеј, при Основној школи број 3. Радила је до 1962. када су њена одељења припојена Основној
школи „Петар Петровић Његош” у Новом Саду. После укидања ОШ
„Петар Петровић Његош”, одељења у Ченеју припојена су, 1968. године, Основној школи „Иван Гундулић” из Новог Сада.41
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Секретаријата за просвету и културу НОО
Нови Сад по записнику бр. 35/5, од 12. августа 1960. године.
После сређивања у фонду је остало 0,30м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списи и књиге су фрагментарно сачувани.
Ф.38. ДРЖАВНА ДРУГА МЈЕШОВИТА ПУЧКА ШКОЛА –
ПЕТРОВАРАДИН (1784–1958); 1863–1945
Количина архивске грађе: 110 књ, 4 кут; 1,70м1.
Језик грађе: српски/хрватски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – деловодни протоколи; уписнице; дневници; пописи школских способњака; искази о стању у школи; годишње статистике
школе; годишњи рачун о намештају ученика и другим потребама школе; буџети школе; књига инвентара;
СПИСИ – општа архива; црвени крст школе; платни спискови
40
41

Исто, 61.
ИАНС, Ф. 36, ОСНОВНА ШКОЛА – ЧЕНЕЈ.
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Историјат творца фонда
Основна школа у Роков Долу основана је 1784. године као филијала илирске школе (постојала од 1763), а имала је карактер општинске
школе (као и све илирске основне школе). Школа је 1784. године имала
32 ученика. Илирске школе постојале су у предграђима Мајур и Људевит Дол (од 1803. године).42
Школска зграда у Роков Долу изгорела је 1848, па је настава за
ученике ове школе, од 1850, држана у школској згради у Људевит Долу
(до 1856). Све народне школе у Петроварадину, сем грађанске школе,
1872. године постале су општинске.43
Према статистичком извештају школе из 1921, под једну управу
спојене су: Нижа пучка обосполна 1871, Женска стручна, Опетовница
и Шегртска школа.44
Школа је имала следеће називе: Обћа пучка школа у Роков Долу
(од 1887), Нижа пучка школа у Петроварадину (III котар) до 1898, Државна основна школа у Петроварадину (III котар) од 1925, Државна
основна школа „Илија Округић” (од 1930), Државна народна школа
„Илија Округић” – Нови Сад – IV (III котар) од 1933, Државна друга
мјешовита пучка школа – Петроварадин (од 1941), Основна школа
„Иван Горан Ковачић” (од 1946. године). Школа је 1958. припојена
Основној школи „Владимир Назор” у Петроварадину.45
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Покрајинског државног архива АПВ по записнику бр. 182, од 13. марта 1956, од Основне школе „Владимир Назор”
из Петроварадина (преко ИА АПВ) 10. фебруара 1961. и по записнику
бр. 031–42/27, од 22. децембра 1978. године.
После сређивања у фонду је остало 1,70м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списа нема.
Књиге су фрагментарно сачуване.
42
Андрија М. Огњановић, Граничарске народне школе и њихови учитељи на територији Војводине од 1774. до 1872. године, Матица српска, Нови Сад, 1964, 87.
43
Исто, 90.
44
ИАНС, Ф. 38, ДРЖАВНА ДРУГА МЈЕШОВIТА ПУЧКА ШКОЛА – ПЕТРОВАРАДИН,
статистички извештај школе.
45
ИАНС, Ф.38, ДРЖАВНА ДРУГА МЈЕШОВИТА ПУЧКА ШКОЛА – ПЕТРОВАРАДИН.
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Ф.41. НОВОСАДСКА РИМОКАТОЛИЧКА НАРОДНА ШКОЛА –
НОВИ САД (1726–1919); 1873–1920
Количина архивске грађе: 95 књ, 0 кут; 0,75м1.
Језик грађе: мађарски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – матичне књиге ученика са оценама; дневници напредовања и изостанака ученика
Историјат творца фонда
Живљи рад на оснивању римокатоличких основних школа у Бачкој почео је у време када су на месту жупана Бачке жупаније били бискуп гроф Имре Чаки и надбискуп Габор Палачић. Прва Римокатоличка
народна основна школа у Бачкој отворена је 1726. године, у Петроварадинском Шанцу. Као и све вероисповедне школе оног доба, и ову је
отворила Римокатоличка црквена општина и то за Немце и Хрвате (Мађара у то време није било у Шанцу).46
Бригу о свим школама у Уграској узела је држава у своје руке 1777.
године, када је ступио на снагу први писани закон Ratio educationis. По
одредбама тог закона, све школе у слободним краљевским градовима и
варошима издржаване су из варошких благајни. Заједнички трећи разред за православну и римокатоличку децу која су успешно завршила
другу класу, постојао је 1788. године. Отварање заједничког разреда
одобрила је виша школска власт. Споразум је раскинут 1794. на захтев
Римокатоличке црквене општине, па је свака вероисповест добила сопствени трећи разред. Римокатолички трећи разред био је прикључен
новооснованој римокатоличкој гимназији, као њен први разред.47
Други Ratio educationis донет је 1806. године. Овим прописом одређен је задатак основне школе да припрема децу за упис у латинску
школу, тако да се латински језик учио већ у другој класи.48
Стари школски систем од 1777. и 1806. замењен је XXXVIII законским чланом 1868. године. Био је то први писани закон о уређењу школа у Угарској, на мађарском језику.
46

А. Огњановић, Новосадске народне основне школе, 167.
Исто, 169–170.
48
Исто, 172.
47
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Римокатоличка народна основна школа у Новом Саду имала је 1868.
осам одељења: 4 мушка, 3 женска и једно мешовито, које је било код
Рокове цркве. Сва немачка одељења била су у школској згради поред
Римокатоличке средишне цркве, а мађарска у школи код Рокове цркве.49
Клостерска школа је отворена 1878. залагањем Новосадског мађарског женског друштва. Када је зграда у Његошевој улици била завршена, у њој је смештено шест одељења девојчица (једно одељење је било
забавиште). Наставни језик у клостерској школи био је мађарски.50
Значајне промене у животу ове школе наступиле су после Првог
светског рата. Сви ученици подељени су на одељења према матерњем језику, по решењу Просветног одсека Управе за БББ II бр. 945, од 11. марта 1919. године. Од свих ученика ове школе створене су народне основне школе са мађарским, немачким, словачким, русинским и српскохрватским наставним језиком. Укинута су сва одељења према конфесијама.51
Назив школе био је, како стоји на уписницама, Новосадска римокатоличка основна народна школа.52
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Секретаријата за просвету и културу НОО
Нови Сад по записнику бр. 35/5, од 12. августа 1960. године.
После сређивања у фонду је остало 0,75м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списа нема.
Књиге су фрагментарно сачуване.
Ф.42. „ШУМСКА ШКОЛА” – НОВИ САД (1852– ); 1888–1955
Количина архивске грађе: 166 књ, 7 кут; 3,27 м.
Језик грађе: мађарски, српски

49

А. Огњановић, Новосадске народне основне школе, 174.
Исто, 175.
51
Исто, 184.
52
ИАНС, Ф. 41. НОВОСАДСКА РИМОКАТОЛИЧКА НАРОДНА ШКОЛА, уписнице.
50
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Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – књига записника са седница Наставничког већа Основне
школе број 8; деловодни протоколи; уписнице (матичне књиге)
са оценама ученика; дневници рада са оценама; књига инвентара;
СПИСИ – општа преписка
Историјат творца фонда
Римокатоличка народна основна школа у Петроварадинском Шанцу основана је 1726. године.53
Грађански и војни гувернер Војводства Србије и Тамишког Баната
одобравајући, августа 1852. године, предложену повишицу плате новосадским учитељима, помиње и учитеља у римокатоличкој школи која
треба да буде отворена код капеле Светог Рока.54 Школа се помиње 1862.
године када је за учитеља именован Антон Вернер. Варошки представници Малчић и Сич поднели су, 1867. године, жалбу Магистрату због
тога што се настава изводи само на немачком језику, па деца других
националности не могу да је прате.55 У овој школи били су само први и
други мушки и женски разреди. Девојчице су трећи разред похађале у
манастиру (у садашњој Његошевој улици), а дечаци у школи код Трга
ослобођења у Католичкој порти. Настава се 1894. године одвијала на
мађарском, а 1902. то је био једини наставни језик, мада је већина ученика била немачке и хрватске националности.56
Вероисповедне школе укинуте су одлуком Просветног одсека Управе за Банат, Бачку и Барању марта 1919. године, а уместо њих отворена
су одељења на матерњем језику ученика, без обзира на вероисповест.57
Школска зграда подржављена је 1921. године одлуком Министарства
просвете, а уместо затворене приватне римокатоличке основне школе
у Новом Саду, отворена је државна школа са шест нових паралелних
одељења на несрпском наставном језику. Настава је одржавана у два
објекта – у школи код Трга ослобођења и у школи у Футошкој улици,
познатијој под називом Рокушка.58
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А. Огњановић, Новосадске народне основне школе, 167.
Исто, 174.
55
Исто, 175–176.
56
А. Огњановић, Новосадске народне основне школе, 177–180.
57
Исто, 184.
58
ИАНС, Ф. 42. „ШУМСКА ШКОЛА” – НОВИ САД, грађа фонда.
54
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Школа је имала називе: Римокатоличка народна основна школа
светог Рока (до 1922), Шумска школа (до 1930), Школа код Трга ослобођења „Краљ Александар I” (до 1941), Мађарска краљевска државна
основна народна школа „у парку” (до 1945), Државна основна шумска
школа „у парку” (до 1946), Основна школа „Јосип Јурај Штросмајер”
(1946), Основна школа број 8 (од 10. априла 1946), Осмољетка број 7
(од 1950), Основна школа „Васа Стајић” (од 1953. године).59
Школа је 1956. године добила нову зграду у Улици војводе Книћанина бр. 14 (данас бр. 12-б). У истој згради радиле су основне школе
„Васа Стајић” и „Борис Кидрич”, које су 1961. године спојене у једну
школу под називом Основна школа „Васа Стајић”.60
Историјат архивског фонда
Грађа је примана у више наврата: од Осмогодишње школе „Васа
Стајић” из Новог Сада по записнику бр. 85, од 1. фебруара 1956, од Секретаријата за просвету и културу НОО Нови Сад по записнику бр. 35/5,
од 12. августа 1960. и од Основне школе „Васа Стајић” по записнику
бр. 031–7/2, од 7. фебруара 1994. године.
После сређивања (спојени фондови Мађарске краљевске државне
основне школе Светог Рока и Основне школе „Васа Стајић”) у фонду
је остало 3,27м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списи су фрагментарно сачувани.
Књиге су већим делом сачуване.
Ф.44. ДРЖАВНА ПРВА МЈЕШОВИТА ПУЧКА ШКОЛА –
ПЕТРОВАРАДИН (1871– ); 1890–1945
Количина архивске грађе: 139 књ, 0 кут; 0,80м1.
Језик грађе: српски/хрватски

59

ИАНС, Ф. 42; Васа Стајић – учитељ књижевности, Основна школа „Васа Стајић”, Нови
Сад, 1994, 55–56.
60
Васа Стајић – учитељ књижевности, 56.
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Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – деловодни протоколи (пословни записници); главни именици (матице) ученика; уписнице (испитна извјешћа); дневници
о напредовању ученика; књига записника са седница Учитељског збора; табеларни искази о стању школе; платни спискови
Историјат творца фонда
Виша пучка школа у Петроварадину основана је Наредбом од 8.
јула 1871. и Наредбом бр. 7632 од 30. јуна 1895. године. Школска зграда у Прерадовићевој улици 6. грађена је од 1874. до 1876. године када
је у њој почело одржавање наставе. Зграда је била државно власништво,
а имала је 8 учионица.61
У школи је 1871. било 4 виша разреда, 1895. два, 1916. четири разреда. Наредбом бр. 22435 од 6. септембра 1916. и бр. 20160 од 8. августа
1917. отворено је осам разреда. Нижа пучка школа била је у истој згради
са Вишом пучком школом. У школи је било и забавиште и опетовница.62
Према подацима из уписница и дневника школа се звала: од 1890.
Виша пучка дјечачка школа – Петроварадин, од 1910. Виша пучка обосполна школа, од 1919. Виша пучка школа, од 1930. Школа „Јосип Јурај Штросмајер” – Нови Сад – IV (II котар); од 1933. Државна народна
школа „Јосип Јурај Штросмајер”, од 1941. Државна прва мјешовита
пучка школа – Петроварадин (котар Хрватски Карловци, жупа Вука).
По ослобођењу Петроварадина, школа носи име Осмогодишња школа
„Владимир Назор”, а од 1950. Основна школа „Владимир Назор”.63
Изградња нове школске зграде у Прерадовићевој бр. 6. започета је
1954, а настава у још недовршеној згради одржавала се од 1956. године.
Спајање нове и старе зграде извршено је 1958. када је преуређена стара
зграда школе. Школи је, 1958. године, припојена ОШ „Иван Горан Ковачић” (школа у Новом Мајуру), као и комбиновано одељење у Рибњаку. У раздобљу од 1959–1962. године у њеном саставу радила је и школа у Буковцу, која се издвојила школске 1962/63. године. Данашњи назив, Основна школа „Јован Дучић”, школа је добила 1993. године.64
61
ИАНС, Ф.44. ДРЖАВНА ПРВА МЈЕШОВИТА ПУЧКА ШКОЛА – ПЕТРОВАРАДИН;
ИАНС, Р.115. ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ДУЧИЋ” ПЕТРОВАРАДИН, досије регистратуре,
Историјат школе.
62
Подаци из грађе.
63
Подаци из грађе.
64
ИАНС, Р.115. ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ДУЧИЋ” ПЕТРОВАРАДИН, досије регистратуре.
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Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Покрајинског државног архива АПВ по записнику бр. 182, од 13. марта 1956, од Осмогодишње школе „Владимир
Назор” из Петроварадина 10. марта 1956, од Основне школе „Владимир
Назор” 10. фебруара 1961. и по записнику бр. 031–42/27, од 22. децембра 1978. године.
После сређивања у фонду је остало 0,80м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списа нема.
Књиге су фрагментарно сачуване.
Ф.45. ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ” – НОВИ САД
(1703–1958); 1870–1951
Количина архивске грађе: 468 књ, 3 кут; 2,50м1.
Језик грађе: српски, мађарски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – уписнице са оценама ученика; дневници са оценама ученика; књига записника са полагања приватних испита;
СПИСИ – општа преписка; објаве лицитације за изградњу школске
зграде
Историјат творца фонда
Српска вероисповедна народна основна школа у Петроварадинском Шанцу постојала је од 1703. године. Српска вероисповедна народна основна школа имала је, на почетку, само једно одељење и једног учитеља, па се звала Једнокласна. Школска зграда налазила се у порти Саборне цркве.65
Обшчество је отворило и друге школе у варошким четвртима – код
Алмашке цркве (1809) и код Јовановске цркве (пре 1824). Ове школе
звале су се филијалне и чиниле су, са главном Српском народном школом код Саборне цркве, једну целину. Филијалне школе биле су једно65

А. Огњановић, Новосадске народне основне школе, 7, 13.
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класне (имале су једно одељење).66 Одељење на Клиси отворено је 1859,
на Ченеју (код цркве) 1860, на Алмашком гробљу епископ Платон је
1864. подигао спомен школу.67 Шегртска школа је 1866. била у надлежности основне школе (јединствена управа), а у њој су предавали учитељи
основне школе. Похађање школе продужено је, школске 1864/65. године,
на 6 година, уведена је обавезна недељна и празнична пофторна школа,
која је трајала три године, а похађали су је сви који су учили неки занат
или трговину. Ново одељење отворено је 1871. године у Малом Јарку.68
Краљевско угарско намесничко веће (бр. 81139, од 10. јануара
1866) позвало је Магистрат Новог Сада да се постара за смештај ученика Српске народне основне школе, јер ће у њихове просторије бити смештена новооснована Српска велика гимназија. На предлог Магистрата,
варошко представништво је донело закључак да подигне нову школску
зграду за главну Српску народну основну школу у порти Николајевске
цркве. Варошко представништво је 11.04.1871. положило камен-темељац, а у јесен 1872. зграда је предата на употребу Управи народних основних школа у Новом Саду. Школа је радила под именом „Школа др
Светозара Милетића”.69
Српска народна школа имала је 1878. године главну и 4 филијалне
школе (по једно одељење). Главна школа делила се на мушку и женску
школу.70
Школа је, од 1905, имала 7 зграда, четири у вароши, на Ченеју, Малом Јарку и Клиси.71 Било је 17 учионица а 15 одељења. Образована су
одељења на Камендину 1911. и на Салајци 1912. године.72
Школа је добила нове зграде: у Гундулићевој улици и на Видовданском насељу 1929; на Ивандањском насељу, Адамовићевом насељу
и на Телепу; на згради на Житном тргу дограђен је спрат, а у Платоновој улици изграђена је нова зграда (ова школа проглашена је за огледну
и почела је да ради 1. октобра 1936. године).73
Називи школе били су: Српска вероисповедна основна народна
школа (од 1908), Православна српска народна школа (од 1909), Српска
православна вероисповедна основна школа (од 1914), Српска државна
основна школа (од 1920), Државна Николајевска женска основна школа
66

Исто, 33–34.
Исто, 47, 56.
68
Исто, 59.
69
Исто, 62–63.
70
Исто, 65.
71
Исто, 78.
72
Исто, 82.
73
Исто, 101, 106–107.
67
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и Државна Николајевска мушка основна школа (од 1923), Државна мушка основна школа „Др Светозар Милетић” (од 1924), Школа у Николајевској порти „Др Светозар Милетић” (од 1930), Државна школа „Др
Светозар Милетић” (од 1934), Новосадска српско-грчко-источна вероисповедна свакодневна основна школа (од 1941), Школа „Др Светозар
Милетић” (од 1944. године).74
Одлуком Одељења за просвету ГНО бр. 20123, од 10. априла 1946,
уместо дотадашњих назива, школе су означене арапским бројевима. Школа „Др Светозар Милетић” постала је школа број 15, од 3. септембра
1946. школа је добила назив Основна школа број 13. Основне школе
број 14 (бивша Државна основна школа „Краљица Марија” у Његошевој улици бр. 9) и број 15 (на Тргу књегиње Зорке бр. 1) спојене су 1948.
у Основну школу број 13 која је, 1950. године, претворена у Осмогодишњу школу број III и одређена да буде огледна (настава се одржавала по подне у згради у Платоновој улици). Школа, од 1953, носи ново
име Осмогодишња школа „Јован Поповић”75 Нови Сад.76
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Секретаријата за просвету и културу НОО
Нови Сад по записнику бр. 35/5, од 12. августа 1960. године.
После сређивања у фонду је остало 2,50м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списи и књиге су фрагментарно сачувани.
Ф.52. ДРЖАВНА НАРОДНА ШКОЛА „КРАЉИЦА МАРИЈА” –
НОВИ САД (б. г.); 1922–1944
Количина архивске грађе: 3 књ, 0 кут; 0,05м1.
Језик грађе: мађарски, српски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – уписнице са оценама ученика
74

ИАНС, Ф.45. ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ” – НОВИ САД, подаци из грађе.
Не односи се на истоимену школу која сада постоји у Новом Саду.
76
ИАНС, Ф.45. ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ” – НОВИ САД, подаци из грађе.
75
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Историјат творца фонда
Вероисповедне основне школе укинуте су Уредбом Просветног
одсека Управе за Банат, Бачку и Барању од 11. марта 1919. године и замењене одељењима на матерњем језику ученика, док су верску наставу
држали вероучитељи појединих вероисповести.
Основана је Основна школа у Његошевој улици у Новом Саду, од
некадашње Клостерске (манастирске) римокатоличке женске школе.
Министарство просвете одлучило је, 1930. године, по одобрењу Њ. В.
краља, да Основна школа у Његошевој улици (бр. 9) може да носи име
„Краљица Марија”.
Школа се, током окупације, звала Мађарска краљевска основна
женска школа у Улици Андраши, а по окончању рата, добила је назив
Државна основна школа „Краљица Марија” Нови Сад. Школске 1945/46.
године, имала је четири разреда, а виши разреди претворени су у Шумску школу. Школа је привремено, школске 1946/47, радила у згради Основне школе „Др Светозар Милетић”, јер је зграда у Његошевој улици
бр. 9 била заузета за непотпуну гимназију. Извршни одбор Градског
НО је на седници 19.01.1946. донео одлуку о промени назива школе у
Његошевој улици бр. 9 у Државна основна школа „Петар Петровић Његош” Нови Сад. Одељење за просвету ГИО АПВ наредило је да се мења
назив школе, ознаком арапског броја, у Државна основна школа број
14 Нови Сад (Његошева улица број 9). Школа је имала 4 одељења на
мађарском наставном језику.
Управитељ је 1945/46. известио да је у згради Основне школе у Његошевој бр. 9 смештена војска, а да је зграда у својини Римокатоличке
црквене општине. Одлуком Одељења за просвету ГИО АПВ од 17. маја
1946. у Основној школи број 14 отворено је седам српских и четири мађарска одељења.
Бивше основне школе број 14 и број 15, одлуком Одељења за просвету ГИО АПВ, спојене су, новембра 1948. године, у Државну основу
школу број 13. (налазила се у Улици хероја Светозара Марковића број
1, а касније је пресељена у Улицу владике Платона број 2).77
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Секретаријата за просвету и културу НОО
Нови Сад, заједно са грађом Новосадске римокатоличке средишне шко77

Подаци из грађе, потребно је проверити.
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ле са мађарским наставним језиком „Клостер” (женска манастирска школа), по записнику бр. 35/5, од 12. августа 1960. године.
После сређивања у фонду је остало 0,05м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списа нема.
Књиге су фрагментарно сачуване.
Ф.59. РЕФОРМАТСКА ОСНОВНА НАРОДНА ШКОЛА – НОВИ
САД (1803–1920); 1883–1922
Количина архивске грађе: 64 књ, 0 кут; 0,80м1.
Језик грађе: мађарски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – уписнице (матичне књиге) са оценама ученика; дневници напредовања и изостанака са оценама; евиденција ученика
реформата који похађају друге школе у Новом Саду; књига завршних сведочанстава VI разреда
Историјат творца фонда
Калвиниска (реформаторска) верска заједница постоји у Новом Саду од 1803. године, као део црквене општине у Пирошу (Руменка). Матичне књиге вођене су од 1804, а општина се осамосталила 1808. године,
када је изабран и први свештеник. Калвинисти у Новом Саду су били
претежно Мађари који су се досељавали из Горње Угарске и околине
Новог Сада, крајем XVIII и почетком XIX века, када их је било око две
стотине.78
Реформатска-калвинска народна школа у Новом Саду отворена је
1803. године, када је градски Магистрат одобрио земљиште за градњу
храма, парохијског дома и школе. Конзисторија калвинске суперинтенденције у Будимпешти, писмом од 25. априла 1803, изразила је захвалност Магистрату што је калвинистичким верницима одобрио да подигну школу и доведу учитеља. Још пре овога, они су имали своју школу
78

Енциклопедија Новог Сада, свеска 10, Нови Сад, 1998, 217.
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која је била приватног карактера и радила је у приватној кући неког калвинисте, или у кући њиховог учитеља Ласла Дебреценија. У Новом Саду је 1808. било 562 Мађара-калвинисте, од којих су 67 били ученици
основне школе. Своју школу калвинисти су 1857. прилагодили законским прописима и за учитеље довели људе са прописаном стручном
спремом.
Школа је до 1868. имала само једну учионицу јер је црквена општина била сиромашна. У Новом Саду је 1870. било око 1800 верника, ђака
је било 309 (156 дечака, 153 девојчице). Црквена општина примала је
од варошког Магистрата субвенцију од 1.500 форинти за издржавање
своје школе, у 1876. години. Већ 1884, школа је имала одељења и три
учитеља. Од 1893, општина је примала субвенцију од 2.100 форинти.79
Према наредби и упутству за рад у народним основним школама
на подручју Баната, Бачке и Барање, које је издао Просветни одсек управе за Банат, Бачку и Барању од 11. марта 1919, ова школа престала је
да функционише као вероисповедна народна основна школа, а њени
ученици, чији је матерњи језик мађарски, упућени су у одељења Народне основне школе са мађарским наставним језиком, њихови учитељи
распоређени су на рад у истим одељењима, јер су сви били Мађари.80
Назив школе на печату из 1911. гласи: Реформатска основна народна школа – Нови Сад.81
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Основне школе „Бранко Радичевић” из Новог Сада и Секретаријата за просвету и културу НОО Нови Сад по записнику бр. 35/5, од 12. августа 1960. године.
После сређивања у фонду је остало 0,80м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списа нема.
Књиге су фрагментарно сачуване.

79

А. Огњановић, Новосадске народне основне школе, 195–197.
Исто, 197.
81
ИАНС, Ф. 59, РЕФОРМАТСКА ОСНОВНА НАРОДНА ШКОЛА – НОВИ САД, податак
из грађе.
80
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Ф.74. ОСНОВНА ШКОЛА „МИТА НЕШКОВИЋ” – НОВИ САД
( ? –1958); 1919–1941
Количина архивске грађе: 112 књ, 0 кут; 0,40м1.
Језик грађе: мађарски, немачки, српски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – уписнице са оценама ученика; дневници са оценама ученика
Историјат творца фонда
Датум оснивања школе није познат.
Књиге постоје од 1919. када се школа звала Државна основна школа у Гробљанској улици Нови Сад. У школи су постојала палалелна одељења са мађарским и немачким наставним језиком.
Од 1931, назив школе је Школа у Гробљанској улици „Кнез Павле”
– Нови Сад, од 1933. Државна народна школа „Мита Нешковић”, а од
1. септембра 1940. Државна народна школа „Краљ Александар”. За време окупације, школа се звала Државна основна народна школа у Уставској улици.
После ослобођења школа је имала назив Државна основна школа
„Мита Нешковић”, од 1946. звала се Основна школа бр. 11, од 1953.
Основна школа „Соња Маринковић”. Школа је укинута 3. новембра
1958, а ученици припојени Осмогодишњој школи „Бранко Радичевић”
Нови Сад.
Школа је радила у неколико зграда, седиште је било у Гробљанској улици, а истурена одељења у Уставској улици бр. 9, Љубљанској
бр. 11 и Југословенске армије бр. 67. По ослобођењу ОШ „Мита Нешковић” имала је седиште у Љубљанској улици бр. 11.
Одељење за просвету ГИОНС АПВ наредило је, под бр. 13963/46,
да се основним школама у Новом Саду дају нови називи, означавајући
их арапским цифрама. Тако је ова школа добила број 11, са седиштем у
Улици ЈА бр. 67.
Одељак за просвету ГНО Новог Сада, под бр. 46536, од 3. септембра 1946, променио је називе основних школа у Новом Саду. Школе у
Улици ЈА бр. 67 и Љубљанској бр. 11 добиле су једног управника – Магду Леваи. Вероватно су тада основне школе бр. 11 и бр. 12 биле спојене
у једну школу, под називом Основна школа бр. 11.
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Савет за просвету и културу НОО Новог Сада бр. 4256/53, од 2.
марта 1953. донео је решење о новим називима школа у Граду. Тако је
ова школа добила име Основна школа „Соња Маринковић” Нови Сад,
Школска улица бр. 4.
Решењем НОО Новог Сада бр. 32085, од 3. новембра 1958. ОШ
„Соња Маринковић” је укинута, а одељења су припојена ОШ „Бранко
Радичевић”.
Школа је 1936. имала одељења у Успенској улици, од 1937–1940.
имала је одељења код цркве Рокуш, 1938. у Уставској улици бр. 9 и Љубљанској бр. 11. 1939. у школи је било 7 одељења са државним наставним
језиком, 5 одељења са мађарским, 8 одељења са немачким наставним
језиком и 1 одељење забавишта, које је до 1950. било при Основној школи бр. 12, а додељено је II осмолетки (Телеп). У раздобљу 1944–1948.
било је 4 српска, 3 мађарска и 2 словачка одељења, а школа је била смештена у порти Рокове цркве. Зграда у Улици ЈА бр. 67 била је својина
Римокатоличке црквене општине, а у Љубљанској – својина ГНО Новог Сада.82
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Секретаријата за просвету и културу НОО
Нови Сад по записнику бр. 35/5, од 12. августа 1960. године.
После сређивања у фонду је остало 0,40м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списа нема.
Књиге су фрагментарно сачуване.
Ф.109. ДРЖАВНА НАРОДНА ШКОЛА „ВОЈВОДА СТЕПА
СТЕПАНОВИЋ” – НОВИ САД (1911– ); 1911–1945
Количина архивске грађе: 71 књ, 0 кут; 0,30м1.
Језик грађе: српски

82

Подаци из грађе, потребно је проверити.
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Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – уписници ученика са оценама; школска матица ученика
са оценама; дневници са оценама ученика
Историјат творца фонда
Основна школа на Салајци почела је да ради школске 1911/12. године. Из те године постоји дневник рада I и II разреда. Школа је била
верског карактера и звала се Православна српска основна свакидашња
школа у Салајци.83
Министарски савет Краљевине СХС решењем МС бр. 10030, од 13.
јула 1920. године, проширио је одредбе Закона о народним школама
Краљевине Србије из 1904. године на цело подручје Баната, Бачке и
Барање. Од тада су све школе постале државне установе.
Школа је имала следеће називе: од оснивања Народна школа у Гаврановој улици, од 1911. Православна српска основна свакидашња школа у Салајци, од 1912. Српска православна вероисповедна основна школа,
од 1926. Државна народна школа у Салајци, од 1930. Школа у Улици
Кајмакчаланској „Војвода Степа Степановић”, од 1932. Државна народна школа „Војвода Степа Степановић”, од 1945. Основна школа број 2,
од 1946. Државна основна школа „Вук Караџић”, од 1952. Основна школа „Вук Караџић”.84
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Секретаријата за просвету и културу НОО
Нови Сад по записнику бр. 35/5, од 12. августа 1960. и од Основне
школе „Вук Караџић” из Новог Сада по записнику бр. 031–5/10, од 10.
октобра 1983. године.
После сређивања у фонду је остало 0,30м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списа нема.
Књиге су фрагментарно сачуване.

83
84

А. Огњановић, Новосадске народне основне школе.
Подаци из грађе, потребно је проверити.
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Ф.170. НАРОДНА ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР II” –
ВЕЖБАОНИЦА ДРЖАВНЕ ЖЕНСКЕ УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ
– НОВИ САД ( ? –1949); 1923–1949
Количина архивске грађе: 34 књ, 0 кут; 0,20м1.
Језик грађе:
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – деловодни протоколи; уписнице са оценама ученика; дневници са оценама ученика; прозивник; статистика народних
школа (Футошка улица 55 и Школска улица 4)
Историјат творца фонда
Не располажемо подацима када је школа основана, а од када је вежбаоница Државне женске учитељске школе у Новом Саду. Прва уписница ученика датира од 1923. године. До 1930, назив на печату школе
гласио је: Вежбаоница државне женске учитељске школе Нови Сад, од
1931. Вежбаоница женске учитељске школе „Престолонаследник Петар”, од 1934. Државна народна школа „Престолонаследник Петар”, од
1935. Вежбаоница државне женске учитељске школе „Краљ Петар II”,
од 1938. Основна школа „Краљ Петар II” – Вежбаоница Државне женске учитељске школе, од 1941. Мађарска краљевска државна основна
народна школа у Школској улици, од 1944/45. Основна школа „Краљ
Петар II – вежбаоница”, од 1946. Народна основна школа „Михајло Пупин”, од новембра 1946. Основна школа бр. 11.
У извештајима се наводи да је школа радила у истој згради са Основном школом „Мита Нешковић” (касније Основна школа бр. 12). Ове
две школе су, 1946. године, спојене у једну, Државну основну школу
бр. 11.85
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Секретаријата за просвету и културу НОО
Нови Сад по записнику бр. 35/5, од 12. августа 1960. и од Гимназије
„Јован Јовановић Змај” из Новог Сада бр. 1026 (број гимназије), од 9.
септембра 1964. године.
85

Подаци из грађе, потребно је проверити.
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После сређивања у фонду је остало 0,20м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списа нема.
Књиге су фрагментарно сачуване.
Ф.179. ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” – НОВИ САД
(1928– );1928–1955.
Количина архивске грађе: 131 књ, 3 кут; 1,00м1.
Језик грађе: српски, мађарски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – књиге записника са седница наставничког већа,
заједнице дома и школе, синдикалне подружнице; деловодни
протоколи; уписнице ученика са оценама; дневници о напредовању и изостанцима са оценама ученика; списак деце
која су дорасла за школу
СПИСИ – записници са седница наставничког већа; општа преписка
Историјат творца фонда
Основна школа на Видовданском насељу отворена је школске
1928/29. године86 и имала је два разреда, односно четири одељења.87
Због великог броја ђака, подигнута је 1926. године нова школска
зграда88 на Видовданском насељу (Темеринска улица 133).89
Министарство просвете ОН бр. 47771/30 извештава да је Њ.В.
краљ одобрио да школа на Видовданском насељу може да носи име
Основна школа „Краљ Петар I”. Од септембра 1931, основна школа са
86
Постоји податак да је школа основана 1924. године решењем Министарства просвете Краљевине СХС, документ није сачуван, а податак је преузет из летописа школе (ИАНС, Р. 156.
Основна школа „Душан Радовић” Нови Сад, досије регистратуре)
87
ИАНС, Ф.179. ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” – НОВИ САД
88
Зграда школе саграђена 1924. имала је две учионице, а зграда на спрат подигнута 1926.
године имала је још 3 учионице и три учитељска стана. (ИАНС, Р. 156. Основна школа „Душан
Радовић” Нови Сад, досије регистратуре)
89
Енциклопедија Новог Сада, свеска 7, Нови Сад, 1996, 225.
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Клисе стављена је под управу Основне школе „Краљ Петар I”. Тада је
на Клиси било два комбинована одељења (I–II и III–IV разред).90 Када
се број ученика повећао, 1932. године саграђена је још једна зграда на
Клисанском путу 165, са истуреним одељењима. За време мађарске
окупације овде је била Основна школа број VI.91
Одлуком Просветног одељења ГНОО 1945. године управа Основне школе „Краљ Петар I” подељена је на управу Основне школе „Краљ
Петар I – Видовданско насеље” и управу Основне школе „Краљ Петар
I – Клиса”. Одлуком Одељка за просвету бр. 56959, од 21. октобра 1946,
а по указаној потреби, отвара се одељење првог разреда Гимназије са
српским наставним језиком на Видовданском насељу. Настава се одржавала у згради Основне школе број 5 (зграда је имала 7 учионица, канцеларију и два стана). У овој згради радила је и „прогимназија” – III непотпуна мешовита гимназија – Нови Сад (1948–1950).92
Извршни одбор ГНО Нови Сад на седници од 19. јануара 1946 донео је одлуку о промени назива основних школа у Граду, те је ова школа добила име Државна основна школа „Ђура Јакшић”. Одељење за
просвету ГИО АПВ бр. 13963/46 наредило је да се изврши нови назив
основних школа у Новом Саду, означавајући их арапским бројевима.
Школа је добила нови назив Државна основна школа бр. 5. Повереништво за просвету ГИО НС АПВ бр. 9994, од 22. августа 1950, донело је
решење да се у Новом Саду отвори „V осмољетка” са српским наставним језиком, на Видовданском насељу. Повереништво за просвету и
културу ГНО и СНО извршили су потребне припреме да би рад у осмолеткама почео 10. септембра 1950. године.93
Септембра 1950, Државна основна школа бр. 5 спојена је са Нижом гимназијом у једну школу под називом „V осмољетка”. Одлуком
НО града Новог Сада, на основу Закона о народним одборима градова
и градских већа, од 20. фебруара 1953, донето је решење о промени дотадашњих назива основних школа у Граду. Ова школа добила је нови
назив Осмогодишња школа „Ђура Јакшић” – Нови Сад, Темерински
пут бр. 135.94

90

ИАНС, Ф.179. ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” – НОВИ САД
Енциклопедија Новог Сада, свеска 7, 225.
92
ИАНС, Ф.179. ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” – НОВИ САД
93
Исто.
94
Исто.
91

54

ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

Школа је још два пута мењала име, од 1982. године звала се ОШ
„Новосадски партизански одред”, а од 1993. године носи садашњи назив Основна школа „Душан Радовић”.95
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Секретаријата за просвету и културу НОО
Нови Сад по записницима бр. 87, од 7. марта 1957. и бр. 35/5, од 12.
августа 1960. године.
После сређивања у фонду је остало 1,00м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списи и књиге су фрагментарно сачувани.
Ф.195. II СЕДМОЛЕТКА – НОВИ САД (1930– ); 1931–1949
Количина архивске грађе: 15 књ, 0 кут; 0,12м1.
Језик грађе: српски, мађарски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – уписнице ученика
Историјат творца фонда
Основна школа на Телепу, под именом Школа на Адамовићевом
насељу „Бранко Радичевић” – Нови Сад, основана је 1930. године. Више пута је мењала назив: од 1933. Државна народна школа „Бранко Радичевић”, од 1941. Мађарска краљевска државна народна школа „Сент
Ержебет”, од 1944. Основна школа „Бранко Радичевић”, од 1947. Основна школа број 1 Нови Сад, од 1948. IV непотпуна гимназија са мађарским наставним језиком, од 1949. II седмолетка, од 1950. Друга осмолетка, од 1952. Осмогодишња школа „Јожеф Атила”, а данас Основна
школа „Јожеф Атила” Нови Сад, Улица Лазе Лазаревића бр. 1.96
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Енциклопеција Новог Сада, свеска 7, 225–226.
Подаци из грађе.
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Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од ОШ „Јожеф Атила” у Новом Саду по записнику бр. 031–42/12, од 5. априла 1978. године.
После сређивања у фонду је остало 0,12м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списа нема.
Књиге су фрагментарно сачуване.
Ф.221. ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА „ЈОВАН ПОПОВИЋ” – НОВИ
САД (1936–1956); 1938–195797
Количина архивске грађе: 56 књ, 1 ку; 0,90м1.
Језик грађе: српски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – књиге записника Школског одбора, Наставничког савета, полагања нижег течајног испита, полагања приватних испита; регистар премета деловодног протокола; уписнице са
оценама ученика; дневници са оценама ученика и записницима
разредног већа; прозивници са оценама ученика; књига инвентара школе; конторлник кредита
СПИСИ – општа преписка; записници са полагања приватних испита; персонални досијеи
Историјат творца фонда
Основна огледна школа почела је са радом 1. октобра 1936. године,
а налазила се у Платоновој улици у Новом Саду. Исте године изграђена
је нова школска зграда. Нешто касније, школа је добила име Државна
народна школа „Краљевић Андреј” Нови Сад.
Решењем Просветног одсека ГНО Нови Сад бр. 56271/45, школа
је добила име Државна основна школа „Никола Тесла” (Платонова улица бр. 2, Нови Сад). Од априла 1946, школа је носила назив Државна
97

Не односи се на истоимену основну школа која данас постоји у Новом Саду.

56

ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

основна школа бр. 13 Нови Сад, а 1950. звала се Осмољетка број III. Од
септембра 1953. звала се Осмогодишња школа „Јован Поповић” Нови
Сад.
Решењем Одсека за просвету НОО „Нови град” Нови Сад бр. 21413,
од 2. августа 1956. укинута је Осмогодишња школа „Јован Поповић”
Нови Сад. Настава је трајала до краја школске године 1955/56. Нижи
разреди пресељени су у нову зграду, док су виши разреди и даље радили у истој згради.98
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од Секретаријата за просвету и културу НОО
Нови Сад по записнику бр. 35/5, од 12. августа 1960. и од ОШ „Жарко
Зрењанин” у Новом Саду по записницима бр. 031–42/5 и 031–42/6, од
15. фебруара 1978. године.
После сређивања у фонду је остало 0,90м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списи су фрагментарно сачувани.
Књиге су половично сачуване.
Ф.371. ОСМОЛЕТКА БРОЈ IV – НОВИ САД (1945–1951); 1945–1951
Количина архивске грађе: 4 књ, 3 кут; 0,40м1.
Језик грађе:
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – књига записника са седница Наставничког већа Државне
основне школе број 12. Нови Сад; деловодни протоколи; школска матица за полагање приватних испита; уписница продужног течаја IV осмолетке
СПИСИ – општа преписка Основне школе бр. 12 и Осмолетке бр.
IV Нови Сад
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Подаци из грађе.
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Историјат творца фонда
Одлуком Просветног одељка ГНО Нови Сад бр. 56271/45 промењен је назив школе у „Државна основна школа број 12” Нови Сад. Према једном статистичком извештају, школа је основана 1908. године, а
према другом (стат. извештај школе бр. 167/1948) 1938, када је основано и забавиште.
Школска зграда је сазидана 1938. у Улици владике Платона бр. 2.
У згради је радила и Трговачка академија (1945), а увече Народни универзитет. Школа је 1948. имала и обданиште у Железничкој улици.
Одлуком ГИОНС АПВ бр. 9994, од 22. августа 1950. и Повереништва за просвету и културу ГНО бр. 24214/50, основана је Осмолетка
број IV, која је била вежбаоница Више педагошке школе. Од 1954, школа је носила назив: Осмогодишња школа „Жарко Зрењанин” Нови Сад.99
Историјат архивског фонда
Грађа Осмолетке број IV из Новог Сада примљена је од ОШ „Жарко Зрењанин” из Новог Сада по записницима бр. 031–42/5, 031–42/6 и
031–42/7, од 15. фебруара 1978. године.
После сређивања у фонду је остало 0,40м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списи и књиге су фрагментарно сачувани.
Ф.440. ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” – НОВИ САД
(1951–1958); 1953–1958100
Количина архивске грађе: 66 књ, 2 кут; 1,30м1.
Језик грађе: српски, русински
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – Летопис Осмогодишње школе „Доситеј Обрадовић”; књига записника Школског одбора; књига записника Наставничког већа; деловодни протоколи; уписнице са оценама ученика;
99

Треба допунити податке.
Не односи се на истоимену основну школу која данас постоји у Новом Саду.
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дневници са оценама учевника; прозивници са оценама ученика; књига записника са полагања нижег течајног испита; буџетске књиге
СПИСИ – општа преписка; годишњи извештаји о раду; персонални
досијеи запослених; преписи позоришних комада за децу
Историјат творца фонда
Народни одбор града Новог Сада донео је решење бр. 22870/53,
од 3. септембра 1953, којим је основана Осмогодишња школа број X.
Назив школе промењен је 12. октобра 1953. у Осмогодишња школа „Доситеј Обрадовић”.
Настава је почела 7. септембра 1953. у згради Осмогодишње школе „Петар Петровић Његош”, у Његошевој улици бр. 22. У школској
1953/54. и 1954/55. години у школи су постојала паралелна одељења на
русинском језику.
На заједничкој седници наставничких већа школа „Доситеј Обрадовић” и „Петар Петровић Његош”, одржаној 4. априла 1958, одлучено
је да се школе споје под називом Осмогодишња школа „Петар Петровић
Његош” (од школске 1958/59).101
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од ликвидационог управника Јована Ковјанића, по записницима бр. 26/4–6, од 13. јула 1970. и бр. 42/4, од 29. марта
1971. године.
После сређивања у фонду је остало 1,30м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списи су половично сачувани.
Књиге су већим делом сачуване.
Ф.455. ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ – ЊЕГОШ” – НОВИ
САД (1951–1970); 1951–1970
Количина архивске грађе: 316 књ, 18 кут; 7,10м1.
Језик грађе: српски, русински
101

Подаци из грађе.
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Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – Летопис Осмогодишње школе „Петар Петровић Његош”
Нови Сад; књиге записника Школског одбора, радне заједнице,
Наставничког већа; поверљиви деловодни протоколи; дневник
протокола; деловодни протоколи; индекси деловодних протокола; азбучни регистри матичних књига; уписнице ученика са
оценама; дневници са оценама ученика и записницима разредног већа; књиге записника са полагања нижег течајног испита;
годишњи извештаји о раду школе; буџетске књиге; књиге евиденције плата службеника; књига евиденције одсељених и досељених ученика; књиге записника са састанака омладинске
организације, Клуба ОУН при школи, земљописне и историјске збирке; књига инвентара збирке за фискултуру и цртање;
књиге непокретне књиге и инвентара; регистар картона непокретне имовине и инвентара; књига утисака
СПИСИ – општа преписка; персонални досијеи; статути и правилници; записници са родитељских састанака, полагања ванредних и поправних испита; извештаји о раду; платни спискови;
решење о постављењу и премештају особља; пријаве и одјаве
запослених; картони запосленог особља; картони ЛД; подаци
о прегледу ученика; статистички листови; подаци о школским
зградама; завршни рачуни; годишњи наставни планови; инвентари школе; списи о ликвидацији школе; реферати на педагошке теме; финансијске картице.
Историјат творца фонда
Основна школа „Петар Петровић Његош” у Новом Саду основана
је јуна 1952. одлуком НО града Новог Сада, а почела је са радом 1. септембра 1952. године. Први назив је био Осмолетка број IX.
Одлуком Секретаријата за просвету и културу НО града Новог Сада бр. 32923, од 12. октобра 1953, школа је добила ново име: Осмогодишња школа „Петар Петровић Његош”. Од 1960. звала се Основна школа „Петар Петровић Његош”.
Настава се, од 1963, одржавала у шест објеката, централна зграда
била је у Његошевој улици бр. 22, а остале су биле на Ченеју. У згради
у Његошевој улици радила је и Осмогодишња школа „Доситеј Обрадовић”.
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На заједничкој седници наставничких већа двеју школа, одржаној
4. априла 1958, донета је одлука о њихвом спајању у једну школу под
називом,: Основна школа „Петар Петровић Његош”.102
Решењем СО Нови Сад бр. 01–041/45–68 и 020–99/69, од 12. септембра 1969, укинута је ОШ „Петар Петровић Његош” и за школску
1969/70. годину нису уписивани нови ученици. Ученици школе распоређени су у основне школе „Иван Гундулић”, „Иво Лола Рибар”, „Бранко Радичевић”, „Вук Караџић” и „Ђура Јакшић”.103
Школске 1951/52. и 1952/53 у школи су постојала паралелна одељења од I до IV разреда на русинском језику.
Историјат архивског фонда
Грађа је примљена од ликвидационог управника Јована Ковјанића, по записницима бр. 26/4, 26/6 и 42/4, од 29. марта 1971. године.
После сређивања у фонду је остало 7,50м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списи и књиге су већим делом сачувани.
Ф.489. ОСНОВНА ШКОЛА „БОРИС КИДРИЧ” – НОВИ САД (1956–
1961); 1955–1965
Количина архивске грађе: 0 књ, 83 к; 1,23м1.
Језик грађе: српски, мађарски
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – записници Школског одбора, Наставничког већа; Летопис
ОШ „Борис Кидрич”; деловодник; матична књига радника;
уписници са оценама ученика; дневници рада са оценама; буџетска књига; општа преписка; персонални досијеи; платни
спискови; завршни рачун

102
103

Подаци из грађе.
ИАНС, Ф. 455. ОШ „Петар Петровић Његош” – Нови Сад, списи о ликвидацији, кут. 333.
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Историјат творца фонда
Народни одбор општине Нови Сад је 25. јуна 1961. донео решење
о спајању основних школа „Васа Стајић” и „Борис Кидрич” из Новог
Сада. Школе су спојене у једну Основну школу под називом „Васа Стајић”. Настава је извођена на српскохрватском и мађарском језику.104
Историјат архивског фонда
Грађа ОШ „Борис Кидрич” примљена је од ОШ „Васа Стајић” по
записнику бр. 031–7/1, од 7. фебруара 1994, у количини од 4,00м1.
После сређивања у фонду је остало 2,00м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списи у делимично сачувани.
Књиге су скоро у потпуности сачуване.
Ф.704. ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” – НОВИ САД
(1921–1946); 1921–1946
Количина архивске грађе: 122 књ, 6 кут; 1,08м1.
Језик грађе:
Основне карактеристике садржаја грађе
КЊИГЕ – деловодни протокол; уписнице; дневници; прозивници;
записници са седница Учитељског већа; решења о постављењу
учитеља; програму школских свечаности; расписи Минастарства просвете
Историјат творца фонда
Школа је основана школске 1921/22. године под називом Државна
основна школа у Футошкој улици. 1924. променила је назив у Државна
основна школа на Футошком путу. Од 1934. до 1941. звала се Државна
основна школа „Др Ђорђе Натошевић”. За време окупације, настава је
104

Треба допунити податке.
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одржавана на мађарском језику, а школа се звала „Rakoczi uti magyar
kiralyi allami elemi nepiskola”.
После рата, школа је радила под именом Државна основна школа
„Ђорђе Натошевић” (Ул. ЈНА 31). Од 1950, школа се звала Осмолетка
број VI. Под именом Основна школа „Бранко Радичевић” ради од 1952.
године.105
Одељење ове школе у Гробљанској улици (од I–IV разреда) радило је 1922/23. године.
Историјат архивског фонда
Фонд је примљен од Секретаријата за просвету и културу НОО Нови Сад по записнику бр. 35/5, од 12. августа 1960.године.
После сређивања (издвајање из фонда Ф. 33 Новосадска јеврејска
школа), остало је 1,08м1 грађе за трајно чување.
Степен сачуваности
Списи су делимично сачувани.
Књиге су већим делом сачуване.

105

Треба допунити податке.
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Ред. бр.
115.
133.
145.
147.
156.
159.
161.
355.
385.
386.
505.
507.
572.
588.
669.
709.
714.
763.
859.
1171.
1375.
106

Назив школе
Јован Дучић (Петроварадин)
Соња Маринковић
Иван Гундулић
Вук Караџић
Душан Радовић
Светозар Марковић Тоза
Јожеф Атила
Иво Лола Рибар
Жарко Зрењанин
Бранко Радичевић
Ђорђе Натошевић
Петефи Шандор
Никола Тесла
Васа Стајић
Ђура Даничић
Јован Поповић
Доситеј Обрадовић
Милош Црњански
Коста Трифковић
Вељко Влаховић (Шангај)
Прва војвођанска бригада

Претходник
Ф. 38. и 44.
осн. 1959.107
Ф. 24. и 36.
Ф. 109.
Ф. 35. и 179.
осн. 1929.108
Ф. 195.
Ф. 22.
Ф. 371.
осн. 1950.109
осн. 1955.
осн. 1955.110
осн. 1956.111
Ф. 42. и 489.
осн. 1960.
осн. 1960.112
осн. 1960.
осн. 1962.113
осн. 1965.
осн. 1974.114
осн. 1980.

Називи садашњих школа, редни број је број регистратуре у евиденцији Историјског архива
града Новог Сада
107
Новооснована школа, није повезана са Ф. 74. ОШ „Мита Нешковић”, која је под називом
„Соња Маринковић” припојена ОШ „Бранко Радичевић” 1958. године.
108
Основана под називом „Војвода Путник”, за време окупације настава извођена на мађарском, после рата радила као четворогодишња (звала се бр. 6), а од 1959. као осмогодишња школа под садашњим називом.
109
Основана као Осмолетка бр. 6, садашњи назив добила је 1953. године. Фонд 704. зове се
ОШ „Бранко Радичевић”, грађа је из раздобља 1921–1946, могућа је веза са фондовима 33. и 74.
110
Основана као XIII осмогодишња школа са мађарским наставним језиком. Оснивањем нове школе укинуте су две основне школе „Ади Ендре” и „Чаки Лајош” и нижа одељења Гимназије
„Пап Пал”. Већ током прве школске године, школа је узела име Петефи Шандор.
111
Настала издвајањем одељења из ОШ „Јожеф Атила”, назив добила поводом 100-годишњице рођења Николе Тесле. Већ 1961/62. године, школа је била највећа у Граду, па је на Сателиту
основана нова школа.
112
Постојала основна школа истог назива (фонд 221) која је укинута 1956. године.
113
Основана под именом ОШ „Борис Кидрич”. Нема везе са истоименом школом која је припојена ОШ „Васа Стајић” 1961. године.
114
Почела да ради у оквиру ОШ „Ђура Даничић”, од 1978. зове се „Вељко Влаховић”.
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Duško Pantelić, Archivar
Historisches Archiv der Stadt Novi Sad

DIE GRUNDSCHULEN IN NOVI SAD IN DEN BESTÄNDEN DES HISTORISCHEN
ARCHIVS DER STADT NOVI SAD
ZUSAMMENFASSUNG: In dieser Arbeit wird eine kurze Übersicht über
die Geschichte der Grundschulen in Novi Sad gegeben, sowie die Hauptangaben über die Archivbestände der Grundschulen, die im Historischen Archiv
der Stadt Novi Sad aufbewahrt werden. Die ersten Grundschulen in Novi Sad
wurden am Anfang des 18. Jahrhunderts gegründet, bevor die Stadt den Status einer kaiserlich-königlichen Freistadt bekommen hatte. Das Stadtarchiv
Novi Sad bewahrt 25 Bestände der Grundschulen auf, aber ihr Archivgut
datiert erst seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Grundschulen hatten
am Anfang einen religiösen Charakter, weil sie von Kirchengemeinden gegründet und unterhalten wurden (manchmal mit Hilfe vom Magistrat). Nach
dem Ersten Weltkrieg wurden die Schulen verstaatlicht und sie waren als
vierjährige Schulen tätig. Dieser Zustand dauerte auch unmittelbar nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs, und danach sind schnell siebenjährige, und
bald auch achtjährige Grundschulen entstanden, die heute noch existieren.
SCHLÜSSELWÖRTER: Novi Sad, Grundschulen, Archivgut, Archivbestände
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ИСТОРИОГРАФИЈА

UDC 373.5(497.113 Novi Sad)"1727/1918"(047)

ДР ВЛАДАН ГАВРИЛОВИЋ, ванредни професор
Филозофски факултет, Нови Сад

РАЗМАТРАЊА ДР ЂОРЂА НАТОШЕВИЋА О ПРОФЕСОРИМА У
СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ВЕЛИКОЈ ГИМНАЗИЈИ 1857. ГОДИНЕ

САЖЕТАК: Српска православна велика гимназија у Новом Саду је основана
1810/1811. године и све време је, заједно са раније основаном Карловачком гимназијом, представљала један од носилаца српске културе и писмености у Монархији.
Један од њених директора био је и др Ђорђе Натошевић који је, у једном свом извештају о раду Гимназије, упућеног вероватно српском патријарху Јосифу Рајачићу, изнео оцене о деловању и раду професора у Гимназији, од којих посебно треба
истаћи Јована Ђорђевића, каснијег оснивача Српског народног позоришта у Новом
Саду и министра у влади Краљевине Србије.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Српска православна велика гимназија, школство, Срби у Монархији, Ђорђе Натошевић, Јован Ђорђевић, Петар Нинковић, Александар Гавриловић.

Пећки патријарси и карловачки митрополити били су не само црквени поглавари него и политичке вође Срба у Монархији. Осим политичке борбе, црквени представници Срба у Монархији водили су и живу
културну борбу, односно, настојали су да оснивају нове, српске школе
у Хабзбуршкој монархији. Патријарх Арсеније III Чарнојевић и његови
наследници узалуд су покушавали да изнуде од Двора дозволу за отварање српских школа.1 Значајнији успех на том пољу постигао је, Царским рескриптом 1727. године, београдско-карловачки митрополит Мој-

1
Радослав Чурић, Српске школе у Хабзбуршкој монархији до половине XVIII века, Историја
школа и образовања код Срба, Београд, 1974, стр. 99–100.
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сије Петровић. Србима је, на основу Рескрипта, одобрено отварање виших и нижих школа у Монархији.2
Школе су се већином оснивале при парохијским црквама у економски јачим срединама. Тако су школе најпре отворене у: Пешти, Будиму,
Коморану, Темишвару, Петроварадинском Шанцу (Новом Саду), Сомбору, Земуну, Осеку, а школство се јавило и у богатијим сеоским срединама: Ади, Мартоношу, Фелдварцу (Бачко Градиште), Молу, Старом
Бечеју.3 Ове ниже основне школе, које су махом настајале 20-тих и 30-тих година XVIII века, биле су махом осниване од стране црквених
општина, те су због тога оне у себи имале врло изражен верски карактер. Служиле су претежно за обучавање будућих свештеника. Школу
су похађала претежно деца имућнијих родитеља: трговаца, занатлија,
свештеника. Полазило се у школу обично са навршених 10–12, а врло
ретко, са 6–7 година. О школовању женског подмлатка готово да нема
никаквих података у том периоду. Образовање у школама трајало је од
пет до петнаест година, у зависности од способности ученика и метода
рада учитеља који су обучавали ученике, поред својих основних црквених обавеза.4 У овом раздобљу, за школе нису грађене посебне зграде
него се настава обично изводила у некој кући близу цркве, која је била
преправљена за ту сврху.5 У неким мањим сеоским срединама, у школама није било врло често ни основног преко потребног школског инвентара (клупе, табле, столице), него су ученици за време наставе стајали или седели на земљаним подовима.6
Школе су постале бројније у време митрополита Вићентија Јованововића (1731–1737), а поготово за време митрополита Павла Ненадовића (1749–1768). Отворене су : Карловачко-богородична школа (Gymnasium publicum) 1749, као и низ клерикалних школа у Новом Саду (1741),
Плашком (1744), Карансебешу (1751), уз већ постојеће латинске у Темишвару (1726), Новом Саду (1730) и касније у Петроварадину, Араду,
Пожеги. Српско школство у Монархији је, у другој половини XVIII века, било на завидном нивоу.7
2

Исто, 100.
Исто, 101.
4
Р.Чурић, нав.дело, 102.
5
Исто.
6
Исто.
7
О напретку школства код Срба у Монархији у времену митрополита Вићентија Јовановића
и Павла Ненадовића опширније види у: Димитрије Кириловић, Српске основне школе у Војводини у 18 веку, Сремски Карловци 1929, 1–229; Никола Гавриловић, Школство код Срба у Хабсбуршкој монартхији, Историја српског народа, IV/2, Београд, 2000, стр. 350–361.
3
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Када је 1774. године у Аустрији израђен нов закон за немачке школе, он је имао обухватити и постојеће српске школе у Монархији.8 Тако
је Илирска дворска депутација 1776. израдила Школски устав за православне тривијалне школе у провинцијалном делу Тамишког Баната.9
По одредбама Школског устава из 1776. године, у свакој општини
у којој је постојала православна парохија морала је постојати и православна школа. Ако у некој општини није до тада постојала адекватна
школска зграда, њу је требало у најкраћем року подигнути. У њима је
морао постојати посебан стан за учитеља. Исто тако, у оним општинама које су биле мешовите – а без православне парохије, православна
деца морала су посећивати римокатоличку школу, а у оним општинама
у којима није постојала ни римокатоличка школа, родитељи су морали
слати децу у најближу православну или римокатоличку школу.10 У разреду су женска деца морала бити строго одељена од мушке. Свака школа морала је имати по једног учитеља, а у већим општинама и једног
помоћника учитеља, који је новом школском реформом морао имати
потпуне квалификације за обављање свог посла, односно валидну школску диплому.11 Свештеници су се могли примати као учитељи само у
оним случајевима када се не би могао наћи учитељ, или када општина
није била у стању да плаћа посебног учитеља.12 Похађање наставе било
је обавезно, по овом закону – за децу од шесте до тринаесте године, а
школа је трајала сваки радни дан по два часа пре подне (од 8 до 10) и
два часа послеподне (и зими и лети, од 1 до 3). Школска година се делила на два семестра.13
Постојеће школске зграде су биле врло мале, тескобне, а добар део
њих и руиниране. Састојале су се обично из једне до две мале просторије у којима се врло често није налазио ни основни школски намештај
(клупе, столице). Учитељи су становали у малим собицама у оквиру парохијског дома, или у самој школској згради.14

8

Д. Кириловић, нав.дело, стр. 33.
Иако би се могло помислити по наслову овог Школског устава да се реформа односила само на тривијалне школе у Банату, њоме су биле обухваћене све православне школе у Монархији. (Д. Кириловић, нав.дело, стр. 33–34.)
10
Д. Кириловић, нав.дело, стр. 34–35.
11
Исто, стр. 36.
12
Ово је посредан доказ да су плате православних учитеља биле остављене на вољу православним црквеним општинама, док су римокатолички учитељи плаћани од стране државе. (Д.
Кириловић, нав. дело, стр. 36.)
13
Д. Кириловић, нав. дело, стр. 36–37.
14
Исто.
9
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Већина учитеља знала је само српски језик, док су се са два или
више језика служили само појединци.15
Готово сви учитељи су се служили нормалном (старом) школском
методом.16 У оним местима у Карловачкој митрополији у којима је било извођења наставе, а тиме и неког типа школске зграде, плата је варирала од 20 до 120 форинти у новцу, и другом обавезном делу, у натуралним производима.17
Од натуралних производа најчешће су, као допуна новчаном делу
плате учитељу, даване житарице (суражица, кукуруз) у висини двадесет до тридесет пожунских мерова (1 меров = 50 кг); со 100 ливри (56
кг); лој (маст) 10–15 ливри, месо (говедина) 100 ливри, пасуљ 1 пожунски меров.18 Сено или слама су такође врло често улазили као део учитељске плате, у износу 2–3 цента.19
Врло је занимљиво да су нека места својим учитељима плату допуњавала и вином, у износу два до шест акова.20 Већина места је, поред
новчаног дела, учитељима давала и дрво за огрев у висини два до осам
хвати.21
У погледу слободних краљевских градова у Монархији, напомиње
се да су, код Срба Новог Сада, Сомбора и Суботице, школске зграде
добре, нове и у солидном стању. У овим градовима учитељска плата је
била највиша и изражена само у новчаном делу.22
На основу приказаног, можемо закључити да је основно школство
ухватило већ дубоке корене код Срба у Монархији на крају XVIII века
и било добар показатељ за будуће, веће културне подухвате српског народа, у XIX веку.
*
Срби у Монархији су у потпуности прихватили слободоумна схватања просвећеног апсолутизма. Даљи развој производних снага и напредовање у пољопривреди и индустрији одређивали су и напредак у
15
Архив Српске академије наука и уметности у Сремским Карловцима, Патријаршијско митрополијски архив, (АСАНУК), фонд А, 216 ex. 1791.
16
Исто.
17
Исто.
18
Ливра или либра је била мера за тежину, при чему је једна ливра тежила једну бечку фунту, односно 560 грама.
19
Цента је једна од мера за тежину у износу од 100 кг.
20
Урна или аков вина или ракије је износио 50 литара.
21
Хват је износио 1,90 метара.
22
АСАНУК, „А”, 216 ex. 1791.
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образовно-школском систему.23 Највеће заслуге за даљи развој школства код Срба у Монархији и њихово европско (просвећено) образовање имао је карловачки митрополит Стефан Стратимировић, који се пуних 46 година (1790–1836) налазио на митрополијском трону у Сремским
Карловцима. У његово време су основане више школе у Карловцима,
Новом Саду, Сент Андреји, касније Сомбору, које су извлачиле српски
народ из заосталости и усмериле га ка европским, просвећеним идејама.24
*
За разлику од најстарије српске гимназије на тлу Монархије (Карловачке, основане 1791/1792), историјат Српске православне велике гимназије у Новом Саду имао је другачији карактер. Карловачка гимназија
је била под утицајем деловања и залагања митрополита Стратимировића, док је оснивање православне гимназије у Новом Саду био директан
одговор новосадског грађанства на католичку гимназију у Новом Саду
и сећање на православну латинску школу коју су, из нама незнаних разлога, Срби у Монархији напустили као идеју, 1789. године. При оснивању православне новосадске гимназије савлађиване су велике потешкоће, како политичке тако и финансијске природе, а међу њима и она
највећа – која се тиче девалвације новца 1810/1811. године, када су вршене завршне припреме за отварање гимназије, а при томе гимназијски
фонд, због девалвације, пао на петину своје раније вредности.25
И поред свих потешкоћа Српска православна гимназија новосадска је, владарским указом и решењем од 11. децембра 1811, започела и
званично свој рад.26
Историја Гимназије сведочи да је она била један од главних стубова српске културе и просвећености. До слома Монархије 1918. и стварања Краљевине СХС, уочавају се три периода у њеном раду. Први, од
оснивања до 1849, када је због бомбардовања Новог Сада престала са
радом и у том периоду је била, по ондашњим мерилима, потпуна гимназија са шест разреда. Други период означава њено поновно отварање
1853. до њеног проглашења за „велику” гимназију 1865. године. У том
23
Никола Гавриловић, Школство код Срба у Хабсбуршкој монархији, Историја српског народа, IV/2, Београд, 2000, стр. 362.
24
Никола Гавриловић, Српске школе у Хабзбуршкој монархији у периоду позне просвећености (1790–1848), Београд 1999, 3–30.
25
Васа Стајић, Српска православна велика гимназија у Новом Саду, Нови Сад 1949, 14–15.
26
В. Стајић, нав. дело, 189.
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периоду она је на нивоу само ниже гимназије, односно, са четири разреда – што је куриозитет. Од 1865. па до завршетка Првог светског рата трајао је трећи период Гимназије у Монархији. У њему је она поново
стекла назив „велике”, односно потпуне гимназије, а први испит зрелости (матуре) одржан је 1867. године.27
Други период рада ове школе (1853–1865) обележавају две личности које су имале изузетно велик утицај на даљи развој и повратак Српске православне велике гимназије на старе стазе славе. То су Ђорђе Натошевић,28 њен директор у већем делу овог периода и Јован Ђорђевић,
њен најзначајнији професор.29
У Карловачком архиву, у фонду varia пронашли смо изузетно занимљив и за нашу историографију значајан допис, односно оцену Ђорђа Натошевића, као директора, о професорима у Гимназији: Јовану Ђорђевићу, Петру Нинковићу30 и Александру Гавриловићу31.
27

В. Стајић, нав. дело, 22–23.
Доктор Ђорђе Натошевић је својим радом и залагањем за школство код Срба у Монархији
обележио више декада XIX века. Рођен је у Сланкамену 1821, а умро је у Карловцу 1887. године.
Завршио је медицину у Бечу 1850. и своју каријеру започео као лекар у Новом Саду. Приликом
поновног отварања Српске велике православне гимназије у Новом Саду, постао је њен директор
1853. Постао је 1857. надзорник свих српских школа у Војводству Србија и Тамишки Банат. За
време обављања директорске функције у Гимназији Натошевић се налазио у готово сталном сукобу са Јованом Хаџићем Светићем, који је својим утицајем у патронату Гимназије задржавао
свог кума Петра Нинковића као професора, да би га после Натошевићевог одласка из Гимназије
поставио за директора, насупрот несумњиво способнијем и праведнијем Јовану Ђорђевићу. Натошевић се посветио, после гашења Војводства Србије и Тамишког Баната 1860, писању педагошко-шолских уџбеника. Такође, као врстан познавалац склоности и духа српског народа у
Угарској, оставио је за собом своју чувену синтезу Зашто наш народ у Аустрији пропада, изашлу 1866. у Летпису Матице српске. (Enciklopedija Jugoslavije, knj. VI, Zagreb 1965, 262)
29
Јован Ђорђевић је, осим као најзначајнији професор Српске православне велике гимназије у Новом Саду, у којој је боравио и радио од 1853. до 1857, остао упамћен у српском народу и
као секретар Матице српске, оснивач Српског народног позоришта у Новом Саду, писац текста
ондашње и данашње српске химне Боже правде, министар у влади Краљевине Србије, ујак Стевана Сремца... Рођен је у Сенти 1826, умро у Београду 1900. Као професор у Гимназији у Новом
Саду предавао је највише латински језик а такође и историју и географију и факултативно француски језик. Морао је напустити Гимназију па чак привремено и Нови Сад, 1857, због сукоба са
Јованом Хаџићем Светићем, који га је сматрао човеком Ђорђа Натошевића. Повратком у Нови
Сад, после неколико година бивствовања у Пешти и рада око Матице српске, основао је Српско
народно позориште 1861. и био његов управитељ. Седамдесетих година XIX века отишао је за
Србију где се поново посветио професорском послу, прво у Шапцу а потом у Београду, да би
1893. постао и министар просвете у либералној влади у Краљевини Србији. (вишео Јовану Ђорђевићу види у : Српски биографски речник, књ. 3, Нови Сад 2007, 551–553.)
30
Петар Нинковић је забележен као један од професора у поново отвореној Српској великој
православној гимназији у Новом Саду, 1853. године. Рођен је у Буковцу 1820, а умро је у Крагујевцу 1887. Завршио је филозофске науке у Сегедину. Био члан карловачког народног одбора
у време Српског народног покрета 1848/1849. године. Његово пријатељство и потоње кумство
са Јованом Хаџићем Светићем му је донело место у Гимназији 1853, као и директорску функцију
28
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Поменута оцена садржи чак 23 колоне, од кратких описа о месту
рођења, ранијој служби, залагању, до веома дугачких описа о карактеру поменутих професора, њиховој способности или неспособности за
вођење Гимназије, све до тачно наведених новчаних прихода и екстра
прихода, уколико их има.
За Јована Ђорђевића, кога је Натошевић изузетно ценио, записао
је следеће: да је предавао латински у II и IV класи (разреду), немачки,
географију и историју и математику, у све 4 класе; грчки у IVој класи32...
Натошевић даље напомиње да је он све ове науке предао Ђорђевићу
„[ј]ербо [ј]е само он кадар деци све ово накрмити, што у нижим класама невештином професора заостану”33.
О његовом даљем залагању Натошевић је забележио да је Ђорђевић „суплирао” све професоре, одржавао њихове предмете, да је похваљен од свих служби и инспекција за рад са децом, те да деца из његових разреда излазе веома спремна за даљи наставак школовања, у коме,
захваљујући његовом пожртвовању у преношењу знања, постижу врховне резултате. Такође је забележено да је Ђорђевић професор од поновног отварања Гимназије, школске 1852/1853. године34. О високим
моралним карактеристикама Јована Ђорђевића сведочи и даљи запис
Натошевића да, без икакве накнаде, већ трећу годину одржава наставу
француског језика и да је, с обзиром на скупоћу школских уџбеника у
Новом Саду, односно „глобљење ондашњих штампара”, сам, без икау истоименој Гимназији, 1857. Био у сталном сукобу са директором Гимназије Ђорђем Натошевићем, који је покушавао на све начине да га дискредитује и омаловажи, пишући најцрње оцене
о карактеру и моралу Петра Нинковића и његовом професорском позиву. Доласком либералних
струја у Нови Сад и утицајем Светозара Милетића, Нинковић је остао без утицаја и напустио
прво директорско место, а потом и професуру у Гимназији. Посветио се једно време уређивању
конзервативних новина Србобрана које су излазиле од 1864. до 1867. године. Забележено је да
је тако обновљени лист Србобран био орган српске владе, а потом царске аустријске, што је Нинковића довело у тешку позицију и од новосадске средине је проглашен за издајицу, а његов боравак у Новом Саду је седамдесетих година претпрошлог века постао готово немогућ. Напустио
је Нови Сад 1878. отишавши за Србију, у Крагујевац, где је изгледа и умро у великој беди 1887.
године. (Васа Стајић, Новосадске биографије, књ. I, Нови Сад 1936, 271–272; књ. III, Нови Сад
1938, 263–265; Василије Крестић, Историја српске штампе у јужној Угарској 1791–1914, Нови
Сад 1980, 162–168.
31
Александар Гавриловић је био питомац Текелијанума од 1853. до 1856. године, завршивши права у Будимпешти. Рођен је у Мартинцима 1833, умро у Новом Саду 1871. Одмах је 1856.
добио место у Српској великој православној гимназији у Новом Саду, у којој је предавао латински и српски језик, као и историју и географију. Постао је привремени директор Гимназије 1866.
године. Био је члан Матице српске од њеног пресељења у Нови Сад 1864, и члан њеног Књижевног одељења. (Српски биографски речник, књ. 2, Нови Сад, 2006, стр. 575.)
32
АСАНУК, фонд varia, март 1857.
33
Исто.
34
Исто.
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квог процента, набавио књиге из Пеште и поделио их деци. За своје не
мале послове које је обављао – како за школу, тако и за ширу заједницу, Ђорђевић је примао новчане надокнаде, односно плате у износу
„редовне плате 500 фор[инти] ср[ебра] и изванредне (за грчки [ј]език)
150 фор[инти] ср[ебра], свега 650 ф[оринти]. Од ових да[ј]е Гавриловићу сво[ј]евољно 66 фор[инти] и 40 кр[ајцара] ср[ебра], што [ј]е ова[ј]
у почетку год[ине] примао само од 500 ф[оринти] плату, опет под[ј]еднако часова за предавање на себе примио; оста[ј]е му дакле 583 ф[оринте] 20 кр[ајцара] ср[ебра] годишње”.35
Највише замерки Натошевић је изрекао на понашање и рад професора Петра Нинковића, који је као кум Јована Хаџића Светића био доведен у Гимназију за професора, а Натошевић се налазио у сталној препирци и опозицији према Светићу36. Нинковић је примљен за професора у исто време кад и Ђорђевић, односно поновним отварањем Гимназије, школске 1852/53. године. У последње четири године, наставу је
вршио из следећих предмета : „Предавао [ј]е латински у Iој и IIIој, српски и немецки у све 4 [класе], математику у Iој и IIIој и физику ову год[ину] 1853. под дирекци[ј]ом Игњата Јоановића; преда[ј]е сам латински и грчки у Iој , IIој, и IIIој”37. Натошевић је сматрао да Нинковић није
дорастао извођењу наставе на већини наведених предмета, о чему је
забележио следеће : „У реалним наукама ни[ј]е било успеха; ал’ ни у
[ј]езицима га не могу похвалити: у србском не полаже никоју важност
на упознаније бар стари[ј]е деце са србском литературом, на лепоту,
вкус, избор, etc, него само ље на граматику; у немецком не полаже никоју важност на говор, разумевање читани[х] ствари језикословно и
реално, него опет грамат[ика]; у латинском не зна помоћни[х] наука за
читање класика: геог[рафије], истор[ије], митол[огије], обича[ј]е, владе
etc, пак [ј]е на на[ј]нижи анализи ограничен”38. Такође је, у опису његовог рада са децом, Натошевић изрекао крајње негативну и забрињавајућу оцену39. Од плате – што редовне, што ванредне – Нинковић је
зарађивао близу 800 форинти, много више од Ђорђевића, који је више
пута чак и његову наставу одржавао.40

35

АСАНУК, фонд varia, март 1857.
Васа Стајић, Новосадске биографије, књ. I, Нови Сад 1936, 271–272; књ. III, Нови Сад,
1938, стр. 263–265.
37
АСАНУК, фонд varia, март 1857.
38
Исто.
39
АСАНУК, фонд varia, март 1857.
40
Исто.
36
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Најмање података, али не и негативан суд, Натошевић је изрекао
о свом последњем и најмлађем професору Александру Гавриловићу. Он
је примљен за професора 1856. године и за тако кратко време (извештај је писан 1857) Натошевић је нагласио његов напредак и залагање у
свим областима. Гавриловић је предавао или предаје следеће науке: „предавао Iог течени[ј]а србски и математику, у Iој и IIој географију, у Iој латински, у IIој историју. Преда[ј]е сад србски у II, III, IVој, географију и
историју у I, II, IVој, и математику у Iој и IIој [класи]. Науке су ове по
почињућег професора теже него [ј]езици”41. У погледу плате зарађује
исто колико и Ђорђевић, близу 600 форинти годишње42.
Овај изузетно вредан и занимљив прилог везан за културно-политичку историју Новог Сада доносимо у целини, са нашим интервенцијама у угластим заградама:

41
42

Исто.
Исто.
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1. Име, презиме, година и место ди се родио,
ожењен или не!
2. Ко[ј]е [ј]е науке свршио, гди и када !

3. Које [ј]езике говори а
ко[ј]е разуме !
4. [Ј]ел’ пре професуре
у служби био, у ко[ј]ој,
гди, и са каквим
гласом !

5. Од ко[ј]ег [ј]е доба
професор !
6. У ко[ј]им [ј]е класама
био редовник (ordinarius) !
7. Ко[ј]е [ј]е редовне
науке предавао до сад;
ко[ј]е преда[ј]е сад; и
какве су то науке по
важности !

ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

Јован Ђорђевић, рођен
1826. год. У Сенти, ни[ј]е
ожењен
Свршио [ј]е филозофију у
Пешти год. 1845. и теоретичан курс медицине
у Пешти год. 1848. само
до месеца марта.
Говори србски, немецки
и мађарски; разуме
латински, грчки и француски.
Од почетка до свршетка
буне год. 1848 и 1849.
седио код куће без службе; новембра 1849 примљен за концептдиурнисту код Ц[арско] К[раљевског] жупанства у Сомбору; после код Ц[арско]
К[раљевског] комесарства у Лугошу; наипосле
код Ц[арско] К[раљевске]
Губерни[ј]е у Темишвару;
свуда са добрим гласом.
Од 15ог септ[ембра] год.
1852.
1853. у II; 1854 у III; 1855,
1856, 1857 у IV.

Петар Нинковић, рођен
год. 1821. у Буковцу,
ожењен, има двоје деце
Свршио [ј]е је филозофију у Сегедину, год. 1842.
почео права у Пешти
1843. и свршио Богословију у Карловци год. 1846
Говори србски и немецки; разуме латински
и грчки

Предавао [ј]е латински у
II и IV, немецки [ј]език,
географију и историју и
математику у све 4 класе;
преда[ј]е сад историју у
IIIoj , латински, грчки и немецки у IVој, и математику у IIIој и IVој класи. Науке
су ове на[ј]важни[ј]е и
на[ј]теже за дечи[ј] у вишу гимназију прелазак.
Предао сам му их зато,
[ј]ербо [ј]е само он кадар
деци све ово накрмити43,

Предавао [ј]е латински
у Iој и IIIој, српски и немецки у све 4. [класе],
математику у Iој и IIIој и
физику ову год[ину]
1853. под дирекци[ј]ом
Игњата Јоановића; преда[ј]е сам латински и
грчки у Iој , IIој, и IIIој. Науке су ове по себи важне,
ал’ су по класи лакше
од они[х] у IVој класи.

Александар Гавриловић,
рођен год. 1833. у Мартинци, ни[ј]е ожењен
Свршио је велику гимназију у Загребу год.
1853. и права у Пешти
год. 1856.
Говори србски и немецки; разуме латински, грчки и француски

1848 и 1849. год. био Ни[ј]е служио нигди
вицесекретар код Главног одбора у Карловци;
овде не са на[ј]бољим
гласом; после [ј]е био
код путујуће комиси[ј]е
при Грундбуху.

D[ett]o
1853, 1854 у I; 1855, 1856,
1857 у III.

Од октоб[ра] год 1856,
намештен за суплента
Ове год[ине] Iог течени[ј]а у I и IIој а сад само у
IIој класи
Предавао Iог течени[ј]а
србски и математику, у
Iој и IIој географију, у Iој
латински, у IIој историју. Преда[ј]е сад србски
у II, III, IVој, географију
и историју у I, II, IVој, и
математику у Iој и IIој
[класи]. Науке су ове по
почињућег професора
теже него [ј]езици.

43
Накрмити – обезбедити, проскрбити (Речник српскохрватског књижевног језика, Нови Сад
– Загреб 1969)

ДР ВЛАДАН ГАВРИЛОВИЋ:

8. Ко[ј]е [ј]е изванредне
науке предавао; за плату или без !

9. Какав [ј]е био успех
у предавању, и ко[ј]е су
мане или недостаци !

РАЗМАТРАЊА ДР ЂОРЂА НАТОШЕВИЋА О ПРОФЕСОРИМА...

што у нижим класама
невештином професора
заостану.
Преда[ј]е, ово [ј]е трећа
год[ина] француски [ј]език, без плате; има за то
од високославног земаљског заступничства похвалу, под 20[им] септ[ембром] год[ине] 1856.
N o 14460.
Досадашњи од високославне Губерни[ј]е изашилзни инспектори изјављивали су увек сво[ј]е
пуно задовољство са
њим. Деца, која су са
његовим локаци[ј]ама у
публичне и царске гимназије прешла, задржала су своје локаци[ј]е и
између млого већег броја ученика, и још су млого напред скочила.

10. Колико [ј]е посла Примао [ј]е увелико на[ј]примао; дал’ радо; и више; драговољно и
колики [ј]е посо био!
увек на[ј]теже, и сад има
на[ј]више часова недељно предавати : 22 редовна и 2 изванредна, дакле 24.
11. [Ј]ел’ у свом послу Ни[ј]е никад од школе
приљежан био, [Ј]ел’ он изостајо, часове [ј]е своје
за другога, ил други за тачно одржавао, његове
њега послове доврша- послове и дужности ни[ј]е
во; имал’ приватни[х] по- нико довршавао, суплислова на уштрб школи! рао ни дотеривао; Он [ј]е
суплирао све досадаш-
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Преда[ј]е по[ја]ни[ј]е Ни[ј]е предавао досад
црковно, ово [ј]е друга нико[ј]е, ни[ј]е ни врегодина, али за обашка мена имао.
плату од 200 фор[инти].

У реалним наукама ни[ј]е било успеха; ал’ ни
у [ј]езицима га не могу
похвалити: у србском не
полаже никоју важност
на упознаније бар стари[ј]е деце са србском
литературом, на лепоту, вкус, избор, etc, него
само ље на граматику;
у немецком не полаже
никоју важност на говор,
разумевање читани[х]
ствари језикословно и
реално, него опет грамат[ика]; у латинском
не зна помоћни[х] наука
за читање класика: геог[рафије], истор[ије], митол[огије], обича[ј]е, владе etc, пак [ј]е на на[ј]нижи анализи ограничен.
Примао [ј]е увек мање
посла, одпирајући се и
лакше послове, и сад
има недељно часова 19.

Кратко [ј]е време за
опредељење и за пресуду; али сам ја досад
задовољан.

Остајо [ј]е од школе врло млого, његове часове
морао сам млого пута ја
изпуњавати. Због упуштања деце самје на вечерња, имао сам тужби
од свештенства с’ [њи-

За ово кратко време
ни[ј]е од школе остајо,
часове [ј]е своје тачно
одржавао, његове дужности ни[ј]е за ово време
нико допуњавао, макар
да [ј]е са редовничеством

Примао је и млого и
тешко посла, за почетак и драговољно.
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ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

ње професоре и отром
натурални[х] наука све
науке и п[о]јени[ј]е; све
велике и готово све мале
фери[ј]е овде [ј]е остајо,
и у кабинету гимнази[ј]е
само за школу радио; приватни[х] послова нема до
преводшиства код ц[арско] к[раљевског] окр[ужног] суда, и ово без уштрба школи.
12. [Ј]ел’ некористо- Нисам га нигди некољубив
ристољубива видио, ни
онде ди [ј]е имао право
плату искати. Суплирао
[ј]е све професоре,
предавао п[ој]ени[ј]е за
4 месеца, и француски
[ј]ез[ик] ово [ј]е трећа
год[ина] све без ико[ј]е
награде; подузео [ј]е са
великом главобољом сво[ј]ом, сво[ј] деци школске
књиге
из
Пеште
наручивати и без % давати, зато [ј]ербо су
овдашњи књижари децу
нам сувише глобили.
13. Имал’ педагогичног Има довољно.
такта и вештине!
14. Умел’ дисциплину Ни[ј]е ми се никад бунио
држати!
на несташлук сво[ј]е деце

15. Труди ли се да се и
за професора уобште,
и у сво[ј]им подузетим
предметима све боље
и боље квалифицира!

Предавао [ј]е окром натурални наука све, са
успехом, долазио [ј]е и
слушао и ове (натуралне)
лекци[ј]е, кад [ј]е год времена добио; ишо [ј]е на
екскурзи[ј]е са мном и

хових] несташлука. Ни[ј]е у две класе и са часосуплирао никог, његове вима довољно оптере[ј]е послове Ђорђевић до- ћен био.
вршавао; има и приватни[х] послова ко[ј]и га
од школе задрже.

Ни[ј]е некористољубив:
примио
[ј]е
децу
редовно у п[ој]ени[ј]е
тек кад [ј]е плата 200
ф[оринти]
ср[ебра]
пошла, оставио их одма
чим [ј]е негде чуо да ће
плата стати, оставио у
очи Св.Николе, ни
часка
жртвовати
нехтео. Одби[ј]ао је
увек све часове, за ко[ј]е
ни[ј]е обашка плата
ишла; држао [ј]е за
новце привате и готово
терао децу на њи[х], исто
[ј]е тако готово отимао
децу од други[х] људи к
себи у квартир [водио]
Правио [ј]е груби[х] погрешака под No 12, ни
методичћне вештине
нема млого, као No 9.
Тужио ми се на несташлук сво[ј]е класе више
пута, и тражио да му ја
над децом сатисфакцију дадем.
Не могу га ни у овом
питању нимало похвалити; [ј]есте се бавио о
грађи србске граматике,
и штампао [ј] грaматику
и буквар; али у
гимнасиалним

Нисам га нигда користољубива видио.

Како сам за ово кратко
време видио има доста,
а труди се млого.
Ни[ј]е се бунио.

Радио [ј]е за ово кратко
време млого; долази и
слуша и туђе лекци[ј]е,
научио
[ј]е
и
гимнастику за малу
децу, и више [ј]е реда
кад ја нисам могао,

ДР ВЛАДАН ГАВРИЛОВИЋ:

16.Ко[ј]и му се предмети могу поверити, да
инштитут цвета!

17.Ко[ј]и би му се предмети само за нужду поверити смели!

РАЗМАТРАЊА ДР ЂОРЂА НАТОШЕВИЋА О ПРОФЕСОРИМА...

са децом увек; научио [ј]е
и гимнастику, колко [ј]е
мала деца требају и може [ј]е приватити.
Латински у све 4 кл[асе];
немецки у све 4 кл[асе];
србски у све 4 кл[асе];
истори[ј] и географи[ј]а у
све 4 кл[асе]; математика у све 4 кл[асе] и грчки
[ј]език у обе.
Натуралне науке у све 4
класе.

струкама штагнира баш часове држао.
сасвим.
Латински у I и IIој и срб- Немецки у све 4 кл[асе]
ски у истим класама.
и србски у све 4 кл[асе],
латински у I и IIој, математика у I и IIој, географи[ј] и истори[ј]а у I и
IVој.

Немецки у нижим класама, и србски и латински
у вишим класама, г[рчки]
[ј]език у III и IVој али под
условом да оне под No
9. наведене недостатке
исправи.
18.Ко[ј] му се предмети Нема ни [ј]едног предме- Натуралне науке нигди;
не смеду никако пове- та, ко[ј]и му се не би по- математика нигди; геограрити!
верити смео.
фи[ј]а и истори[ј]а нигди.
19. Можел’ професор- Географично-Исторични
ске изпите положити, одма; и математични и
ко[ј]е и кад !
немецки одма за нижу
гимнасију; а за кратко
време и филологични, и
из натурални[х] наука.
20. Има ли заслуге за Опрaвдао је актуарство
ова[ј] инштитут!
гимнаси[ј]е, ово [ј]е пета
година, имао [ј]е ту велики посо око гомиле концепта и [х]рпе исписаног
папира сведоче, довео
[ј]е у ред библиотеку и
сва акта, а из овог на[ј]жалостни[ј]ег штадијума
почетка; и сад прави генералан инвентар сви[х]
учебни[х] средстава, ко[ј]е не уме други овде ни
продужити ни довршити.
Накупио [ј]е гимнаси[ј]и
збирку нумизматичну од
преко 500 ком[ада] новаца, за оживљење у деци
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Грчки у III и IVој кл[аси] и
математика у истим класама.

Не умем навести нико[ј]и, оферира се сваки
предмет примити, а досадашње [ј]е поверење
оправдао.
Не смем добар глас ни Не умем поуздано казаза [ј]едан [дати]; ни за ти ништа.
филологичан, [ј]ербо се
по пропису (¶ 5. 1 lit a
und 2) латински од грчког не може одлепити.
Није привредио иншти- За ово кратко време
туту ништа.
нема други [заслуга],
окром што [ј]е редовничиство над две класе
држао.
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21. Позна[ј]е ли дужности
директорске, [ј]ел’ у овим
пословима што радио,
помагао!

ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

к ‘ воље истори[ј]и; установио [ј]е фонд одкуд сирота деца све ове скупе
данашње школске књиге,
на поислугу, без кра[ј]царе трошка имају, има их
сад више од 12. деце; даље види N o 8, 10, 11, 12.
Позна[ј]е, суплирао [ј]е Ни[ј]е радио ни помагао
све науке, а неке контро- у овоме никад.
лисао; регистрирао [ј]е
све наредбе, нормале,
имена прогнани[х], препоручени[х] ил’ забрањени[х] књига; помагао [ј]е
у корешподенцији; био
[ј]е актуар, архивар, библиотекар, разуме amts-манипулацију сву, и радио [ј]е и помагао непрестано свуд.
Ди сам год чуо, има; ни- Дигди има, а дигди нема.
сам нигди дочуо да нема.

22. Имал’ са свим поведени[ј]ем и знањем ауторитета код власти и
ученог дела!
23 Бил’ му се смело По мом немеродатељном
управитељство иншти- мненију може, и само [с]е
тута поуздано поверити! он од овдашњи[х] професора и приватити уме; уме
све науке суплирати и
све контролирати; позна[ј]е све управитељске
дужности, све наредбе и
сва учебна средства, што
их данас инштитут има
(преко 7.000 ком[ада]);
на[ј]приљежни[ј]и [ј]е, правдољубив [ј]е, строг [ј]е,
некористољубив [ј]е, уме
одржати дисциплину –
има и заслуга за инштитут.
Примечани[ј]а !
Има редовне плате 500
фор[инти] ср[ебра] и изванредне (за грчки [ј]език) 150 фор[инти] ср[ебра], свега 650 ф[оринти],
од ових да[ј]е Гаврилови-

За ово кратко време
помагао [ј]е по нешто,
и оферира своју помоћ
свуд.

Не знам, али нисам чуо
да нема.

Не би му се смело пове- За нужду.
рити.

Има редовне плате 500
ф[оринти] ср[ебра] и
изванредне (за грчки
[ј]език) 100 ф[оринти]
ср[ебра] и има за п[ој]еније још 200 фор[инти]

Има редовне плате 500
ф[оринти] ср[ебра], и
доби[ј]а од Ђорђевића
66 ф[оринти] 40 кр[ајцара] а од Нинковића 16
ф[оринти] 40 кр[ајцара]

ДР ВЛАДАН ГАВРИЛОВИЋ:

РАЗМАТРАЊА ДР ЂОРЂА НАТОШЕВИЋА О ПРОФЕСОРИМА...

ћу сво[ј]евољно 66 фор[инти] и 40 кр[ајцара]
ср[ебра], што [ј]е ова[ј] у
почетку год[ине] примао
само од 500 ф[оринти]
плату, опет под[ј]еднако
часова за предавање на
себе примио; оста[ј]е му
дакле 583 ф[оринте] 20
кр[ајцара] ср[ебра] годишње.

ср[ебра], свега дакле
800 фор[инти] ср[ебра];
од ових да[ј]е Гавриловићу из препоменутих
узрока 16 фор[инти] и
40 кр[ајцара] ср[ебра],
оста[ј]е му 783 фор[инте] 20 кр[ајцара] ср[ебра] годишње.
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ср[ебра], свега дакле
583 ф[оринте] 20 кр[ајцара], исто колико и
Ђорђевић.

У Новом Саду 12 марта 1857.
Др Ђорђе Натошевић
царско] к[раљевски] школ[ски] сав[етник]
и гимн[ајиски] дир[ектор]
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DR VLADAN GAVRILOVIĆ, außerordentlicher Professor
Philosophische Fakultät Novi Sad

BETRACHTUNGEN VON DR. ĐORĐE NATOŠEVIĆ ÜBER DIE LEHRER AM
GROßEN SERBISCHEN ORTHODOXEN GYMNASIUM IM JAHRE 1857
ZUSAMMENFASSUNG: Das Große serbische orthodoxe Gymnasium in
Novi Sad wurde im Jahre 1810/1811 gegründet, und zusammen mit dem
früher gegründeten Gymnasium in Sremski Karlovci stellte es die ganze Zeit
einen der Kultur- und Schrifttumsträger in der Monarchie dar. Einer seiner
Direktoren war auch Dr. Đorđe Natošević, der in seinem Tätigkeitsbericht
des Gymnasiums, wahrscheinlich an den serbischen Patriarchen Josif Rajačić gerichtet, das Wirken und die Arbeit der Lehrer bewertete, von denen
Jovan Đorđević besonders hervorzuheben ist, welcher später der Gründer
des Serbischen Nationaltheaters in Novi Sad und Minister in der Regierung
des Königreichs Serbien war.
SCHLÜSSELWÖRTER: Das Große serbische orthodoxe Gymnasium, Schulwesen, Serben in der Monarchie, Đorđe Natošević, Jovan Đorđević, Petar
Ninković, Aleksandar Gavrilović

UDC 930.253(497.113 Novi Sad)"17":929.71 Segond J.

МР ДЕЈАН ЈАКШИЋ, архивиста
Архив Војводине, Нови Сад

ВИТЕЗ ЖАК СЕГОНД – ТРАГОМ ЈЕДНОГ ДОКУМЕНТА НА
ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ У ФОНДУ ТАМИШКЕ ЖУПАНИЈЕ
САЖЕТАК: Рад полази од трага једног документа на енглеском језику из фонда Тамишке жупаније у Архиву Војводине, описује га и објављује његов садржај:
откривају се детаљи из бурног живота и војне каријере француског официра Жака
Сегонда – посебно током америчког револуционарног рата за независност, његови
ставови и мотиви; прате се његова настојања да реализује потраживања од САД,
законски зарађеног новца и земљишта – што је и тема представљеног документа;
указује се на Сегондову преписку са познатим личностима америчке историје (Р.
Морис, Т. Џеферсон) и казује више о особама споменутим у документу, откривајући круг веза између њих и улогу у описаним земљишним питањима. Посебно се
истиче вишеструка употреба Интернета током научноистраживачког рада, обради
архивске грађе и изради научно-информативних средстава.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Жак Сегонд, Америка, Сједињене Америчке Државе, Њујорк,
Француска, Европа, Конгрес, Роберт Морис, земља, архивска грађа, Интернет.

Међу грађом старијих архивских фондова који се чувају у Архиву
Војводине, ретко се може наћи неки документ који није писан на званичном или на језику већинског становништва краја: латинском, мађарском, немачком и српском. Понекад можемо сусрести чешки или неки
други словенски језик (прилог окружница), румунски (судски списи,
рачуни), јеврејски (рачуни), француски (дипломатија) и сл. Латинском,
који је до тридесетих година XIX века био доминантни језик администрације и судске праксе, у судским списима рано су се придружили
народни и језици за којима се указивала практична потреба.1 Када се
1
Дејан Јакшић, Судство у жупанијским фондовима до 1848, у Архивски анали бр. 4, Нови Сад
2007, 22.
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пронађе неки текст писан језиком „егзотичним” за наше поднебље, као
што је енглески, разумљиво је да такав изазива већу пажњу.
У фонду Тамишке жупаније, у кутији 217, под редним бројем 28,2
у оквиру списа Грађанског (жупанијског) суда (Sedria Civilis/ Iudiciaria)
налазимо један тројезични предмет писан на енглеском, немачком и
латинском језику. Први део, на немачком, лично је пуномоћје својеручно потписано од генерала Сегонда (Le général De Segond), датирано
9. јануара 1801. године, у жупанијском средишту Темишвару. Поред
потписа утиснут је у црвеном воску његов печат у чијем је средишту,
окружен лавовима, грб племићке породице Сегонд де Седерон (Segond
de Séderon) из приморског места Босета (Le Beausset), у француском
региону Прованса: штит са три звезде у пољу при врху и преломљеним
житним класом у основи.3 Док је изнад штита круна, испод се налазе минијатурни орао и крст који, како смо касније повезали чињенице, представљају ордене Реда Синсинатија (Order of Cincinnati) и Краљевског и
војног реда Светог Луја (Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis).4 Други
део је енглески препис претходног – пропратни акт послатог преписа.
Трећи део, писан на латинском, судска је овера Сегондовог личног потврђивања пуномоћја (Literae Plenipotentiales/ Testimoniales).
Садржај документа нам говори да генерал Жак (Jacq, James, Jakobus) племенити витез (chevalier, ritter) Сегонд, некадашњи мајор Легије
Поласки (Polaskeys Legion), током рата који су против Велике Британије водиле Сједињене Америчке Државе (САД), овлашћује Хермана
Лероја, Вилијема Бајарда и Џeјмса Мек Еверса (Villiam Bayard, Hermann
Le Roy, Јаmes Mc Evers), из града и државе Њујорк (Newyork, Neujork),
да у његово име траже и приме патент или потврду од Владе САД о дoбијању одређеног земљишта (tract or tracts of Land) које му припада –
на основу заслуга у поменутом рату и предузму све потребне кораке у
том правцу. Немачки и латински текст се терминолошки делимично разликују по томе што немачки текст садржи термине Енглеска и Северна
Америка (England, Nord Amerika), уместо горе поменутих.
Овај кратки текст поставља знатижељном и делимично упућеном
историчару неколико занимљивих питања. Ко је Жак Сегонд и која је
2

Архив Војводине, Нови Сад, Тамишка жупанија, 217/28.
http://www.francegenweb.org/~heraldique/base/details.php?image_id=3659;
http://fr.geneawiki.com/index.php/ Jacques_de_ SEGOND_de_SEDERON. У боји: звезде сребрне, поље при врху плаво, клас златни, основа тамна.
4
http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_the_Cincinnati;
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Saint_Louis. Пошто постоје недоследности у писању
великих и малих слова на почетку речи у енглеском језику овде ћемо их наводити према предлошку из којег су узете.
3
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његова улога у америчком револуционарном рату за независност (1775–
1783)? Откуд генерал, који је очигледно Француз по националности, у
аустријској служби у доба сталних ратова између ових држава, и то у
Банату? Ко су именовани Њујорчани и како су ступили у контакт са
особом из далеке земље, ради остваривања земљишне трансакције? И
само тако рано спомињање Америке и те младе савезне државе усмерава нашу пажњу, с обзиром да је тешко пронаћи сличан пример у нашој
заоставштини. Прелиставајући литературу, интернет-сајтове и издања
књига, потрудићемо се да осветлимо нека од тих питања, уз објављивање енглеског текста.
Најпре, у краћим цртама, да се упознамо са животом и војном каријером нашег јунака. Жак Мари Блејз Сегонд де Седерон (Jacques-Marie-Blaise Chevalier de Segond de Sederon) родио се 3.2.1758. у Босету, од
оца Жозефа (Joseph), старог коњичког официра. Као и многи други
Французи, деветнаестогодишњи младић је пошао из родне Провансе у
Америку, да би добровољно ступио у војску новоформираних Сједињених Држава, јуна 1777. године. Придружио се Континенталној армији
у биткама филаделфијске кампање (1777–1778), у Пенсилванији. Брзо
је својим способностима и храброшћу привукао пажњу и поверење главнокомандујућег Џорџа Вашингтона (George Washington), о чему сведочи сачувана преписка, а Континентални конгрес га је, већ почетком
1778, именовао за капетана и команданта коњице у „партизанској” Легији Пуласки, пољског грофа Казимира Пуласког (Kazimierz Pułaski,
1745–1779). Пуласки, генерал, „отац америчке коњице” – нетачно написано спомиње се у тексту. После окршаја на северу наређено му је
да се придружи кампањи на југу где је, 1779. године, опседао Чарлстон
и Савану. Командујући својом јединицом, пао је у заробљеништво заједно са Чарлстоном, 12.5.1780. и у њему остао док није размењен, 26.
11.1782. године. Специјалном резолуцијом Конгреса унапређен је у чин
мајора. 3.11.1783. повукао се из службе и кренуо у Европу. Прво је ступио у холандску (1785–1788), а затим у руску службу (1788–1790), напредујући до чина коњичког потпуковника. У Француској је служио две
године (1791–1792) и постао бригадни генерал. У аустријску службу
ступио је 1793, генерал мајор постао је 1804, а из активне службе повукао се 1811. године. Док је од САД и Француске добио споменуте ордене (1784 и 1791), Аустрија га није одликовала. Повукао се у родно
место где је и умро, 24.8.1832. године.5
5
André Lasseray, Les Français sous les treize étoiles (1775–1783), Vol. 2, Paris 1935, 410–412;
Antonio Schmidt-Brentano, Kaiserliche und k.k. Generale (1618–1815), München 2006, 92;
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И овако поједностављен фрагментарни животопис је импресиван
и зауставља дах. Када би се празнине попуниле, деловао би као маштовити историјски роман писан током турбулентног временa ком не недостају живописни ликови, авантуристи, претенденти, живе легенде, револуционари, шпијуни, војници од заната, хероји, дипломате... Пошто
нам недостаје више биографских података, мораћемо изводити закључке и понешто претпоставити или запазити.
Прво што примећујемо је велика диспропорција између података
које имамо о његовој америчкој авантури – у коју се нећемо детаљније
упуштати, и каснијег ангажмана. Тренутно су нам недоступни подаци
који би појаснили да ли је у питању случајна покривеност изворима или
касније није имало много тога да се каже? Као да се ради о две различите личности које је живот обликовао. На почетку је то храбри човек
жељан доказивања, који у младалачком заносу даје све од себе да остави утисак и стекне позиције. После заробљеништва то је трезвени професионални војник, али са авантуристичком спремношћу за одлазак у
далеке непознате крајеве и са жељом да чиновима валоризује каријеру.
Ни на једном месту се није много задржавао – кад је стекао чин, ишао
је даље. Нисмо, засад, ништа сазнали о његовом ангажману у хабзбуршкој војсци и пензионерским данима у завичају.
Немамо ништа о његовим убеђењима и погледима на свет. Судећи
по сарадњи са Поласким и очекиваној вези са сународником и чувеним
вршњаком маркизом Лафајетом (La Fayette) – неке тачке у животу им
се поклапају – изгледа је гајио слободарске идеје и приврженост уставној монархији. За време Француске револуције био је измештен у Русији, а рођеној отаџбини служио је само у оном периоду кад је формално
још била краљевина. Дезертирао је и прикључио се војсци непријатељске земље у години гиљотинирања краља, устрајавајући кроз пет коалиција и користећи затишје за повлачење. Умировљен, живео је у Француској током Бурбонске рестаурације.

http://www.archive.org/stream/orderof cincinnat00gard/orderofcincinnat00gard_djvu.txt. Овде је нетачно наведено да се после руске службе Сегонд није војно ангажовао. Највероватније је и година
ослобађања заробљеништва нетачна, пре ће бити да је то било 1781, судећи по сачуваној преписци (види напед) ;
http://www.napoleon-series.org/research/biographies/Austria/AustrianGenerals /c_ Austrian
GeneralsS1.html#S6;
http://www.napoleon-series.org/military/organization/c_lightinf1.html;
За више питања из америчке историје узета су у обзир су општа дела: Henri Bamford Parks,
Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Beograd 1986; Alen Nevins i Henri Komadžer, Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Subotica 1953.
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Иако би детаље његовог животног пута вредело истражити у будућности, садашње интересовање је фокусирано на тежиште овог рада.
Према раним ратним одлукама америчког Конгреса које су регулисале
величину, рокове и начин исплате, сваки официр и војник који учествује на њиховој страни, у зависности од ранга, зарађивао би прописану месечну плату. На крају рата, требало би да добије и одређену
земљу као награду (Military tract of land, The bounty lands). Најмања гарантована површина била је 100 акри (100 acres = 0,4 km²), а коњички
мајор као Сегонд добио би 400 акри. По рангу, стоји у једној одлуци,
примао би 60 долара месечно, на чега би се касније придодавао интерес.6
Ово стечено и зарађено право претворило се за Сегонда у дугогодишње потраживање и свакако разочаравајуће искуство. Када је био
ослобођен – под условом да не учествује више у борбама (on parole),
желео је да се што пре врати у Европу. Дана 5. јануара 1782. дошао је
код америчког главног човека за финансије (superintendent), Роберта
Мориса (Morris). Донео је сертификат (Comptrollers Certificate) за своје
потраживање, жустро захтевајући да му се исплати цела или што већа
Hermione капетана Лaтуша (La Touche). Морис му је исплатио једну петину, као у сличним случајевима. Два сата касније, добио је анонимно
писмо које му је говорило да је захтев лажан јер потраживач неће ни
ићи за Европу. Узео је на себе да испита случај, сматрајући да такав човек – ако се испостави да је захтев лажан, не заслужује да буде у америчкој служби.7 Три дана касније, одговорио је капетану Сегонду да је
примио део његове представке Конгресу (Memorial) по питању пара и
да му је сада исплатио колико је могао, а да се остало ставља под интерес за касније. Даље га упозорава да се све врсте исплата (главница,
камата, пуна или делимична плата), на које су се САД обавезале, могу
исплатити само на територији Америке. Уколико он иде за Европу, „не
треба да сумња да мора предузети неопходне кораке” како би ангажовао легалне представнике и именовао агента за ту сврху.8 Фрегата, која
је вратила Лафајета у Америку, заиста се у фебруару вратила у Француску,9 али Сегонд није хтео или није могао на њој да се нађе.

6
Resolutions, laws, and ordinances, relating to the pay, half pay, bounty lands, and other promises
made by Congess to the officers and soldiers of the revolution, Washington 1838, 7–16, 20.
7
The Papers of Robert Morris, 1781–1784: October 1, 1781–January 10, 1782, Vol. 3, Pittsburgh
1973, 493–494. Анонимно писмо није сачувано у преписци.
8
Исто, 513.
9
http://en.wikipedia.org/wiki/French_frigate_Hermione_(1779)
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После тачно две године од претходног захтева Сегонд, сада мајор,
поновио је потраживање, али му је Морис одговорио да нема средстава
и да не верује да је тражена сума у износу који тражи.10 Ускоро је Континентални конгрес наложио Морису да се побрине за исплату Сегонда
и других страних официра (Армандова легија) како би се стекли услови
за њихов повратак у земље порекла и како би се исплаћивала годишња
камата. Одлука се спроводи и видимо да је за 1785. годину предвиђена
исплата тих официра. Међу њима и Сегонду, наведеном као капетан,
на 30.402 ливре припада 1.824 ливре камате.11
Сегонду, који се у међувремену вратио у родно место, новац није
стизао. Јануара 1787. апеловао је код тадашњег америчког посланика у
Паризу и каснијег председника САД Томаса Џеферсона (Thomas Jefferson), о том проблему. Он му је, пун разумевања, у најкраћем року одговорио да није у његовој моћи да га решава, јер није овлашћен да о новчаним питањима дела у Европи. Пружио је уверавање да се лично заложио код надлежних за брзу исплату страним официрима и наишао на
одобравање. Писмо упућено њему је проследио, а за евентуалне даље
кораке Конгрес би био права инстанца.12
Конгрес је схватио да у продаји јавног домена, – код појединих
држава продаја земље на њиховим западним ободима – стоји велики
потенцијал за враћање ратних дугова и прилив свежег новца. Прво је
земљом требало намирити заслужне ратнике, а затим прећи на продају.
Уместо да парцеле продају ситним поседницима, ради тренутне добити
владе су се определиле да земљу предају на управу земљишним спекулантима и тиме отвориле пут великим махинацијама. У држави Њујорк
је, тако, централни део додељен ветеранима, а западни предодређен за
продају, насељавање и регулисање питања Индијанаца. У њујоршким
земљишним трансакцијама, као и другде, огромну улогу имао је, нико
други до знаменити Роберт Морис (1734–1806), финансијер Америчке
револуције, велики трговац, потписник Декларације о независности,
најбогатији човек у САД и сенатор Пенсилваније. Деведесетих година
XVIII века имао је право првокупње и у његовим рукама налазила се
огромна количина земље. За посао (пре)продаје намеравао је да искорис10

9–10.

11

The Papers of Robert Morris, 1781–1784: January 1–October 30, 1784, Vol. 9, Pittsburgh 1999,

Исто, 561–562; Journals of the American Congress from 1774–1788: In Four Volumes, Vol. 4,
Washington 1823, 330, 334. Одлуке од 22. јануара и 3. фебруара.
12
http://www.archive.org/stream/papersofthomasje015726mbp/papersofthomasje015726mbp_djvu.txt;
The Writings of Thomas Jefferson: Being His Autobiography, Correspondence, Reports, Messages,
Addresses, and Other Writings, Official and Private, Vol. 2, Washington 1853, 103–104.
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ти везе успостављене за време споменутих јавних функција, посредовање у Европи, а нарочито Француској. Због недостатка готовог новца,
Наполеонових ратова, панике (Panic of 1797) и других фактора, на крају деценије дошао је на ниске гране и чак се, нерадо спомињу амерички
историчари, нашао у притвору.13
На северу земљишта које је у трансакцијама најдуже задржао за
себе (The Morris Reserve, 2,000 km2), парцелу троугластог облика („The
Triangle Tract”, 350 km2) крај језера Онтарио, Морис је 1793. године
продао, коме другоме него њујоршким капиталистима Херману Лероју, Вилијаму Бајарду и Џону Мекеверсу.14 Ово је била светски чувена
компанија „несумњивог угледа”, основана 1790. године од људи пореклом из Француске (најдуже се звала Le Roy, Bayard & Co), која је деценијама предњачила у трговини, банкарству, бродарству, акумулацији
капитала и потхватима на обе старне Океана, припадајући утемељивачима Америке какву данас познајемо.15 О предузетничком духу и о томе
колико су им руке далеко сезале сведочи чињеница да су некако успели да ступе у контакт са Сегондом – као само једним од неизмирених
потражилаца земље – који се службом налазио у забаченом кутку ратом захваћене Европе. Нашавши се у Банату, у командном граду Темишвару, послао је, свакако преко неког неименованог агента, ово судски
оверено пуномоћје за САД.
*
Интернет је изванредан глобални медиј који научницима пружа неслућено огромно поље рада. Доступност и размена информација, мултимедијални приступ, брзина, вишејезичност, начин претраге, објављивање књига у целости или деловима, објављивање историјских извора
или архивских докумената и друге могућности дају потпуно нову димензију сваком истраживању. Сада, не путујући у Вашингтон и не тражећи тешко доступне књиге, знамо да је оригинал апликације – чија
се копија и предмет чувају у Архиву Војводине – стигао на одредиште.
Сад се чува у Националном архиву (National Archives) и припада спи13
Barbara Ann Chernow, Robert Morris, land speculator, 1790–1801, New York 1978, 7–62; William Graham Sumner, Robert Morris: The Financier and the Finances of the American Revolution, Vol.
2, Washington 2000, 251–270; http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Morris_(financier); За ову и друге
споменуте области литература на енглеском језику је бројна, за даље види: http://books.google.com/,
са кога су преузета већина дела на енглеском језику за овај рад.
14
http://wapedia.mobi/en/History_of_Rochester,_New_York;
http://home.eznet.net/~dminor/NYNY1790.html
15
Joseph Alfred Scoville, The Old Merchants of New York City, Carleton 1863, 172 итд.
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сима Пензионе изјаве Јужне кампање америчке револуције (Southern
Campaign American Revolution Pension Statements), под сигнатуром BLWt
65–300. Документ је писан на енглеском и латинском, а оверен (потписан) на француском језику. Интернет приређивач је преписао и коментарисао (у угластим заградама) енглески део.16
Даћемо препис нашег текста који се од америчког минимално разликује (уколико приређивач није одмах сам правописно исправио),
углавном на нивоу лако препознатљивог мешања слова w и v. Разлике
ћемо нагласити (bold) а веће и коментарисати:
Knov all Men by these Presents, that I, james chevalier de Segond formerly a major in
Polaskey’s Legion in the Service of the united states during the late var between the said
United States and the King of Great Britain have made, ordained authorized, Constituted
and appointed and by these Presents do make, authorise, ordain, constitute and appoint
Herman LeRoy, Villiam Bayard, and James M˜Evers of the City and State of New york
jointly and either of them severally to be my true and lawful Attornies and Attorney for
me and in my Name to ask, demand and receive from the Gouvernement of the United
States a Patent or varrant for any tract or tracts of Land to which I may be entitled for
my services as a major in Polasky’s Legion during the said var And I do by these
Presents give and grant unto the said Herman Le Roy, Villiam Bayard and James
M˜evers full power and lawful Authority for me and in my name stead and places to do
or cause to be done all and every such other od and viets (?)17, thing und18 things as
shall be requisite on my Behalf to be done in the Premises and that in as full, large and
ample Manner as if I myself were at the doing therof personally persent19 and had done
the same hereby ratifying, alloving and confirming all and whatsvever20 my said
attorneis jointly or separately schall lavfully do in the Premises.
In vitnes whereof I have hereunto set my hand and seal this 9the day of january in the
year of our Lord one thousand Eight hundred and one Temesvar.
L. S. Le General de Segond m. p.

*
Коришћење Интернета постаје пратилац и допуна сваког истраживања у архивима и другим местима где се похрањује историјска грађа,
16

http://www.southerncampaign.org/pen/blwt65–300.pdf
У америчком тексту уместо погрешнонаписаног (?) other od and viets стоји логичније: Act
and Acts
18
Писар је вероватно био Немац кад је уместо and напиао und.
19
Преписивачка грешка, слова r и e су заменила места
20
Преписивачка грешка, у америчком тексту стоји: whatsoever
17
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било да нам треба писани извор, објављена књига, сигнатура и библиотечки подаци, база података, презентован рад – или нам треба брза информација у виду енциклопедијског чланка, речника, слике, мапе, имена
лица и места, објашњења појаве итд. То се нарочито очитава приликом
обраде архивских докумената, израде аналитичких описа и других информативних средстава о архивској грађи. Архивиста који обрађује старије архивске фондове свакодневно се у свом послу сусреће са прегршт
појмова ван нашег времена, простора и поимања, а на овај начин, уз
коришћење других помагала, такви проблеми се могу брзо и ефикасно
премостити. Интернет, стога, сада преставља неопходно средство у
обради архивске грађе, послу који стоји на почетку научноистраживачког рада који треба што потпуније да одговори свом главном задатку:
да пружи што бољу и детаљнију информацију истраживачу о садржају
архивске документарне грађе.21
Као што се да видети из овог огледа, стара архивска грађа се може
везати за далеке историјске догађаје. Имена људи, секвенце из живота,
далека места, заборављени односи, графички прикази и све друге чињенице које су нам изгледале непознате, недоречене – па и небитне да би
се у њих упуштали, одједанпут добијају значење, повезују се, проговарају из прошлости. Од лапидарног текста добили смо занимљиву причу
која се простире широм два континента, обухватајући опште познате
или неоправдано заборављене људе и догађаје. Мотив за расветљавање
чињеница и приближавање неких мање познатих извора и тема пружила нам је околност да смо у грађи наишли на документ на енглеском
језику који говори о раним САД, што је само по себи екземпларно и
заслужује пажњу. Ко зна колико би се интересантних тема могло наћи,
у наизглед неважном штиву, када би заинтересован истраживач, наоружан вештинама и знањем, имао времена и жеље да их проучи? Овај
рад није имао за циљ да у потпуности разматра све споменуте догађаје
и попуни празнине – што и није могуће, већ да укаже на један пут историјске спознаје.

21
Vera Trujić, Analitički inventar arhivskog fonda, u Naučno-informativna sredstva i informativna
delatnost arhiva, Sremski Karlovci 1972, 75.
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DEJAN JAKSIC, M.A.
The Archive of Vojvodina

ZACK SEGOND, THE KNIGHT – FOLLOWING THE LEAD OF A DOCUMENT IN
ENGLISH THAT WAS FOUND IN THE COUNTY OF TAMIŠ FUND
SUMMARY: This paper traces the lead given by a document written in
English and found in the County of Tamis, The Archive of Vojvodina. There,
its description and contents can be found. It reveals the details about Zack
Segond’s turbulent life and military career, as well as his attitudes and motives, particularly during the American War for Independence. It indicates
his efforts make the claims from the US, and get his legally earned money
and land. It is those issues that the document presented is about. Furthermore, it reveals Segond’s correspondence with some famous names of the
American history (R. Morris, T. Jefferson) and gives further information
about the people mentioned in the document, unveiling the network of relations among them and the roles they had concerning the land issues. Accent
is given to the versatile use of the Internet during the scientific research, archive data processing and development of scientific information resources.
KEY WORDS: Zack Segond, The United States of America, New York,
France, Europe, the Congress, Robert Morris, land, archive, The Internet
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DEJAN JAKŠIĆ M.A., Archivar
Archiv der Woiwodina, Novi Sad

DER RITTER JACQUES DE SEGOND – AUF DER SPUR EINES DOKUMENTS IN
ENGLISCHER SPRACHE IM BESTAND TEMESER KOMITAT
ZUSAMMENFASSUNG: Diese Arbeit folgt der Spur eines Dokuments in
englischer Sprache aus dem Bestand Temeser Komitat im Archiv der Woiwodina, welches beschrieben und dessen Inhalt veröffentlicht wird. Es werden
Details aus dem stürmischen Leben und der militärischen Karriere des französischen Offiziers Jacques de Segond aufgedeckt, besonders während des
Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs, seine Auffassungen und Motive.
Seine Bestrebungen werden verfolgt, dass er seine Forderungen an die USA
verwirklicht, beziehungsweise gesetzesmäßig verdientes Geld und Grundstücke, was auch der Gegenstand des dargestellten Dokuments ist. Es wird
auf Segonds Korrespondenz mit berühmten Persönlichkeiten der amerikanischen Geschichte (R. Morris, T. Jefferson) hingewiesen, und etwas mehr
über die im Dokument erwähnten Personen gesagt, und zugleich wird ein
Beziehungskreis zwischen ihnen und ihre Rolle in den beschriebenen Grundstücksfragen aufgedeckt. Besonders hervorzuheben ist die vielfältige Anwendung des Internets während der wissenschaftlichen Forschungsarbeit,
der Bearbeitung des Archivguts und während der Erstellung von wissenschaftlichen Informationsmitteln.
SCHLÜSSELWÖRTER: Jacques de Segond, Amerika, Vereinigte Staaten
von Amerika, New York, Frankreich, Europa, Kongress, Robert Morris,
Land, Archivgut, Internet

UDC 373.5(497.113 Novi Sad)"1748/1939"

ГОРАН ЈОВИЧИЋ, професор историје
Средња техничка школа „Милева Марић Ајнштајн”, Нови Сад

СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ У НОВОМ САДУ ДО ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА

САЖЕТАК: Овај рад прати учење заната и стручног образовања у Новом Саду,
од оснивања Града до Другог светског рата. Најпре, у оквиру удружења занатлија,
а касније оснивањем занатске школе у трајању од три године, са обавезном праксом.
У раду је обрађено оснивање Средње техничке школе, прве школе такве врсте у
Војводини, са два одсека, грађевинским и машинским, и њен рад до Другог светског
рата.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: занат, еснаф, цех, мајстори, радионица, учење, школа, наставници, пракса, грађевина, машинство, техничари.

На подручју данашње Војводине занатство је почело да се развија
упоредо са насељавањем ових области. Од 13. века постоје први записи
о насељима и делатностима њихових становника. Поред земљорадње и
сточарства ретко насељено становништво бавило се и занатском производњом предмета од глине, гвожђа, дрвета и трске који су се користили
за свакодневну употребу. У многим местима Бачке и Баната одржавали
су се сајмови на којима су занатлије из разних крајева Војводине продавали своје производе. Најезда Турака у 16. веку зауставила је овај нагли
развој занатства. Становништво се разбежало, а оно што је остало, осиромашило је и своје потребе свеле на минимум, па је свако домаћинство
израђивало предмете и алатке које су биле најпотребније.
Нешто после почетка изградње Петроварадинске тврђаве, са друге стране Дунава, поред тек завршеног понтонског моста и мостобрана,
никло је мало насеље које је носило назив „Рацендорф” – Рацко село
које се налазило на месту данашње Дунавске улице. До краја 17. века
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насеље мења назив у Петроварадински шанац и почиње да се проширује.1
У првом пореском попису из 1698. године, од становника насеља
спомиње се 12 војника и 20 оних који нису били војници, а од њих три
пекара и један кујунџија. Већ по попису из 1699. године, види се да је
у насељу било 13 занатских радионица.2
Током 18. века насеље постаје значајан занатски и трговачки центар, главни снабдевач великог Петроварадинског гарнизона и најповољнији прелаз преко Дунава. Средином 18. века, Шанац има око 8000 становника. Од заната спомињу се оџачари, каменоресци, бачвари (пинтери), ковачи, столари, дунђери (зидари), ужари, књижари, кројачи, кожари, абаџије (јорганџије), ђурчије (крзнари), сабови (сукнари), кабанчари,
мутавџије (произвођачи врећа) и опанчари. Сви ови занати били су цењени а занатлије, нарочито стари, добри мајстори, припадали су вишем
слоју друштва.3
Битан услов за развој сваког насеља био је прелазак на степен краљевске слободне вароши, са статутом и сопственом организацијом градске власти. Грађани Петроварадинског шанца, а пре свега занатлије,
прикупили су потребну суму новца за добијање такве привилегије. Одлуком царице Марије Терезије, 1. фебруара 1748, добијени су титула
слободног града, грб, повеља и име Неопланта, што су ондашњи Срби
превели у Нови Сад. Такве привилегије Сомбор добија 1749, а Суботица 1779.
У једном члану повеље говори се о слободи организовања занатлија у посебна удружења и могућност изношења својих производа на
пијаце и вашаре у Граду. Многи мајстори увиђају предност удруживања, сарадње и заједничке производње. Почиње огранизовање занатлија
и тако настају еснафи-удружења занатлија истих заната и цехови-удружења сродних заната. Дворска канцеларија одобрава оснивање
еснафа или цеха. Они су имали свој статут у којем су наведена правила
за све чланове.
Први организовани облици учења заната били су у оквиру ових
удружења. Претпоставља се да је код сваког мајстора на учењу заната
било ученика. Њих су звали шегрти. То су углавном била деца са села
или салаша коју су родитељи слали „на занат у град”. Шегртовање је
трајало четири године. Често су шегрти током тог периода учили да чи1

Бошко Петровић , Живан Милисавац, Нови Сад, стр. 26.
Исто, стр. 32.
3
Блажа Раденковић, Алати старих новосадских заната, стр. 4.
2
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тају и пишу. То је био најтежи део живота будућег занатлије. Радило
се од ране зоре до касно у ноћ. Поред заната, шегрт је обављао остале
послове: прао посуђе, чистио кућу, хранио стоку и живину, а за најмању
ситницу је био грубо кажњаван. Уз све то треба додати нехигијенске
услове живота. Најчешће су живели у делу штале или амбара, или некој пренатрпаној просторији са осталим шегртима. Било је случаја бежања од мајстора, за шта су следиле оштре казне.
После четири године шегрт је полагао калфенски испит и постајао помоћник-калфа. Калфа је био обавезан да три или више година проведе у такозваном „станарствовању” или „бандровању”, по немачкој
речи wandern – лутати. На том путу калфа је усавршавао занат, а мајстори
су били обавезни да му обезбеде смештај и исхрану. После завршетка
рада код појединог мајстора, калфа је добијао написмено мишљење о
његовом раду. То је записивано у посебне књижице „Вандровке”.
По завршетку „станарствовања” калфа се враћао у свој еснаф или
цех и био распоређен на рад код неког мајстора, где је био обавезан да
ради још две године. Магистрати поједних градова потписивали су правила о калфама која су морала да се поштују. Понашање калфе морало
је бити „побожно, скромно, попустљиво и трезвено”. Морали су избегавати свађе, пијанства, псовања и празне разговоре.
На годишњим скупштинама мајстора једног цеха, између осталог,
доносиле су се одлуке о правилима полагања калфенског испита и о
висини плате за ту годину. Понеки цехови нису имали довољно калфи –
као цех новосадских кројача, 1766. године, па су мајстори из тог цеха
морали да позивају момке из горњих крајева Угарске.4 Једна од обавеза шегрта и калфи била је да заједно са мајсторима сваке недеље и
празником иду у цркву. Морали су и једном годишње да присуствују
парастосу преминулих занатлија цеха. У случају смрти мајстора из цеха, шегрти и клафе су морали да иду на сахрану. На црвеним лизијама
калфе су носиле цеховску заставу. Мајстори нису смели да врбују
калфе, или их наговарају да пређу код другог мајстора. Ако би неки
мајстор без правог разлога отпустио калфу, он би то могао да пријави
цеху и да буде распоређен код другог мајстора. У сваком цеху постојао
је цеховни суд који је решавао спорове између занатлија.
Када су прошле две године завршног усавршавања, калфа је подносио молбу за пријем у цех. Да би био примљен за мајстора сваки калфа
је морао да изради „ремек рад” – један производ из струке и образложи
начин и процес израде пред комисијом мајстора. Комисија је оцењива4

Душан Попов, Енциклопедија града Новог Сада, том. 4 , стр. 138.
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ла познавање заната и вештину. Нови мајстор је добијао диплому на
којој се уписивало када је положио испит и код којих мајстора је добијао диплому. На дипломи је писало када је положио испит, код којих
мајстора и када је примљен у цех. Тиме је стицао равноправност са осталим мајсторима и добијао право да оснива своју радионицу и да има
своје шегрте и калфе. Према правилима, нови члан цеха морао је да
приреди ручак са музиком, за све мајсторе у цеху. За то славље нови
мајстор се често толико задуживао да је после месецима враћао дуг.
Индустријски развој у другој половини XIX века доноси промене
у школству Аустро-Угарске. Отварају се нове школе у којима ће ученици, упоредо са занатом, учити неке теоријске предмете и стицати
основно образовање. Цела Монархија се модернизује и поједине занатске радионице замењују индустријска постројења. За потребе нарастајуће индустрије, неопходан је већи број радне снаге која више није могла да се обучава и учи само код мајстора, у оквиру цеха. Министарство
просвете и вера, у сарадњи са Министарством пољопривреде, обрта и
трговине доноси одлуку о оснивању трогодишњих занатских школа новог облика школовања и учења заната. Такве школе се оснивају у читавој држави.
Нови Сад није био изузетак.
Први облик учења заната и општеобразовних предмета у Новом
Саду, изван цеховских удружења, био је у оквиру православне црквене
општине која је организовала један облик вечерње школе, у трајању од
три године, у којој су шегрти учили неколико основних предмета. Такву школу црквена општина назива Шегртска школа. То је била претеча
свим осталим стручним школама које су касније настајале у Новом Саду и почетак стручног образовања. Када је почела да се одвија настава
у овој школи не може тачно да се утврди, али највероватније одмах после Буне и бомбардовања. Не може поуздано да се каже ни где се настава одвијала, ни како је она била организована до 1875. године. Тек,
зна се да од те године у Шегртској школи наставу држе по два учитеља
из Српске основне народне школе, који се сваке године мењају.5 Учитеље је бирала и плаћала православна црквена општина, са по 50 форинти годишње. Црквена општина такођа даје за огрев, послугу и друге
потребе. У почетку, теоријска настава се одвијала недељом од 2 до 5
часова. Ученици су били подељени у два одељења: прво, са оним ученицима који нису знали да читају и пишу, и друго, у које улазе ученици са завршеним барем другим разредом Основне народне школе. У
5

Историјски архив Новог Сада, Ф. 1, 17. 8. 1870.
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школској 1881/82. години наставу похађа укупно 63 ученика. Предмети који су се изучавали билу су: веронаука, српски, мађарски, немачки,
рачун, земљопис, статистика, цртање и писање. Од 1883. године настава се одвија четвртком после подне, а учитељи су се мењали сваке треће године.
Упоредо са оснивањем шегртских школа, покренута је иницијатива за отварање државне занатске школе у Новом Саду која је потекла
педесетих година XIX века, у време обнове Града после разарања. На
томе се остаје још неких десет до петнаест година. Први конкретни потези урађени су 1870. године. Магистрат оснива специјални одбор који
разматра могућност оснивања месне занатске школе. О томе подноси
извештај Магистрату 17. августа 1870. године, уз предлог промена неких одредби Министарства просвете и вера који се односе на наставни
језик, а по којима српски и немачки ученици слушају наставу на свом
матерњем језику, као и у четворогодишњим грађанским школама.6
После подношења овог извештаја, више од једне деценије чекало
се на отварање школе. Шта је био прави разлог тако дугог чекања на
одобрење Министарства, када се знало да су, и у Новом Саду и целој
области која се развијала, потребе за занатима биле велике? Да ли се
радило о недовољном залагању надлежних – или су разлози били финансијске и политичке природе – тешко је данас утврдити.
Децембра 1879. године, Задруга Срба занатлија Новосађана, на
својој скупштини, поново разматра могућност отварања занатске школе. Одлучено је да таква школа мора да се отвори у најскорије време и
позван је Магистрат да именује оснивачки одбор који би се још одлучније обратио Министарству за одобрење. Но, ни до лета следеће 1880.
године тај одбор није основан. На главној скупштини Магистрата, 2.
марта 1882. године, поново је затражена од Магистрата дозвола за отварање занатске школе.7 Овај пут поднета је молба, на предлог одборника
Шандора Кулчара, за отварање државне занатске и трговачке школе,
са образложењем да у Новом Саду напредују обе привредне гране. Министарство просвете и вера Угарске напокон шаље позитиван одговор,
августа 1882. године, али уз напомену да Град мора да обезбеди зграду
и сноси трошкове одржавања школе. Магистрат на то пристаје, шаље
потврдни одговор, а министар одобрава почетак рада Занатско-трговачке школе, од јесени 1883. године.

6
7

Историјски архив Новог Сада, исто.
Историјски архив Новог Сада, Ф. 1, 9362 / 882.
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Тако почиње са радом прва стручно образовна школа на овим
просторима. По одлуци Магистрата нова Занатлијско-трговачка школа
је смештена у зграду Српске народне основне школе, која је изграђена
по плану баумајстора Молнар Георга 1870. године и која се налазила
на почетку тадашње Пшеничне улице – данас Угоститељска школа (део
Економске) у Пашићевој улици. То је била једноспратна зграда са два
улаза и богато украшеном фасадом. Имала је 22 учионице, зборницу и
две помоћне просторије. Иза школске зграде, у дворишту које се наслањало на порту Николајевске цркве, налазила се шупа за дрва и алат.
Школа је била трогодишња и у њу су се могли уписати ученици који
су завршили четири разреда основне школе, и најкасније до дванаесте
године.8
За директора школе изабран је Ференц Брукнер. Број ученика, а
самим тим и професора те прве школске године сигурно није био велики. Дуга традиција учења заната у цеховима није могла тек тако да се
прекине. Неповерење према новим „шегртима из школе” и њиховом
знању заната било је велико. Поједини мајстори из Новог Сада и околних места су одбијали да узимају ученике за време школовања на праксу и касније, када би завршили школу, да их запошљавају. Било је случајева наговарања родитеља да не уписују децу у школу, него да их
шаљу „на занат”. Задруга Срба занатлија Новосађана енергично се борила против таквих случајева. Већи број занатлија ипак је схватао исправност и неопходност новог облика школовања.
Прве школске године уписана су три припремна и два прва разреда. Један припремни и један први разред су спојени. У њима је предавање било на српском језику, а у осталим разредима на мађарском и
немачком језику. Званична администрација и преписка са другим установама и службама била је на мађарском језику.
Занатско-трговачку школу могли су да упишу ученици било које
националне припадности у Аустро-Угарској. Они ученици који су слабо знали мађарски и немачки језик учили су га током школовања као
посебан предмет. У матичне књиге школе, сваке школске године завођени су подаци о сваком ученику и то: лични подаци, када је уписао
школу, шта је од школе раније завршио, који је матерњи језик ученика,
колико познаје или колико је савладао мађарски језик током школовања, које је занимање и да ли је вакцинисан и када.
Наставни план и програм Министарство просвете упућује 1883.
године. У њему су тачно одређени предмети који се уче током све три
8
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године, број часова, уџбеници који се користе и области које се изучавају.
Према програму Министарства, постојала су два смера: занатски
и трговачки. Општи предмети су били заједнички за оба смера, а постојали су и они стручни, за сваки смер посебно. Општих и стручних предмета је било у току све три године школовања. У првом разреду учили
су се предмети: мађарски и немачки језик и књижевност, у једном одељењу учио се српски језик и књижевност све три године школовања,
математика са геометријом, географија, историја, веронаука, познавање природе, здравствено образовање, биологија, физика, лепо писање,
трговина – на трговачком смеру, а познавање материјала и његова употреба – на занатском.
У првом разреду, на часовима математике – којих је било три недељно, училе су се основне операције, разломци, најмањи заједнички
садржилац и основне операције са разломцима. У геометрији су се училе праве, дужи, геометријска средишта, геометријске слике, елипса,
круг, углови, троугао, четвороугао, обим, површина и запремина тела.
Домаћи задаци су се добијали једном недељно и обухватали су све што
се током три часа недељно учило.9
На три часа историје недељно, доста опширно за једну занатску
школу, учила се људска прошлост. У првом разреду уче се прве државе у Азији, Египат, Стара Грчка и Рим.
Познавање природе обухвата учење минерала и осталих руда, као
и материјал потребан за градњу: гипс, креч, глина и стакло.
На биологији, у првом разреду, училе су се биљке и животиње, а
на физици – оно што је већ у тој науци било познато: проток ваздуха,
ширење и скупљање тела, апарати за мерење притиска и температуре.
У другом разреду предмети су били: мађарски, немачки и српски
језик и књижевност, веронаука, математика са геометријом, географија, историја, биологија, физика, хемија, познавање друштва, лепо писање; на трговачком смеру – трговачка математика, а на занатском – слободоручно цртање и нацртна геометрија.
Часови математике са геометријом одржавали су се у овом разреду
три пута недељно. Учили су се: предметни рачун, права, раван, правилна и неправилна тела, призма, пирамида, пројекција праве и тела у равни. На часовима познавања друштва предавали су се обичаји и начин
живота свих народа у Монархији. У оквиру слободоручног цртања цртала су се геометријска тела, али и зграде, куће, знамените грађевине.
9
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У трећем разреду учила су се три језика и књижевност, математика са геометријом, лепо писање, хемија; на трговачком смеру – трговина са економијом, а на занатском – руковођење машинама и технологија. У дневницима су постојале посебне рубрике за усмено и писмено одговарање, у првом и другом полугодишту. У посебним рубрикама
се писао општи успех, владање и уредност. Ове последње две оцене
биле су описне, на пример: вредан, истиче се у раду, незаинтересован,
површан и неуредан.
Посебна пажња била је посвећена обављању праксе. Школа није
имала своје радионице, тако да се пракса обављала изван школе, код
мајстора. Мајстор који је примао ученика на праксу морао је или да
буде члан Задруге занатлија Срба Новосађана или да добије дозволу за
пријем ученика од Магистрата. На почетку школске године мајстор је
потписивао уговор са школом по којем се обавезује да ће током школске године обучавати ученика, или више њих, одговарајућим занатом,
да их неће малтретирати, или током године избацити без договора са
школом. Свако пре подне, осим недељом, ученици су проводили шест
сати на пракси. После подне се одвијала теоријска настава у школи, четири часа дневно. У посебној рубрици евидентирано је код ког мајстора
ученик иде на праксу, адреса радионице и запажање са праксе. Оцене
са праксе у сва три разреда биле су описне.
Како је одредило Министарство просвете, средства за одржавање
школске зграде обезбеђивао је Град. Град је обезбеђивао и нешто средстава за грејање – шест пећки и угља за шест месеци грејања. Домар, који
је ложио пећи, добијао је 180 форинти месечно за тај посао. Министарство
је обезбеђивало 36 пећки за учионице и канцеларије и угаљ за њих, за
целу школску годину. Пећи су ложене два пута дневно, ујутру и по подне. Министарство је плаћало и осветљење школе, као и остале издатке
за које је годишње слало тачно утврђену суму новца. На почетку сваке
календарске године Савет школе се обраћао Министарству са предлогом
висине издатака за наставна средства, учила и збирке, који је могао бити
прихваћен или промењен. Плате свих запослених у школи одређивало је
Министарство просвете. Њихова висина је била различита, у зависности
од посла и положаја. Поред редовне плате постојали су и одређени додаци: за смештај, за јело, као и службене награде. Године 1899. наставници у школи су имали плату 800 форинти, плус додатних 200 „за смештај”, 710 „за јело” и од 300 до 800 форинти као могућу службену награду.
Те године, за наставна средства и књиге школа добија 14.060 форинти.10
10
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Главни снабдевач овог материјала био је извесни Хергер Агоштон, власник књижаре и папирнице, из Новог Сада. Код њега су се могле купити
књиге, уџбеници, свеске, комплетан прибор за цртање, папир за цртање,
блокови, оловке, гуме и још много тога за школу. Школа је куповала
наставна средства за скоро све предмете. Може се рећи да су све учионице биле добро опремљене сликама, картама, шемама и геометријским
телима од дрвета.
Све до краја XIX века, у згради некадашње Српске народне основне школе биле су смештене Грађанска и Занатско-трговачка школа. Ова
прва трајала је 4 године и у њу се уписивало после завршених четири
разреда основне школе. Занатско-трговачка школа је имала три разреда и у њу се могло уписати после завршене Грађанске школе. Током
деведесетих година, сваке школске године уписано је два до три одељења Грађанске школе и три до пет одељења Занатско-трговачке школе.
У одељењу се налазило од 24 до 26 ученика. Школске 1893/94. године,
на пример, у оквиру Занатско-трговачке школе било је око 200 ученика
који су похађали два припремна, три прва и један трећи разред.11 У условима постојања две школе са три и четири разреда, на једном месту,
требало је сместити одељења по учионицама и правити одговарајући
распоред наставе. Прављење распореда по учионицама почело је школске 1886/87. године и он се скоро никада није мењао. Одељења трговачког смера имала су три учионице које су само она користила. Комбиновано, занатски и трговачки смер имали су пет учионица у којима
су се смењивали. Само за занатска одељења било је пет учионица. Касније су отворена два кабинета за занатски смер. Одељења Грађанске
школе била су смештена у пет или шест учионица. Поред учионица
постојале су још две просторије у којима је становао домар. Зборница
је била заједничка за наставнике из обе школе, а поред зборнице била
је канцеларија директора.
Занатско-трговачка школа, по наставном плану, имала је четири
часа дневно, шест дана у недељи, укупно 24 часа. Број ученика на занатском и трговачком смеру био је све већи, тако да је све теже било
направити распоред смештања одељења. Министарство предлаже две
смене, али због извођења праксе сваког дана то није било могуће. Зграда некадашње Српске народне школе постаје тесна за све ученике Занатско-трговачке и четворогодишње Грађанске школе.
Од оснивања Занатско-трговачке школе, Савет Града је зграду у
којој се она налазила сматрао као привремено решење за њен смештај.
11
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Градска управа 1895. године доноси одлуку о промени локације и Занатско-трговачке и Грађанске школе, а да се првобитна основна школа
врати на старо место. Прва се иселила Грађанска школа, већ следеће
1895/96. школске године. Министарство просвете доноси одлуку да
раздвоји Занатско-трговачку школу на две посебне – Општу занатску
и Трговачку. Град одлучује да, на плацу преко пута старе поште, почне
изградња зграде Трговачке школе. За изградњу школе издваја 40.000
форинти. Министарство обезбеђује новац за материјал. Посао започиње 1898. године, а само годину дана касније, 1899, завршен је и школа
почиње са радом следеће школске године.12
Занатска школа је нешто раније променила место. Она је 1896. године исељена и смештена у стару зграду Евангелистичке школе, на углу
тадашњих улица Касарнске и Црвеног срца, данас Вука Караџића и Масарикове, иза Евангелистичке цркве. Зграда је изграђена 1875. године
као власништво цркве, а касније прелази у власништво Града. Данас та
зграда не постоји, а на њеном месту налази се нова зграда Евангелистичке заједнице. Како је то била мала школа са две учионице у приземљу и три на спрату, упућен је захтев за доградњу. Помоћ у средствима
за изградњу упућена је Граду и Министарству просвете. Град одобрава
пројекат и даје финансијску помоћ од 30.000 форинти. Изградња архитектонског пројекта поверена је архитекти Сотину Марићу, угледном
градитељу из Новог Сада који је, између осталог, пројектовао и изглед
трга испред Евангелистичке цркве и ограду око ње. Пројектантски радови су завршени почетком 1898. године, а нешто касније почињу грађевински радови, који трају наредне две године. За овај посао ангажовано
је више фирми. Набавка материјала поверена је предузимачу Балаш
Иштвану. Грађевинске радове изводила је грађевинска фирма браће
Пекло. Тесарске, столарске и паркетарске радове обављале су, посебно,
мале занатске фирме са по неколико запослених мајстора и помоћника.
Радови на кровној конструкцији и постављање црепова завршени су
почетком 1900. године.13
У уговору између Министарства и предузимача постојала је напомена да се један део уговорене цене радова не исплати по завршетку.
Тек након три године – које су биле нека врста гарантног рока – ако
је све остало у реду, исплатила би се цела сума. Постојала је и награда
од 1.000 форинти најбољем мајстору, за „труд, тачност и савестан
рад”.
12
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Мајстори су свега тога били свесни, тако да су савесно обављали
свој посао. Дограђени део је био већи од првобитног, имао је четири
учионице у којима је било простора за по 50 ученика, две собе као стан
за домара и канцеларију за директора. Учионице су биле доста велике
– 13,2м са 5,7м, имале су три или четири прозора, па је светлости било
довољно.
Тако је прва занатска школа у Новом Саду добила своју сопствену
зграду.
У Краљевини СХС 1920. године донет је Закон о трогодишњим
занатским школама које су биле под окриљем Министарства трговине
и индустрије. По одлуци тог Министарства, школа у Новом Саду мења
назив у „Стручна продужна школа (мушка) града Новог Сада”, али стари назив Занатска школа или Мушка занатска школа остаје у свакодневном говору Новосађана. Нови назив користи се једино у администрацији. Школа остаје у истој згради, иза Евангелистичке цркве, али улица,
у којој се налази и сада – добија данашње име (Улица Вука Караџића).
Мали трг, који данас виша не постоји, а налазио се на крају данашње
Масарикове улице где се она спаја са Шафариковом, звао се Трг ослобођења и наслањао се на школско двориште.
Први школски Одбор изабран је 1920. године. Председник Одбора
био је градоначелник др Жарко Стефановић. Постаје правило да градоначелници Новог Сада буду председници школског Одбора и то се
задржало све до Другог светског рата. У Одбор, између осталих, улазе
и Александар Замуровић, први директор школе, двојица угледних занатлија и један члан Индустријско-занатско-трговачке коморе Града.
Интересовање за занатска занимања било је велико. Занатство је у Новом Саду, током два века, пустило дубоке корене.
Како школа није прекидала рад за време Првог светског рата, све
до јесени 1918. године када школа престаје са радом, ученици који су
остали у Граду, наставили су да похађају школу у школској 1920/21. години. У први разред уписани су ученици из Новог Сада и разних крајева Војводине, различитих годишта. Српске основне и грађанске школе
укинуте су почетком рата 1914. године, а остале су престале са радом
средином 1918. године. Велики број ученика прекинут је у школовању
и није завршио све разреде нижих школа. Сви ти ученици, који су имали више од четрнаест година, а нису завршили основну школу, уписани
су у припремно одељење, па тек касније у први разред.
Прве школске године уписано је укупно 35 одељења: приправних
и од првих до трећих. Каснијих година број одељења се смањио. У про-

ГОРАН ЈОВИЧИЋ: СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ У НОВОМ САДУ ДО ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

107

секу, уписивано је 28–30 одељења.14
Наставни план и програм је измењен, а неки предмети су избачени. Више се нису учили немачки и мађарски језик, а променуле су се
историја и географија које су сада прилагођене условима нове државе.
Више није било математике са геометријом, него су раздвојене и геометрија се учи само у другом и трећем разреду, у оквиру математике.
Сви други предмети су остали исти. У првом разреду предмети су били:
српско-хрватски језик и књижевност, рачуница, историја, географија,
веронаука, познавање природе и хигијена. У другом разреду додају се
књиговодство, законодавство, наука о материјалима, физика, хемија,
цртање и лепо писање. Уз рачуницу учи се и геометрија. У трећем разреду нема више историје, географије и хемије. За све предмете постојали су уџбеници које прописује Министарство. Уџбеници за неке предмете – као што су српско-хрватски језик, законодавство, познавање
природе – били су јединствени за све трогодишње стручне школе.15
Према Закону о трогодишњим школама, школска година је почињала 1. септембра, полугодиште је трајало до пред православни Божић,
а распуст је трајао две недеље. Славио се Дан Светог Саве као школска
слава. За Ускрс се није ишло у школу, као и на Велики петак и други
дан Ускрса. Настава је трајала до почетка маја, од 2. до 15. маја завршни
разреди су полагали испит, а нижи разреди су и даље ишли на практичну наставу. Крајем маја уручиване су дипломе.
Свако одељење имало је свог „разредног” васпитача или, како се
данас каже, разредног старешину. Они су бринули о дисциплини, учењу ученика и редовном долажењу на наставу. За недолично понашање,
бежање са часова и нередовно похађање наставе прописане су одређене казне. Најзанимљивија је казна такозваног „затвора”. У школи је постојала једна просторија у којој би ученик био затворен неколико сати.
Смањивале су се и оцене из владања, док је телесне казне могао да изрекне само директор. Ученици су били и награђивани. Поред похвала
и књига, награде су биле и алати које је награђени могао да користи у
свом занату.
По завршетку редовне наставе полагао се завршни испит, како се
у то време звало полагање матуре. Испит се полагао пред комисијом, у
чијем саставу је, поред професора, био присутан и један мајстор и један
члан школског Одбора. Полагањем завршног испита ученик је постајао „ослобођеник школе” – како су тада звали матуранте који положе
14
15

Историјски архив Новог Сада, Ф. 150, 125/1921.
Исроријски архив Новог Сада, Ф. 150, 161/1921.
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испит. Број „ослобођеника” сваке године био је другачији. Већина ученика је редовно завршавала сва три разреда, али је било и оних који су
„репетирали” или, како се данас каже, понављали разред.16
У Мушкој занатској школи први пут се јавља ванредно похађање
наставе и уписују ванредни ученици – они који нису свакодневно посећивали наставу. Разлози томе су били разни: још увек је било родитеља
који су радије децу давали код мајстора да уче занат него у школу, а
било је и оних који нису имали финансијских могућности да школују
децу, па су их слали „на занат”, под условом да полажу испите из теоријских предмета у школи. Већина мајстора који су примали такве ученике били су са Клисе и Слане баре. Њихови ученици су се и даље звали
шегрти. Мајстори код којих су шегрти радили склапали су једну врсту
уговора са школом, на почетку школске године, и плаћали 50 динара
годишње по шегрту, школи, такозвани „шегртски принос”. Мајстори
који се нису придржавали уговора, који нису редовно плаћали школи,
који су забрањивали шегртима да уче за испите или нису пријавили
све своје шегрте – губили су права на држање шегрта и били би глобљени, као и они мајстори који су имали шегрте млађе од 14 година што
је било законом забрањено. Пред крај теоријске наставе у школи шегрти
су подносили молбу за полагање испита. Школска година се завршавала до 15. маја, а до краја маја су се одржавали ванредни испити. На
крају трећег разреда шегрти су исто полагали завршни испит, као и редовни ученици, и постајали „ослобођеници школе”. Испит се полагао
пред комисијом коју одреди управа школе. После полагања испита добијала се диплома и уверење којим су шегрти произведени у помоћнике.
Од оснивања, до пред крај XIX века, занати, послови у радионици
и изван ње, брига о шегртима и калфама – били су чисто мушки послови. Тек у ретким случајевима жене мајстора радиле су неке споредне
послове или продавале готове мајсторске производе. Није се могло ни
замислити да неко женску децу да „на занат”, код било ког мастора.
Везење, плетење и хеклање били су заступљени, као кућна радиност, код девојака и жена у Новом Саду и околини, углавном за кућне
потребе, али је било случајева да се ради по наруџбини или за продају
на пијаци и вашарима.
Индустријски развој тражи све више радне снаге. У првој текстилној фабрици Јована Деметровића, средином XIX века, од стотинак запослених, половина су биле жене које су радиле кројачке послове, научене код куће. Касније, у новосадској свилари, већина запослених биле
16
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су жене. Женских занатских радионица још нема.17
Крајем XIX века, развој и модернизација индустрије и занатства,
као и промене у друштвеном животу по градовима, намећу потребу за
учење заната и девојака – које су касније могле да раде самостално или
у фабрикама. Министарство просвете одобрава формирање женских
занатских школа, у почетку само са кројачким занатом. Широм државе
почињу са радом такве школе. Тако Нови Сад добија још једну занатску
школу. У почетку, она се налазила у Петроварадину.
Прецизних података о оснивању Женске школе нема, а први сачувани дневници говоре о школској 1895/96. години. Школа се налазила
у згради Народне основне школе. За разлику од Мушке занатске школе, у којој су ученици били разних занатских занимања, у Женској су
се учили само кројачки занати – шивење и кројење. Школа је трајала
три године, а поред праксе постојала је и теоријска настава са општим
предметима. Сваке године уписивано је 25 до 30 ученица, које су завршиле основну и Грађанску школу, значи, 13 до 14 година старости.
У згради Народне основне школе једна учионица је била чисто намењена Занатској школи, служила је као стручни кабинет. У осталим учионицама су се смењивали разреди из обе школе које су делиле зграду.
Поред Основне школе постојала је радионица где се одвијала практична настава. Овде није било случајева да ученице одлазе на праксу код
мајстора, изван школе. Пракса се обављала у школској радионици. Опште предмете и праксу предавале су две наставнице. По томе се види
да теоријских часова није било пуно.
Неких посебних наставних средстава није било, тако да су се, на
већини часова, користиле само табла и креда. Године 1896. за практичну наставу школа располаже са 4 шиваће машине, 10 узорака, 20 предложака, 4 лутке од платна и једном од трске, 2 пегле, једну радлицу и
једну даску за пеглање. За оба облика наставе – теорију и праксу, постојале су посебне књиге евиденције – дневник теорије и дневник праксе. Прецизно је евидентиран долазак ученица на наставу, током свих
месеци школске године.18
У оквиру практичне наставе, током сва три разреда, изучавани су
предмети: бело шивење, бело кројење, шаво-шивење, шаво-кројење, везење и рисање (цртање). На часовима теорије учени су општи предмети:
веронаука, српски језик, немачки језик, географија, историја, познавање
природе, краснопис, гимнастика, певање, женски кућни посао и кућан17
18
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ство. Теоријска настава је била два пута недељно. Остало су били часови практичне наставе, по чему се види да је учењу заната дат примарни
значај. Неких посебних уџбеника није било.
Држава и Министарство просвете нису пуно помагали ову школу.
Од новчаних средстава добијала се само плата за наставнике теорије.
Главни извор финансирања школе била је израда и преправка одевних
предмета – мушких и женских. Школска радионица је примала наруџбенице за шивење рубља и свих делова одеће. За то је постојала књига
поруџбеница, по којој се види да је посла било, да су ученице сигурно
добро савладале занат и ваљано радиле посао. Новац добијен у радионици користио се за одржавање школе, куповину материјала и алата,
поправку машина, за школске прославе и излете, као и за помоћ најсиромашнијим ученицима.
После Првог светског рата Женска занатска школа у Петроварадину наставља са радом. Наставни план и програм се прилагодио новонасталим променама у новој држави.19
Добротворна задруга Српкиња Новосађанки покренула је иницијативу 1921. године код Савета Града за отварање исте такве женске
занатске школе у Новом Саду. Чланице задруге предлагале су да се на
згради, која је била у њиховом власништву од 1880. године, дограде две
учионице за потребе школе. Предлажу још да њихове чланице, ван редовне наставе, обучавају ученице „по живот корисним занатима и ручним радовима”. Градски савет прихвата иницијативу и шаље молбу Министарству трговине, индустрије и занатства, надлежним за занатске
школе, за отварање Женске занатске школе. Министарство даје одобрење и школске 1921/22. године ова Занатска школа почиње са радом. Те
прве школске године било је 20 ученица на кројачком занату. Град годишње издваја своту од 250.000 динара за одржавање школе. Плате наставницима исплаћује Министарство. Уз плату ишао је додатак за станарину, положај и скупоћу. Школарина је била 20 динара, а сиромашне
девојке је помагала добротворна задруга. Наставни план и програм, организација извођења наставе и праксе и вођење евиденције били су исти
као и у раније основаној школи у Петроварадину. Новосадска школа
такође има своју радионицу са 7 машина за шивење – највише марке
„Сингер”. Наставу држе три наставнице: Даринка Даскаловић, Милена
Исакић и Љубица Мијатовић. У школској радионици примају се поруџбине за израду или преправку горње одеће, рубља и постељине.20
19
20
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Одмах после Првог светског рата у Министарству трговине и индустрије почиње да се размишља о отварању средњих техничких школа у новооснованој држави. Престолонаследник Александар, у име краља Петра I, доноси, 30. октобра 1920. године, Уредбу о оснивању државне Средње техничке школе у Београду, прве такве врсте у Краљевини.
По указу краља, објављеном у службеним новинама Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, Средња техничка школа има задатак да теоријски
и практично образује ваљане и самосталне помоћнике инжењера и архитеката, да спреми самосталне руковаоце мањих индустријско-техничко-грађевинских предузећа, као и чиновничко особље у техничким
бироима и индустријским предузећима.
Средње техничке школе могле су да имају одсеке: архитектонски,
грађевински, машински, електротехнички, геодетски, индустријскохемијски, текстилни и дрвопрерађивачки. Школа је била под надзором
Министарства трговине и индустрије, који је давао одобрење за оснивање нове средње техничке школе и доносио најзначајније одлуке везане за организацију рада школе. Свака терхничка школа морала је да
има свој печат са државним грбом и именом места где се налазила. Као
стручна школа, морала је да буде смештена у посебну зграду, да има потребан намештај, лабораторију, радионицу и потребне збирке и учила.
Техничка школа траје четири године. Наставни план, распоред
предмета за поједине одсеке и разреде одређује Министарство. Школска година има два полугодишта – или како се тада говорило „семестра”, зимски и летњи. Зимски семестар је био од 1. септембра до 15.
јануара, а летњи од 1. фебруара до 15. јуна. Упис је био од 1. до 14. септембра, а настава је почињала 15. септембра. За време једног дела летњег распуста ученици су имали феријалну праксу. Детаље о терминима
и дужини праксе доносио је професорски савет – директор и професори. У току школске године одвијали су се: редовна настава, испитивање
и оцењивање, вежбе пројектовања и конструкције, израда графичких
радова, практична настава у школским радионицама током трајања теоријске наставе, феријална пракса за време распуста, у трајању од 4 недеље, изван школе, у одговарајућим радионицама и фабрикама и стручни излети и екскурзије. У први разред техничке школе могли су да се
упишу ученици који су завршили четврти разред гимназије (нижа гимназија у трајању од 4 године), реалну гимназију или грађевинску школу
(исто по 4 године). Ученици који су завршили трогодишњу занатску
школу, или било коју трогодишњу школу, морали су да полажу пријемни испит. Поред пријемног, постојали су и поправни испит и такозвани
„испит зрелости” – матурски, завршни испит.
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Наставно особље били су: директор, професори, супленти (професори приправници), стални стручни учитељи (предавачи предмета који
се изводе у лабораторији, или делом практично), привремени стручни
учитељи (са решењем за једну школску годину), стални и привремени
стручни учитељи за практичну наставу. Директора је постављао, својим
указом, министар трговине и индустрије. На то место могао је бити
постављен само инжењер или архитекта, који има најмање 15 година
праксе. Професори школе могли су бити професори средњих школа,
универзитета, архитекте и инжењери који су положили државни стручни испит. Професори приправници, супленти, могли су после две године рада у настави (а највише после пет) да полажу стручни испит и постану редовни професори. Стручни учитељи и учитељи за практичну
наставу имали су завршену средњу стручну или занатску школу и положен стручни испит. Ако је школа имала више одсека, директор је
имао помоћнике за сваки, такозване „старешине одсека”.21
Трговачко-индустријска и занатска комора Новог Сада, подстакнута иницијативом Министарства индустрије и технике за отварање што
више средњих техничких школа у свим крајевима земље, предложила
је, 1925. године, отварање такве средње школе у Новом Саду, као прве
техничке школе у Војводини. Комора је планирала отварање, у почетку, само грађевинског одсека, а касније машинског, архитектонског и
електротехничког. Савет коморе се обраћа Министарству у више наврата, тражећи дозволу, а од Града тражи финансијску помоћ за уређивање простора у ком би школа почела са радом.22
У једном допису, између осталог, каже се: „Поводом намере Министарства индустрије и трговине да васпостави тесну везу и сарадњу између стручне школе с једне стране и привредних организација и носиоца саме привреде с друге, новосадска Трговачко-индустријска и занатска комора има част поздравити ову иницијативу Министарства, која
ће сигурно уродити плодом како за саме школе, тако и за привреднички нараштај.” Током 1927. године Министарство озбиљно разматра молбу Трговачко-индустријско-занатске коморе. Обраћа се Министарству
просвете дописом у којем образлаже потребу отварања техничких школа, у свим већим занатско-индустријским центрима државе.23
Закључак оба Министарства био је да постоји потреба за што хитнијим отварањем техничке школе у Новом Саду – ако је могуће већ за
21

Службене новине Краљевине СХС – октобар 1920.год.
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наредну школску годину. Међутим, озбиљну потешкоћу представља
смештај школе, односно, одређивање адекватне зграде за смештај школе. Градски савет предлаже да школа почне рад у згради Женске учитељске школе, у Школској улици. Постојећа школа била би пресељена. Из
Министарства стиже неповољан одговор. По њиховом мишљењу, средња техничка школа нема одговарајуће услове за рад у таквој згради. Али,
Комора је била упорна, наставља са дописима и тражењем помоћи за
отварање школе. Следеће, 1928. године, поново се у Министарству разматра могућност отварања и смештаја техничке школе у Новом Саду.
Дуго чекано одобрење из Београда стиже 22. децембра 1928. године.24
Министар индустрије и трговине Мехмед Спахо одобрио је отварање школе у Новом Саду од следеће школске године. Проблеми око
смештаја школе препуштени су Савету Града и Трговачко-индустријско
занатској комори. Према саопштењу Министарства, већа финансијска
помоћ за новосадску школу биће упућена тек када се види да ли је уписан довољан број ученика и да ли ће настава у овој школи заживети.
Комора одлучује да предузме прве кораке. Обавештава Савет Града о
одлуци Министарства и моли помоћ од 60.000 динара, за неопходне радове на припремама за почетак школске године. Како је за те радове
потребно одређено време, Комора моли да се новац достави у најкраћем року, а најкасније до априла, да би се до септембра и почетка школске године обавили неопходни послови. Важно је било да се обави упис
и школа почне са радом, како би се могло рачунати на већу помоћ Министарства.
Савет Града разматра молбу Коморе и мишљење Финансијског
одбора Града. Одлучује Трговачко-индустријско занатској комори тражени износ стави на располагање, до априла. То образлаже изјавом:
„Отварањем ове школе не само Нови Сад него и цела Војводина добиће своју прву стручну школу за школовање стручног подмлатка за нашу индустрију и занатство и тиме задовољити давнашњу небригу и
уклонити несташице нашег стручног особља, нарочито у индустрији,
која се данас осећа и како ће та средња школа са својим школским радионицама и кадром стручних професора постати расадник солидног
стручног знања и спреме. Овај одбор је сматрао да треба изаћи у сусрет
молби Коморе.”
Да би се за државну Средњу техничку школу осигурале што боље
просторије, већ за наредну школску годину, градски Савет одобрио је
да се адаптира зграда „убогог дома” – Дома за старе и сиромашне о
24
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којима је бринуо Град. Ова зграда се налазила поред Футошког пута и
била је у власништву Града. Сасвим одвојена од суседних станбених
зграда, била је ограђена и имала је велико двориште, са баштом. Поред
„убогог дома” пролазила је Школска улица која је, неких педесетак
метара даље, долазила до Футошког пута. Са друге стране Дома, улица
је скретала, правила један зглоб око Дома, потом се опет ломила под
правим углом и ишла, у продужетку, поред малог парка са једне стране, и зграде техничког одељења Банске управе, са друге стране улице.
Преко пута „убогог дома” и његовог дворишта налазиле су се Женска
учитељска школа, Грађанска школа и Трговачка академија. Све три
школе су биле смештене у згради некадашње касарне и војне болнице.
Тако почиње свој живот и рад прва Средња техничка школа са грађевинским одсеком у Војводини. Те 1929/30. школске године школа
дели зграду са преосталим станарима Дома којих није било пуно и који
су током следеће године требали бити пресељени на неко друго место.
Две просторије адаптиране су као учионице, а једна је преуређена као
зборница за професоре. Иза Дома, у дворишту, изграђене су првобитне
бараке-радионице за практичну наставу. Како до тада у Новом Саду
није постојала слична школа, професори су били инжењери, стално запослени у грађевинској дирекцији Дунавске бановине и који су у школу долазили само да одрже предавања. Било је и професора који су, на
место предавача, у новоотвоорену техничку школу дошли из других
средина. Савет Града је, по налогу Министарства, на место вршиоца
дужности директора поставио инжењера из Новог Сада, Панту Јаковљевића.25 Први професор долази из Словеније и то је био инжењер Антон Комп.26 Две године касније, на место директора постављен је исто
професор школе, инжењер Андреја Ивановић,27 који је и даље држао
одређен број часова у четвртом разреду. Разредни старешина прве генерације био је професор хидротехнике, Радивој Јековић.
Трговачко-индустријско-занатска комора упутила је извештај Министарству индустрије и трговине, у Београд, о резултатима уписа у прву
школску годину, 29. септембра 1929. године. Уписано је 37 ученика са
завршеном четворогодишњом грађанском школом или са завршена четири разреда ниже гимназије. Према јединственом наставном плану за
целу државу, на четири године грађевинског одсека изучавају се теоријски предмети: у сва четири разреда српски језик и књижевност, страни
25
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језик по избору – немачки или француски, механика, статика и армирани бетон. Остали предмети учили су се једну или две године. Остали
предмети били су: физика, историја, земљопис, планиметрија, стереометрија и тригонометрија, нацртна геометрија, аритметика и алгебра,
хемија, инжењерске конструкције, грађевинске конструкције, техничко
цртање, минералогија и геологија, технологија и наука о материјалу,
геодезија и вежбање, хидротехника, путеви и уређење града, дрвени мостови, железнице-горњи слој и тунели, пројектовање зграда, састављање предрачуна и техничка администрација, књиговодство и законодавство, грађевинска хигијена.
Све четири године обавезан предмет је био и рад у радионици, као
практична настава.28
Како је на новосадској Средњој техничкој школи први оформљен
грађевински одсек, први предавачи били су већином грађевинске струке. Највише је било грађевинских инжењера и архитекти који раније
нису предавали ученицима. Већина их је била стално запослена у грађевинској дирекцији Дунавске бановине и у школу су долазили само
да одрже часове свог предмета. Професоре на Средњој техничкој школи одређивало је Министарство индустрије и трговине, по договору са
Трговачко-индустријско-занатском комором. Техничка школа и запослени у њој били су на буџету Министарства индустрије и трговине, а
не просвете, тако да су професори Техничке школе имали већа примања од својих колега у осталим новосадским школама. Поред редовних
професора стручних предмета, у техничкој школи предавања су држали и хонорарни наставници који су предавали опште предмете. Они су
долазили из других школа, само да одрже часове из свог предмета.
Прве школске године предавања су држали професори-грађевински инжењери: Ивановић Андреја, касније директор школе, предавао
је четвртом разреду предмет железнице – горњи слој; Ђорић Богдан је
предавао инжењерске конструкције, дрвене мостове и земљане радове;
Предојевић Душан алгебру, геометрију и физику; Мирковић Радивоје
геодезију, хидротехнику, статику и армирани бетон; архитекте Ковачевић Ламбра – механику, грађевинске конструкције, пројектовање и
предрачун, грађевинске машине, и Радин Милан – нацртну геометрију,
уређење градова, техничко цртање, историју; Пуст Срећко статику, камене и мостове од армираног бетона и грађевинске конструкције. Практичне радове у радионицима предавали су наставници са звањем „приправник занатски учитељ” и то: у зидарској радионици – Кузманчев
28
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Милорад, у столарској – Перић Константин и у ковачко-браварској –
Никитовић Борислав. Наставници практичне наставе имали су 16 часова недељно у својим радионицама. Нису се исти занати учили практично све четири године – зидарски прва два разреда, столарски сва четири, а ковачко-браварски од другог до четвртог разреда.
Остале предмете предавали су хонорарни наставници и то: геодезију Дамјанов Гојко, хемију и технологију Аранђеловић Панта, немачки
језик Милер Јаков, српски језик Шантић Шпиро, са Трговачке академије, француски језик Крстић Никола, књиговодство Милошевић Фрања,
земљопис и геологију Радмановић Живан, професор Мушке гимназије,
доктор Крстић Угљеша, лекар хигијенског завода, држао је часове из
хигијене. Професори стручних предмета имали су од 14 до 23 часа недељно, а хонорарни од 6 до 8. У школи је био запослен и служитељ (домар) Владукин Лазар који је бринуо о исправности инвентара школе.29
Као и у свакој школи, тако и Техничкој, на крају прве школске
године, надлежном Министарству упућен је прецизно састављен извештај о стању на крају школске године. У извештају се приказује број
ученика који су завршили први разред, са бројем завршних оделења,
успех ученика на крају школске године, подаци о националности, вероисповести и занимању родитеља.
Како се приближавао крај школске године, тако је рок за сређивање постојеће зграде „убогог дома” постајао све краћи. Још током претходне године Савет Града одобрио је мању суму за неопходне радове
на адаптацији зграде, као припрема за почетак наставе. Прва школска
година је пролазила, настава се организовала и одвијала без проблема.
Све предмете предавали су стручни професори. Школа је имала довољно ученика који ће завршити први разред, а интересовање за упис у наредну школску годину било је све веће.
Како је Министарство индустрије и трговине обавештено, настава у новосадској Средњој техничкој школи је „заживела”. Сада је требало размишљати о стварању бољих услова за одвијање теоријске и
практичне наставе. Из Министарства и даље стижу неодређена образложења о немогућности коришћења средстава из буџета за помоћ школи и одлука да се сачека још неко време, бар још годину дана. Претходне године, Савет Града је донео одлуку о исељењу последњих станара Дома, да би се, одмах после тога, почело са адаптацијом постојећег простора.30
29
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Пошто је постало јасно да из Министарства неће стићи никаква
средства, Трговачко-индустријска и занатска комора моли Савет Града
да се заложи за уређивање школе и помогне новцем, најкасније до лета,
да би радови на време почели и били готови до почетка нове школске
године. Савет Града пристаје да издвоји 340.000 динара за овај посао, а
саме припреме за извођење радова поверене су грађевинском одељењу
Савета Града. Направљени су одговарајући технички цртежи за адаптацију и предрачун потребног грађевинског материјала.
Међутим, са планом „градских отаца” о преуређењу школе није
се слагао вршилац дужности директора, инжењер Јаковљевић. У мају
он шаље допис Савету Града у којем изражава оштар протест поводом
планираних радова.
„Слободан сам изнети разлоге, зашто је по моме мишљењу немогуће преправити ‘убоги дом’ за потребе школе и то са трошком мањим од одговарајуће новоградње”,31 између осталог писало је у том
допису.
Директор и већина запослених професора сматрали су да Средња
техничка школа мора да добије нову зграду и свака даља преправка постојеће само је одлагала издвајање средстава и почетак изградње нове
школе. Лоше стране плана адаптације наведене су по редним бројевима, уз примедбе и коментаре: „Собе у странским трактовима дубоке су
8,20 метара, а високе 4, па кад би се прозори и повећали и повисили,
свеједно би једна трећина собе остала у полутами. Овакве собе не могу
се примити за школске просторије, па нека у основи изгледају како хоће.
Средњи тракт је висок свега 3 метра, па је његова адаптација за школску просторију опет могућа само на папиру. Средњи тракт је узан, тако
да би комуникација између странских трактова била могућа само преко
дворишта.
Говорити о некој надоградњи значи говорити, а не имати озбиљну
намеру. С друге стране, засебне сале за цртање биле би додуше идеална ствар, али би требало за свака два разреда једна сала, што је готово
неизводљиво, па је зато за једну техничку средњу школу најподесније
ако се учионице, које иначе морају бити довољно светле, изграде мало
пространије, и да се у први разред прими само 30 или 35 ђака, а никако
40 – како то допушта правилник – јер је овај број и из других разлога
превелик.
Према томе, да би се осигурало несметано продужење наставе од
1. септембра, потребна је новоградња, која би обухватила две учиони31
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це 12 × 6 × 4,30, канцеларију, зборницу и једну радионицу (у подруму,
а најбоље засебно, у дворишту) величине 10 × 8 × 5. Ова новоградња
не може коштати, колико ће коштати адаптација ‘убогог дома’. Осим
тога, оваква зграда, надограђена или не, могла би се употребити за коју
другу школу, ако би се за Средњу техничку школу нашла већа и подеснија зграда, која би омогућила отварање машинског одсека, о чему
крај оваквог проблематичног смештаја не може бити ни говора.”
Овај енергичан протест и захтев в.д. директора били су одбијени
од Савета Града. Шеф грађевинског одељења, инжењер Никола Плавшић, који је израдио планове адаптације Дома, сматрао је примедбе
директора „произвољним, и да ће ова зграда преправљена у сваком погледу одговарати сврси којој је намењена”.32
Пред крај прве школске године, Савет Града упућивао је опширан
извештај Министарству индустрије и трговине у којем детаљно реферише о пословима адаптације „убогог дома” и проширењу школе. Министарство усваја предлоге општинске управе о радовима на проширењу, за време летњег распуста, али напомиње да ово решење сматра
привременим и недовољним за даљи развој Техничке школе. У допису
још препоручује да грађевинско одељење Савета Града изради ситуациони план одређеног земљишта за Техничку школу, са уцртаном постојећом зградом и назнаком где би требала да се изгради нова. Постојећа зграда Дома, уз одређену доградњу, касније би служила као радионица. Са своје стране Министарство прихвата обавезу да снабде школу
потребним алатом и машинама за одвијање практичне наставе, да опреми лабораторију и обезбеди стручне књиге и уџбенике за школску библиотеку, тако да „будућа средња техничка школа у правом смислу
служи на спреми подмлатка, који ће суделовати на економском и културном развићу не само Новог Сада, већ и целе Дунавске бановине.”
Током лета зграда је адаптирана и преуређена за одржавање наставе. У послу преуређивања учионица и радионица учествовали су и сами
ученици, као припомоћ радницима. У септембру 1930. године, све је
било спремно за почетак нове школске године. Уписано је 40 нових
ученика у први разред. Направљен је распоред наставе и коришћења
учионица за школску 1930/31. годину. Да би се преуређени простор што
боље искористио, уведене су две смене пре и после подне. Утврђен је
и распоред праксе у све три радионице, и у лабораторији.
Постојеће просторије у том моменту су биле довољне, али у управи школе и Савету Града већ почињу да размишљају и праве планове
32
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за наредну школску годину. Планира се изградња потпуно нове зграде.
Нова зграда морала би испуњавати све захтеве једне модерне уређене
школе. Зграда накадашњег „убогог дома” и велико земљиште око њега
били су власништво Града, тако да у градској управи сматрају да је најлогичније да се на том плацу изгради нова школска зграда.
Шеф грађевинског одељења Савета Града – технички саветник,
инжењер Никола Плавшић, израдио је пројекат нове зграде, у априлу
1931. године и предао га Савету на разматрање.33
Према плану новоизграђена зграда Средње техничке школе заузимала би већи део ограђеног плаца, у делу према Футошком путу. Једна
страна гледала би на Футошки пут, а друга се скоро додиривала са старом зградом некадашњег Дома. Већи део зграде био би уз Школску улицу. Главни улаз планиран је са Футошког пута. Зграда је замишљена
као приземна, без могућности доградње. Укупна дужина била би нешто
више од 35 метара. По плану, са Футошког пута улазило би се у дугачко двориште, иза школске зграде. Из ходника улазило би се у четири
учионице, по једна на левом и десном крају ходника и две у централном делу, које гледају на Школску улицу. Између те две учионице пројектована је мала просторија која би служила за смештај школског прибора и за лабораторију.34
По замисли пројектанта, учионице треба да буду доста велике, димензија 9,40 х 6,00 метара и мало веће 9,60 х 7,75 метара. Свака учионица би имала по 3 велика прозора, тако да природном светлости не би
оскудевале. Уз школу, са дворишне стране, налазио би се мали стан за
послужитеља, са собом и оставом, а улаз би имао посебно степениште.
Изнад целе зграде налазио би се таван. Оваква нова зграда потпуно би
одговарала потребама грађевинског одсека. Положај радионица и зборнице се не би мењао, оне су се још увек налазиле у старој згради Дома.
Технички саветник урадио је и „Трошкарник за градњу зграде” –
списак, количину и цену потребног грађевинског материјала, преглед
и цену грађевинских радова за изградњу школе. Савет Града одобрава
овај пројекат 8. децембра 1931. године. План и грађевински пројекат је
упућен у Министарство, које такође одобрава планирану изградњу „за
потребе даљег учења и стручног образовања”.35
Радови на изградњи могли су да почну на пролеће 1932. године.
Ипак, одлучено је да се одложе до летњег распуста. Требало је изводи33
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ти више врста радова. Почињало се са грубим земљишним радовима:
копање темеља и рашчишћавање терена. Земљу ископану за темељ касније је требало поставити испод патоса свих просторија, у слоју од 20
центиметара. Планирало се да главни материјал буде цигла, а фасада је
требала да буде покривена малтером од беле камене прашине. Од осталих радова требали су да се обаве дрводељски, гвожђарски, покривање
крова и молерски. Према прорачуну, укупни трошкови радова и материјала износили су 381.676 динара.36
У јануару 1932. године Министарство индустрије и трговине разматра могућност отварања машинског и текстилног одсека, при Средњој
техничкој школи. Један од основних захтева за њихово отварање је проналажење или изградња подесне зграде и одржавање наставе. Потреба
за овим стручним кадровима на простору Дунавске бановине била је
велика. Техничка школа шаље допис Савету Града у којем га упознаје
са плановима Министарства. У њему се, између осталог, каже: „Садашња зграда једва је довољна и за грађевински одсек, па се градско намесништво моли да размотри могућност што бржег почетка радова на
новој згради”. Током пролећа извршене су ситне поправке на пројекту.
Стан послужитеља претворен је у ковачку радионицу, а стан је пребачен у поткровље.37
Савет Града 25. јуна одлучује да издвоји 80.000 динара из градског буџета за почетак неопходних радова. Град их шаље, са назнаком
да су намењена за преправку и доградњу радионица, канцеларија, учионица и мансардног стана. Ова средства нису била довољна за почетак
озбиљнијих радова. И даље се одугловачи са уплатом неке веће суме
за изградњу. Како је распуст одмицао, управа школе одлучује да „у интересу буџета и јефтинијег процеса изградње само са стручним професорима и ученицима почне изградњу новог дела”.38
Почело би се са зидарским радовима, а градско намесништво моле
да им набави целокупан потребан материјал. Ученицима који учествују
у раду то би улазило у састав феријалне праксе преко летњег распуста.
За овај посао школа би ангажовала два зидара, који би више управљали
радовима „како би посао боље текао” и два помоћна радника. Градски
Савет одобрава да Техничка школа сама почне са радовима. Грађевински материјал се купује преко фирме „Бродарско и багерско А.Д.” која
је била главни набављач и од фирми „Штајнер д.д.”, „Браћа Крајчевић”,
36
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„Шолман и Бауер”, „Александар Вајс”. Радови почињу у августу и већ
после петнаестак дана почиње да се назире контура будуће зграде. До
септембра и почетка нове школске године, један део зидарских послова
био је готов. Ученици више нису учествовали у изградњи. Посао наставља, у улози извођача радова, фирма „Штајнер д.д.” Иако су ученици обавили мањи део зидарских радова, остаје забележено као пример
великог залагања ученика за изградњу и побољшање услова рада у њиховој школи. Радови су потпуно завршени у новембру 1933. године.
Прва фаза изградње Средње техничке школе била је завршена. Грађевински одсек је добио своју зграду са четири учионице, три радионице
и лабораторијом.39
Грађевински одсек Теничке школе у новембру школске 1933/34.
године прелази у новоизграђену зграду, која је у потпуности испуњавала све услове за квалитетно одвијање наставе. План Министарства о
оснивању машинског одсека у Новом Саду условљен је смештајем нових одељења тог одсека у одговарајућу зграду или изградњом нове. На
пленарној седници 22. априла 1934. године Трговачко-индустријске и
занатске коморе усвојен је предлог о изградњи још једног дела Средње
техничке школе, на простору поред већ постојећег. Комора се обавезала да ће за изградњу издвојити 100.000 динара.40
Још једна значајна одлука донета је на пленарној седници. Комора се обавезала да ће преузети „старатељство” над Техничком школом,
значи, издвајати одређена финансијска средства годишње и оформити
један одбор од својих чланова који ће пратити рад школе и учествовати
у доношењу одлука значајних за даље активности школе.41 Ова одлука
била је значајна за даље постојање и развој Техничке школе. Више није зависила само од одлука и помоћи Савета Града, него је уз себе имала и једну снажну градску установу.
Годину дана касније, у априлу 1935, чланови Коморе у Савету Града износе предлог о даљем проширењу школе, за смештај машинског
одсека. Градско поглаварство одређује комисију од пет чланова, као
одбор који ће проучити ситуацију и поднети извештај о предмету доградње школе. У њему су обухваћени сви делови: грађевински радови,
постављање водовода и канализације, постављање електричне инсталације, покривање крова. Стара зграда „убогог дома”, која се налазила на
месту где је Школска улица правила завој под правим углом, планирана
39
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је да се руши и у том делу плаца да се изгради нова зграда. У старој
згради, предвиђеној за рушење, налазила се зборница и канцеларије,
које су по плану требале да се преселе у новоизграђену зграду.
Требало је проширити и постојеће радионице. Нове су планиране
да се надовезују на већ постојеће и да иду у дубину дворишта. Према
замисли комисије, требало је изградити просторије за три радионице:
ковачку, браварску и стругарску, у које би се сместиле потребне машине и алати. Градски Савет, у мају 1936. године, доноси одлуку о почетку радова и обезбеђује суму од 320.111 динара, као помоћ Комори и
школи. Сви зидарски, тесарски и кровопокривачки радови поверени су
предузимачу Јосипу Влку из Новог Сада, који је био обавезан да већ у
јуну почне са радовима. Министарству индустрије и трговине достављен је план и пројекат зграде машинског одсека, уз напомену да радови почињу током летњег распуста, са обавезом предузимача да ће, до
почетка следеће школске године, школа бити завршена. У плану је било
формирање само једног одељења првог разреда. Оно је, у тој првој
школској години, могло бити смештено са одељењима грађевинског
одсека, у претходно изграђену зграду. Министарство све то одобрава,
тако да почиње упис ученика на машински одсек. Школске 1936/37.
године уписано је једно одељење. На грађевинском одсеку те године
има четири одељења, по једно у сваком разреду. Већина предавача на
новом одсеку већ је радила у Техничкој школи. Један број нових професора били су инжењери у производњи или су предавали на машинском одсеку у Београду.42
Исто као и на грађевинском одсеку, и на машинском су запослени
били под окриљем Министарства индустрије и трговине, а не просвете.
На машинском одсеку, школске 1936/37. године, предавања држе 11
професора, три стручна занатска учитеља и хонорарни наставник-лекар
који предаје хигијену. Вршилац дужности директора одсека био је инжењер Мирослав Штирски Николајевић који је уједно предавао нацртну геометрију, физику и техничко цртање. Мартинис Маслер предаје
геометрију, техничко цртање, хемију, минералогију и геологију; Марковић Радивој хидротехнику, географију и земљане радове; Вујић Радоје алгебру и геометрију; Секулац Милисав историју, српско-хрватски
језик и немачки језик; Јанковић Ђорђе француски језик, технологију,
пројектовање, геометрију и путеве и уређивање градова; Ковачевић
Ламбра грађевинске конструкције, инжењерске конструкције и предрачун; Пуст Срећко армирани бетон, механику, гвоздене конструкције,
42
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статику, камене и бетонске мостове и механику; супленти – Лазић Михајло тунеле, механику и физику и Стошић Драгомир парне котлове,
механику, машинске елементе, грађевинске машине, електричне машине, немачки језик, књиговодство; стручни учитељ Грабор Виталиј алгебру и геодезију; занатски учитељи – Петровић Божидар практичну
наставу у машинској радионици и Банковић Бане практичну наставу у
ковачко-браварској радионици. Лекар Крстић Угљеша43 је предавао хигијену.
Све укупно, на четири године било је 33 предмета – стручних и
општих: српско-хрватски језик и књижевност, немачки или француски
језик, физика, историја, економска географија, планиметрија са стереометријом, тригонометријом и аналитиком, нацртна геометрија, аритметика и алгебра, основе грађевинских конструкција, хемија, минералогија и геологија, механичка технологија, термодинамика и наука о топлоти, техничко цртање, механика, машински елементи, парни котлови,
хидрауличке машине, гвоздене конструкције, дизалице и пумпе, гасни
мотори, локомотиве, општа електротехника, електричне машине, геодезија, индустријске инсталације, предрачун, хигијена, грејање и ветрење, књиговодство и законодавство и рад у радионици. Током летњег
распуста, сваки ученик имао је обавезну феријални праксу од три недеље изван школе, у фабрици или код мајстора у радионици.44
Прве школске године уписано је 46 ученика. На крају школске
године, у други разред, без слабих оцена, прошла су 22 ученика. Још
11 их је полагало поправне испите, док су остали пали на годину или
се исписали. Разредни старешина прве генерације био је инжењер Стошић Драгомир. Ученици те прве генерације машинских техничара били
су: Ангел Андрија, Бркић Магдалена, Вуковић Радован, Гарабатин Стеван, Димитријевић Ћирило, Димовић Тодор, Живковић Лазар, Исајев
Миленко, Јанчић Радован, Јовановић Драган, Јовановић Михајло, Кучера Стеван, Новот Антун, Ранисављевић Живко, Ристић Стратимир,
Себелић Иван, Станковић Лазар, Стевић Миленко, Стојановић Драгослав, Шимон Самуел, Шибаков Олег, Бркљач Никола, Велимиров Мита,
Димић Брачко, Јан Стеван, Курбатфински Фрања, Лончарски Тадија,
Мунижаба Ђорђе, Медић Милош, Огризовић Александар, Палковљевић Бошко, Суша Владо, Трсек Карло, Васић Сретен, Дитрих Јосип,
Ђорђевић Видоје, Мокуш Имре, Прелић Ђорђе, Сурлић Миленко, Ми-
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келић Павле, Омаљев Радован, Савин Јован, Хавелка Драгутин, Станковић Душан, Матић Ђока и Манојловић Момчило.45
Укупно, на Средњој техничкој школи школске 1936/37. године
било је 164 ученика, у првом разреду грађевинског одсека 42, у другом
37, трећем 25, четвртом 14 ученика и на машинском одсеку 46 ученика,
у првом разреду. Предмета је било пуно, па су ученици недељно имали
од 42 до 47 часова. Настава се одржавала и суботом, али је ипак сваког
дана било по седам, осам часова. У сва четири разреда, према распореду, један дан у недељи била је практична настава, по шест часова. Практична настава се одржавала у новоизграђеним школским радионицама.46
Професоре теоријске и практичне наставе на оба одсека постављало је Министарство индустрије и трговине. Сам указ о постављању
доносило је Намесничко веће у име краља Петра II, а Министар је био
дужан да га изврши. Све то указује на велики углед који су имале државне средње техничке школе у Краљевини Југославији и професори
који су на њима предавали. Велико стручно образовање које се стицало
у овим средњим школама и квалитетан професорски кадар допринели
су да средње техничке школе називају и „Техникум”, а свршене ученике цене као добре техничаре.
Министар индустрије и трговине др Иван Шуменковић, средином
тридесетих година, допунио је већ постојећи правилник о средњим техничким школама који је написан после Првог светског рата, када је донет закон о оснивању техничких школа. Тачније, Министар је од постојећег једног саставио пет правилника којима се регулисао рад у школама
ове врсте. То су били:
1. Правилник о дужностима ученика, њиховом владању, похађању
школе и школских вежбања, учешће у ђачким удружењима, правдању
изостанака, кажњавању и осталом раду у овим школама;
2. Правилник о зидању и хигијени школских зграда (учионица, радионица и другог радног простора);
3. Правилник о постављању и делокругу рада школских лекара у
државним средњим техничким и мушким занатским школама;
4. Правилник о уређењу, руковању и управљању школским кабинетима, збиркама и књижницама;
5. Правилник о уређењу интерната.47
Између осталог, у правилнику о дужностима ученика писало је:
45
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„Ученици треба између себе да негују дружељубље, да су пажљиви и трпељиви један према другом. Ако би се међу ученицима десиле
размирице, треба да се труде да их сами отклоне, на леп другарски начин, а ако то није могуће, да се обрате школској власти.”
„За нанесену увреду, ученик не сме сам себи прибављати задовољење, већ се мора обратити жалбом надлежној школској власти.”
„Ученици морају поздрављати наставнике и друге познате старије личности, увек и на сваком месту, скидањем капе или поклоном, ако
су гологлави, а ученице само поклоном.”
„Пре уласка у школу, ученици су дужни добро очистити своју обућу. Горње хаљине, капе, кишобране и каљаче треба оставити на месту
одређеном за то.”
„За одржавање реда у учионицама, кад наставници нису у њима,
старају се редари, које у потребном броју, редом и за утврђено време,
одређује разредни старешина. Њихове су дужности:
– да читају молитву пред почетак првог и на крају последњег часа
– да се старају да буде потребан прибор на свом месту и у реду
– да се брину да се учионице проветре за време одмора
– да јављају изостанке ученика.”48
На крају четвртог разреда сваки ученик је полагао матуру. Прво
се подносила молба за полагање „испита зрелости”, после тога стручни
професор је одређивао датум полагања и сазивао испитну комисију. На
матури се полагало шест предмета, три обавезна и три изборна. Полагало се писмено, и усмено пред комисијом од три члана. Сваки члан
комисије постављао је по три питања, а цео матурски испит трајао је
три дана. После полагања матурског испита добијала се диплома машинског техничара. За четири школске године формиран је комплетан
машински одсек, са по једним одељењем у сваком разреду и похађањем
наставе у две смене.
Од 1938. године директор школе је био инжењер Боривоје Јовановић, кога су сменили одмах по окупацији земље.49 Пред сам Други
светски рат у школи на грађевинском одсеку има 140, а на машинском
120 ученика, у по четири одељења. На оба смера, у оквиру практичне
наставе, организоване су посете фабрикама, радионицама и објектима
о којима се говорило на предавањима.
Ученици машинског одсека често посећују ливницу, фабрику кабела и плинару у којима се упознају не само са машинама и алатима,
48
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него и са начином и организовањем процеса производње. На грађевинском одсеку више су се обилазили готови објекти: насипи уз Дунав, веће и значајније зграде у Граду, али се организовала и посета фабрици
цемента у Беочину, циглани у Петроварадину. Током све четири године
школовање је било бесплатно. Школа је имала своју амбуланту код
Дунавског парка где су ученици ишли на лекарске прегледе и добијали
оправдања. Већина ученика је била из Новог Сада и околине, али било
их је и са стране, скоро из целе земље. Било је и деце руских емиграната и Срба из Мађарске. Ученици са стране могли су се хранити у кухињи Црвеног крста. Становали су приватно, у улицама у околини школе. У школи се није смело пушити и пити алкохол, а било је забрањено
свако непотребно задржавање у школским просторијама, дворишту и
испред школе. Пред рат, политика се озбиљно умешала у живот и рад
школе.
У школи је формирано удружење ученика „Техничар”. Већи део
чланова били су чланови СКОЈ-а. Секретар удружења био је Бошко
Палковљевић-Пинки. Ученици који су припадали организацији „Збор”
Димитрија Љотића, тражили су од управе школе да укине удружење
„Техничар”, са образложењем да се у њему врши комунистичка агитација. Нешто касније, забрањен је рад „Техничар”-а. Ученик машинског
одсека, Бошко Палковљевић-Пинки касније је учествовао у рату, од
првих дана. Постао је заменик команданта Фрушкогорског одреда. Учествовао је у неколико великих битака на Фрушкој Гори, током 1941. године. Погинуо је 1942, у борби са Немцима, код Мале Ремете.50
На грађевинском одсеку школу је 1934/35. године завршио Јован
Вукановић, родом из места Рогамира код Подгорице. У борбу против
окупатора пошао је одмах на почетку, у лето 1941. године, у Црној Гори. Првог маја 1943. унапређен је у чин мајора. Исте те године заробљен
је и нешто касније стрељан. Оба бивша ученика Техничке школе током
рата истицала су се храброшћу и неустрашивошћу. После рата проглашени су за народне хероје.51
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ЂАЧКО ИГРАЛИШТЕ У НОВОМ САДУ

САЖЕТАК: У раду је обрађен историјат једног од најпопуларнијих спортских
објеката у Новом Саду, Ђачког игралишта. Од увођења фискултуре као наставног
предмета у Гимназији, постојао је проблем простора у ком би она била извођена.
Изградњом нове зграде, почетком ХХ века, овај проблем је привремено решен – јер
је пројектом предвиђена и фискултурна сала, али су њени капацитети убрзо постали
недовољни. Тридесетих година ХХ века, бивши ученик Гимназије, инжењер Милутин Татић, уз помоћ ученика Гимназије и финансијску подршку градских власти,
пројектовао је и изградио спортске терене на Лиману. Леп спортски комлекс дуго
је служио потребама новосадских гимназијалаца, а касније студената, рекреативаца и активних спортиста. Неколико пута је обнављан, а темељну реконструкцију
доживео је за потребе одржавања Европског омладинског првенства у атлетици,
2009. године.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Нови Сад, Гимназија, Ђачко игралиште, Милутин Татић.

Ђачко игралиште jедно je од најимпресивнијх спортских борилишта у Новом Саду. Овај спортски објекат, који се налази недалеко од
најпознaтијег новосадског купалишта Штранд, у току 2009. године доживео је огромну трансформацију. За потребе одржавања Европског
омладинског првенства у атлетици, град Нови Сад је на том простору
изградио спортски полигон за атлетику, са најмодернијом „тартан” подлогом. Међутим, и најревноснији љубитељи атлетике, као и најактивнији спортски рекреативци Новог Сада, не би са сигурношћу знали да
објасне како је овај објекат добио свој назив. Једни би то име неизбежно везивали за своја сећања на школске дане када су, на том месту,
учествовали у спортским такмичењима, док би други закључивали да
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је назив логичан, с обзиром на чињеницу да се у близини налази Универзитет.
Зачетак приче води нас у XIX век, ка Великој православној новосадској гимназији, данашњој Гимназији „Јован Јовановић Змај”.
Настава физичког васпитања, односно гимнастике, први пут је уведена у овој образовној институцији 1853. године.1 Пионир у раду из ове
области код нас био је др Ђорђе Натошевић. И поред очигледне потребе за овим предметом, он ће се усталити у школском програму тек од
1879. године.2
Ондашњи директор гимназије, др Васа Пушибрк, тражио је од Патроната (орган управљања Гимназијом) да одобри средства за одржавање „гимнастиковања”.3 Вежбање се одржавало у школском дворишту. Велики број ученика, недостатак простора и један професор који
је сам обављао наставу физичког васпитања били су фактори који су
онемогућавали успешно извођење наставе из овог предмета. Због тога
се директор 1894. године обратио Патронату са следећом примедбом:
„да се Патронат умоли, да се што пре побрине за набавку нужног локала за гимнастиковање, како би се лети и зими могло гимнастиковати”.4
Ова молба директора Пушибрка је уважена, те је Владимир Николић у свом нацрту за нову гимназијску зграду пројектовао и салу за
фискулутуру, која се и данас користи (гимназијска зграда грађена је од
1899–1900. године).
После ослобођења, 1918. године, Новосадска гимназија је наставила свој успешан рад. Због повећања броја ученика, омалена сала више
није могла да задовољи потребе наставе физичког васпитања, па је управа школе тражила начине да превазиђе тај проблем.
Управа школе је осмислила пројекат да се у тадашњем мочварном
делу Новог Сада, Лиману, изгради игралиште за ученике ове Гимназије. Идеја је потекла од директора Мирка Балубџића5, а наставили су је
његови наследници на тој позицији. Кључна помоћ за изградњу игралишта дошла је од тадашњих и бивших ученика Гимназије који су несебичним радом претворили мочварно тло у спортско борилиште.6
Бивши ученик школе, инжењер Милутин Татић, осмислио је и на-

1

Новосадска гимназија 1810–1960, Нови Сад, 1960, стр. 86.
Исто, стр. 87.
3
Исто.
4
Исто.
5
Споменица и извештај за школску 1934–35, Нови Сад, 1935, стр. 88.
6
Исто стр. 88.
2
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правио план изградње игралишта7. „Игралиште је нивелисано добровољним радом ученика Гимназије и њених наставника”.8
Школски летопис за школску 1936/37. годину најбоље сведочи о
огромном одушевљењу и доприносу грађана за изградњу игралишта
„Често не прође ни један једини дан, а да који пријатељ школе, ... у много случајева и онај најсиромашнији, ... не донесе неки поклон школи
било у новцу, књигама, оделу и одећи за сиромашне ученике, односно
да на други начин, ... саветом или делом ... не помогне њезина настојања. Недавни случај са једном болешљивом и сиротом надничарком,
која је дала, и поред захвалног отклањања са стране Управе, своју једнодневну надницу као свој дар Ђачком игралишту спада, без сумње, у
најсветлије примере велике љубави према школи”.9
Финансијска помоћ за изградњу дошла је и од Краљевске банске
управе Дунавске бановине, Градског начелства и ђачких родитеља.10
Градско поглаварство Новог Сада11 је, одлуком од 7. децембра
1935. године (након одобрења од Министaрства финансија), уступило
бесплатно управи Мушке гимназије Краља Александара земљиште димензија 200м × 150 метара, на временски период од 1. маја 1935. године
до 31. априла 1945. године.12 Ради признања права власништва, Гимназија мора годишње да плаћа Градском поглаварству 110 динара, а земљиште се може користити искључиво у тражене сврхе.13 Градско веће
правдало је ову своју одлуку намером да побољша физичко, здравствено
и морално васпитање школске омладине.14
Тадашњи директор гимназије, др Бранко Магарашевић, покренуо
је живу акцију за уређење игралишта. На основу Одлуке Градског поглаварства број 78490/935, Гимназија је добила право да изгради, у улици Савке Суботић, приземну стамбену зграду за чувара игралишта.15
Пројектант зграде био је Хенрик Халер.16
Да би се простор Ђачког игралишта оплеменио, управа школе се
обратила Граду за помоћ, ради изградње ботаничке баште. Ботаничка
башта је требало да послужи и као средство за конкретизацију пређе7

Споменица и извештај за школску 1934–35, стр. 89.
Новосадска гимназија 1810–1985, настанак и развој, Нови Сад 1985, стр. 180.
9
Извештај за школску годину 1936/37, Нови Сад 1937, стр.138.
10
Споменица и извештај за школску 1934–35, стр. 88.
11
Решење Број 74633 од 7. децембра 1935. године.
12
ИАНС Ф. 150, 78490/1935.
13
ИАНС Ф. 150, 78490/1935.
14
ИАНС Ф. 150, 78490/1935.
15
ИАНС Ф. 150, 78490/1935.
16
ИАНС Ф. 150, 78490/1935.
8
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ног наставног градива из природних наука. Градско веће Новог Сада
је, 30. децембра 1935 године, (решење број 453) донело одлуку да се из
градског расадника продају саднице Гимназији, са попустом од 75%. У
објашњењу ове одлуке стајало је да Град није био у финансијској могућности да уступи бесплатно велики број садница – али да је био вољан да спусти цену садницама, због тога што су имали у виду важност
изградње ботаничког врта за средњошколску омладину. 17
Градско поглаварство је решењем од 13. новембра 1935. године
број 64082 упутило градског главног баштована Љубомира Јовановића
да изда Гимназији потребне саднице, по цени коју ће одредити Градско
Веће.18
Иако су радови добро напредовали, управа школе је морала да се
обрати граду Новом Саду за финансијску помоћ ради довршетка изградње спортских борилишта. Из текста обраћања Гимназије Граду видимо
да је Градско веће, на седници од 3. јула 1936. године, изгласало помоћ
од 15.000 динара (28. јула 1936, број 1587).19 За узврат, Град је тражио
од управе школе да, у свако доба, игралиште може да користи у сврхе
обавезног телесног васпитања. Управа школе је са зебњом примила овај
захтеве због страха од несавесног понашања ђака из других школа, као
и због потенцијалне штете на справама и ботаничкој башти.20
Када је завршена изградња, Ђачко игралиште је имало главно игралиште (где се данас налази фудбалски терен), кружно тркалиште (које
се зими претварало у клизалиште), простор за скок у вис, простор за
скок у даљ, трибине које су могле да приме 5.000 гледалаца, игралиште
за тенис, игралиште за одбојку и опоравилиште.21
Игралиште је свечано отворено 31. маја 1936 године. О току манифестације сазнајемо из Школског годишњака за 1936. годину:
„31. маја у 10 часова пре подне обављено је свечано отварање Ђачкога игралишта и освећење застава свих новосадских подмладака Јадранске страже. Освећењу су присуствовали покровитељ свечаности, бан
Дунавске бановине, г. Светислав Пауновић, у пратњи начелника Просветног одељења г. Миленка Јаношевића и шефа свог кабинета, г. А.
Цветковића; Њ. Високопреосвештенство г. др. Иринеј, епископ бачки;
г. Мирко Балубџић, начелник Одељења за средњу наставу Министарства
просвете, као изасланик г. министра просвете; бригадни санитетски ге17

ИАНС Ф. 25, 52/1936.
ИАНС Ф. 25, 1554/36.
19
ИАНС Ф. 25, 1587/36.
20
ИАНС Ф. 25, 1587/36.
21
Енциклопедија Новог Сад, свеска7, Нови Сад, 1996, стр. 246.
18
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нерал, г. др Иличковић, као изасланик армијског команданта; г. др. Милош Петровић, подпредседник Општине, као заступник градоначелника
и многобројни изасланици свих државних и самоуправних надлештава,
као и делегати свих просветних, хуманих и националних организација.
Присуствовала је и делегација од 25 ученика, са 2 васпитача Гимназије Краља Александра I у Београду, а на јавним вежбама суделовали су и ученици Карловачке гимназије под воћством г. Жарка Зличића,
наставника гимнастике. После говора г. директора, а у име г. министра
просвете, поздравио је ученике г. Мирко Балубџић, начелник Одељења
за средњу наставу и изразио задовољство г. министра просвете и своје
лично што наша омладина добија овако лепо игралиште. Ову свечаност
поздравиле су многе угледне личности, а међу овима и министар за физичко васпитање народа г. др. Јосип Рогић, који се за ову нашу установу много интересовао и у сваком погледу је помагао.
Тога дана, после подне, у 4.30 часова, одржана је јавна телесна
вежба свих средњих школа у Новом Саду”.22
Према пројекту инжињера Милутина Татића изграђена је и зграда
ђачког опоравилишта, намењена свим ученицима Дунавске бановине.23
Пројекат изградње финансирали су школа и Хигијенски завод у Новом
Саду24. На основу записника ф. број 492/937 и на основу решења Банског одбора за здраствену заштиту ученика у Новом Саду (Зап. бр. 28.
од 27. маја 1937. године), сазнајемо да је зграда, која је изграђена Ђачком игралишту, предата на употребу Заједници дома и школе, при државној Мушкој реалној гимназији у Новом Саду.25
Из записника сазнајемо да је зграда била потпуно нова, да је имала један спрат, осам стамбених и девет споредних просторија, а да је
вредност зграде износила 159.439,83 динара.26
Најбољи показатељ оправданости изградње ових објеката била је
огромна посета ученика Ђачком игралишту. У школској 1937/38. години
6.378 ученика посетило је овај објекат.27 У школској 1938/39. години
13.805 ученика вежбало је на Ђачком игралишту.28
Слободно се може рећи да је међуратни период био „златно доба”
Ђачког игралишта.29 Када је фашистички окупатор ушао у Нови Сад,
22

Извештај за школску годину 1935/36, Нови Сад, 1937., стр. 52.
Извештај за школску 1935–36, Нови Сад, 1936, стр. 92.
24
ИАНС Ф 25, 1468/37.
25
Исто.
26
Исто.
27
Ивештај за школску 1937–38, Нови Сад, 1938, стр. 53.
28
Ивештај за школску 1938–39, Нови Сад, 1939, стр. 47.
29
Енциклопедија Новог Сада, свеска 7, стр. 247.
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овај објекат одузет је од Гимназијe и предат је на управу злогласној фашистичкој омладинској организацији Левант.30
Након ослобођења, објекат је проглашен друштвеном својином,
под именом Омладинско игралиште.31 На њему су одржавни часови
фискултуре за ученике средњих школа. Некада славно игралиште, у
новонасталим друштвено-политичким околностима доживело је тужну
судбину. По дефиницији „свачије је ничије”, терени су руинирани, главно игралиште је постало фудбалски терен, док су пратећи објекти изгубили своју оригиналну функцију. Због тога се тражило решење за
обнову игралишта.
Скупштина општине Новог Сада је 17. октобра 1964. године донела решење, на основу захтева Универзитета у Новом Саду и Општинског савеза за физичку културу, по којем се Универзитету у Новом Саду додељују на трајно и бесплатно коришћење Омладински стадион.32
На седмој седници Универзитетског савета Универзитета у Новом
Саду, одржане 29. и 30. марта 1966. године, одлучено је да се Ђачко
игралиште преда на управу и коришћење Центру за физичку културу
Универзитета у Новом Саду.33
Важан датум у историји овог игралиша је 5. август 1968. године
када су Универзитет у Новом Саду, кога је заступао проректор Универзитета др Адалберт Шенброн и Завод за комуналну изградњу, кога је
заступао Војислав Васић, потписали уговор о изградњи фискултурне сале.34 Скупштина општине Новог Сада, односно Секретаријат за управно
правне послове је, решењем од 9. октобра 1968. године, дозволио изградњу овог објекта.35 Пројекат изградње урадило је Пројектно предузеће „Архитект”. Технички пријем објекта обавио је Секретаријат за
управно-правне послове, 27. августа 1970 године.36
После ове акције, наступило је време нове велике стагнације игралишта. Времена су била толико тешка да је 26. јуна 1992. године основан фонд за ревитализацију Ђачког игралишта.37 Године 1996, на ини30

Енциклопедија Новог Сада, свеска 7, стр. 247. Левант је била једна врста полувојничке
организације ради извођења предвојничке обуке (Новосадска гимназија 1810–1985, настанак и
развој, Нови Сад, 1985, стр. 198).
31
Енциклопедија Новог Сада, свеска 7, стр. 247.
32
Решење број 30205/1964 од 17. октобра 1964. године.
33
Универзитет у Новом Саду, Секретаријат – Извод из записника број 03–143/1 од 18. фебруара 1981. године.
34
Уговор оверен 19.08. 1968 под бројем 05 689.
35
Решење број 02–351/4024–68 од 9. октобра 1968. године.
36
Секретаријат за управно правне послове, Број 03–351/2642–70 од 27. августа 1970. године.
37
Енциклопедија Новог Сада, свеска 7, стр. 247.
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цијативу управника Центра за физичко васпитање Љубомира Цвејановића, извршена је ревитализација игралишта.38 Радове на уређењу, од
1992. до 1996. године, обавиле су инжињерске јединице Војске Југославије.39
Данас Ђачко игралиште представља једно од најопремљенијих
атлетских борилишта у Србији. Фудбалски терен користи Ф. К. „Индекс”,
док 988 ђака Гимназије „Јован Јовановић Змај” и њихови професори
муче муку са извођењем наставе физичког васпитања у маленој сали, с
почетка прошлог века.

38
39

Исто.
Исто.
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PETAR ĐURĐEV, Geschichtslehrer
Gymnasium „Jovan Jovanović Zmaj” Novi Sad

DER SCHULSPORTPLATZ IN NOVI SAD
ZUSAMMENFASSUNG: In dieser Arbeit wurde die Geschichte eines der
populärsten Sportobjekte in Novi Sad, des Schulsportplatzes, bearbeitet. Seit
der Einführung des Sportunterrichts als Lernfach im Gymnasium hat es ein
Problem bezüglich des Ortes gegeben, wo man den Sportunterricht abhalten
würde. Mit dem Bau eines neuen Gebäudes, Anfang des 20. Jahrhunderts,
wurde dieses Problem zeitweilig gelöst, denn das Projekt hat auch einen
Saal für den Sportunterricht vorgesehen, aber seine Kapazitäten waren bald
ungenügend. In den 30-er Jahren des 20. Jahrhunderts hat ein ehemaliger
Schüler des Gymnasiums, der Ingenieur Milutin Tatić, mit Hilfe der Gymnasiasten und mit finanzieller Unterstützung der Stadtverwaltung Sportplätze
im Stadtteil Liman entworfen und bauen lassen. Der schöne Sportkomplex
hat lange Zeit den Bedürfnissen der Gymnasiasten in Novi Sad, später auch
Studenten, Freizeit- und Aktivsportlern gedient. Er wurde mehrmals erneuert
und für den Bedarf der Europäischen Jugendmeisterschaft in Athletik 2009
gründlich rekonstruiert.
SCHLÜSSELWÖRTER: Novi Sad, Gymnasium, Schulsportplatz, Milutin
Tatić
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Игралиште и опоравилиште Мушке реалне гимназије Краља Александра I у
Новом Саду (Ђачко игралиште)

Опоравилиште фонда за здравствену заштиту ученика на Ђачком игралишту

UDC 325.3(=163.41)(497.15+497.113)"1918/1950"

МАРА ШОВЉАКОВ, професор историје
Футог

НЕКИ АСПЕКТИ КОЛОНИЗАЦИЈЕ СРБА ИЗ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ У ЈУЖНУ БАЧКУ –
УПОРЕДНА АНАЛИЗА 1918–1950.

САЖЕТАК: Струјање из Босне и Херцеговине у Војводину може се пратити кроз миграцију почев од средњег века, а трајало је кроз 19. и 20 век. Колонизација је у два циклуса обележила две југословенске државе. Сусрећемо два
различита друштвено-економска и политичка система две Југославије, у који
се колонизацијa уклопила током 20 века. Разлике у степену привредног и друштвеног развоја заостале Босне и развијеније Војводине биле су подстицај српске колонизације.
Кључне РЕЧИ: колонизација, Краљевина СХС, Краљевина Југославија,
Јужна Бачка, Босна и Херцеговина, Војводина.

Реч колонизација означена је као миграција маса ради стварања
насеобина.
Колонат је потицао из античког периода, мењао облике манифестовања, прилагођавао се епохама. Колонизација је првобитно означавала стварање насеобина грађана неке државе у освојеној земљи. Прва
већа нововековна миграција била је Велика сеоба Срба 1690. која је
означила Војводину новим завичајем за 40.000 породица придошлих
из старе Србије, са Косова и Метохије. Колонизацију Немаца и Мађара
и других народа започела је моћна Хабзбуршка царевина, како би слабо насељену и мочварну данашњу Војводину, изложену ратовима, насељавањем становништва, стратешки и економски консолидовала. Захваљујући опсежним радовима мелиорације и применом достигнућа
науке, Војводина ће постати житница. Истовремено, колонизациона
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политика претвориће ово подручје у мултиетничко и мултиконфесионално.
Триво Милитар се залагао за упоредно проучавање „ранијих и последњих колонизација”, како би се нашла решења за многа питања из
области етнологије, социјалног и привредног живота. Колонизација
бечког двора, извршена у 18. веку, имала је дугорочни циљ и програм
спровођења, који је био плански и систематски.1 Војводина је вековима
била пољопривредно колонизационо подручје. Етнографски колорит је
беспримеран мозаик стечен захваљујући колонизацији и миграцији.
Колонизација је особена јер се спроводила у оквиру исте државе,
а вршило се пресељење са једног на друго подручје. Политички, национални, економски и социјални разлози условили су колонизацију, ради
промена у наведеним структурама. Географска анализа укључује историјске разлике емиграционог и имаграционог подручја у друштвеном,
економском, националном и политичком смислу. Реформа упућује на
сплет економских питања, док колонизација открива „шаренило односа на етничким територијама југословенских народа, као резултат и последица геополитичког положаја балканских простора”.2
Питање колонизације, као део миграција, зазузима једно од најважнијих места у политичкој, друштвеној и културној историји Европе.
Она се у Бачкој ослања на историјско искуство различитих државних
творевина и политичких система. Историјско наслеђе феномена је јединствена манифестација, која се понавља као низ појава, чији су узроци и
подстицаји пленили пажњу како савременика, тако и потомака. Жива
динамична демографска позорница мењала се као историјска нужност.
Аграрна реформа и колонизација спроводиле су се, после два светска рата, у две превасходно пољопривредне Југославије. Политички
обликована, правно нормирана аграрна политика, реализована од органа власти, остала је, упркос бројним радовима, као научни изазов. Уочавају се три фазе: међуратна, ратна и послератна колонизација. Истраживане су сложене појаве, осветљавани бројни проблеми, којима је тема
означена као дуготрајан процес.
Колонизација – као феномен и историјски процес, превазилази
локалне оквире и регионалне границе, јер повезује удаљене просторе и
даје нови смисао осмишљавању живота. Због тога простори губе значај

1

Бранислав С.Ђурђев, Демографска анализа послератних миграција у Војводини, Нови Сад
1986, стр. 1,5. (рукопис-дисертација).
2
Никола Гаћеша, Радови из аграрне историје и демографије, Нови Сад 1995, стр. 89.
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изолованих средина, постају препознатљиве целине, са осмишљеним
садржајем дешавања.3
Изузетан је географски положај Бачке, јер је пресеца друмски и
железнички пут који из централне Европе води у Цариград. Границе су
физички прецизиране и протежу се јужно од канала Дунав-Тиса-Дунав.
Простор је трајно присутан и омеђен воденим током. Бачка је средњи
део Војводине, њен најплоднији део. Дели се на три подручја: јужни,
западни и северни. Јужни део обухваћен је речним токовима Дунава,
Тисе и Великог канала. Стратегијски гледано Јужна Бачка се налази у
централном делу Панонске низије, на северу Србије. Имала је војни и
економски значај у историјском смислу, јер је била подручје сусретања истока и запада, Отоманске и Хабзбуршке монархије.
Јужна Бачка у географском и стратегијском погледу је најзанимљивија област Војводине. Ослоњена на традиције Бач-Бодрошке жупаније, такозвана доња или јужна Бачка неговала је посебност изражену
и кроз административно функционисање. То подручје је потом ушло у
склоп Дунавске бановине, од 1931. до 1941. Насељено је, између два
рата, већином Србима који ће, за време Другог светског рата, у највећој мери доживети депортацију.4 Тоталитет историјских збивања у који је уклопљена Јужна Бачка омеђен је панонским базеном који чини
део средњеевропског простора. Истовремено је ослоњен на балкански
простор, одакле је долазила усељеничка популација. Сучељавањем и
стављањем два различита географска простора у шири контекст могуће
је схватити узроке, обим и последице појава везаних за колонизацију.
Хронолошки оквир омеђен је периодом 1918–1950. јер је означио
две етапе истог процеса. Прва аграрна реформа и колонизација текле
су две деценије: прва у међуратном периоду, а друга у послератном, званично само три године. Главна комисија за насељавање бораца ликвидирана је 28. маја 1948.5 Хронолошки и тематски оквир омогућава сагледавање динамике у развоју, и сведочи да је све процес, да подлеже
настајању, преобликовању, нестајању.
Извори за изучавање прве и друге колонизације садржани су примарно у Архиву Војводине. Аутор се суочио са обиљем грађе везане
како за прву, тако и за другу колонизацију. Само Архив Војводине чува,
у депоима, у Фонду 98, за прву аграрну реформу – кутија 687 и књига
170. Фонд 184. има 430 кутија списа и 338 помоћних архивских књига
3

Бранко Петрановић, Историографија и револуција, Београд 1984, стр. 249–252.
АВ Ф 183 а.ј. 104; Укупно исељено 1941. из бачких колонија 26.791, убијено 964, нестало 702.
5
АВ Ф 334 Годишњи извештај ПК КПЈ за Војводину 1948.
4
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и односи се на период 1945–1948. Исти Архив у Фонду 185. садржи 361
кутију списа, 70 помоћних архивских књига и појединачних досијеа о
колонизацији, у 224 кутије.6
Питањем насељавања и насељеника у Војводини бавила се Матица српска, између два светска рата и после Другог светског рата. Тим
поводом настали су рукописи, као плод истраживања више аутора, који се међусобно разликују по квалитету. Радови нису обухватили сва
колонистичка места, а пројекат је остао незавршен, упркос настојању
Матице да их публикује у посебном издању, како би рад посвећен колонизацији популарисала.
Непрестани ток миграција у једном правцу претежно се одвијао
под утицајем економских фактора. Спор привредни развој Босне и Херцеговине узрок је постојања миграција које су, услед ратних дешавања
устанака у 19. и ратова у 20. веку, убрзале кретање становништва. Пораст броја становништва је други разлог сељења у напредније центре
као што је Војводина. Феномен колонизације је остао недоречен: наука
је искристалисала сва питања везана за објекте, док су субјекти, као
жив организам, остали у другом плану. Зато су послератна политика и
наука критиковале међуратну, која се апологетски односила према резултатима друге колонизације.
Подстицаји миграција су етничка истоветност, која се највише
манифестовала кроз језик и обичаје. Религија је понекад подстицала
или успоравала исељавање. Пример за то су конзервативни католици –
који су успоравали, и подстицајни протестанти у Немачкој – који су
убрзавали сеобе. Предмет нашег разматрања су међурепубличке сеобе
из Босне и Херцеговине, на подручје Јужне Бачке. По питању плодног
земљишта, пасивни крајеви – као што су Босанска Крајина и Херцеговина, били су расадници сеоба.
Око пола милиона сељачких породица добило је земљу у првој Југославији, на рачун 10.000 велепоседника који су добили одштету у износу од 4 милијарде динара.7 Током друге колонизације, земљу из аграрног фонда добило је 180.000 породица сиромашних сељака, 71.000 беземљаша и 65.000 колониста.8
6

Ф 184 Главна комисија за насељавање бораца у Војводини – Нови Сад, 1945–1948 и Ф185
Одељење за аграрну реформу и колонизацију Главног извршног одбора НС АПВ – Нови Сад,
1945–1951.
7
Иван Божић, Сима Ћирковић, Милорад Екмечић, Владимир Дедијер, Историја Југославије, стр. 421, 422, 423. Сељачки порез 1932. износио је 4 милијарде, колико и одштета велепоседницима.
8
Бранко Петрановић, Чедомир Штрбац, Историја социјалистичке Југославије, књ. 1, стр. 57.
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Колонизација је требала да оствари национални интерес у пограничним крајевима, да обезбеди ефикаснију заштиту и националну безбедност. Демографски гледано, подручје Војводине имало је успорен
демографски раст. (Табела 1).
Укупан број становника Војводине
Година
1869.
1880.
1890.
1900.
1910.
1921.
1931.
1948.

Банат
463.674
455.651
503.588
532.004
552.887
561.958
584.549
609.158

Бачка
507.723
532.373
603.318
648.233
682.876
735.117
779.896
805.599

Срем
188.18
199.429
237.813
263.458
290.141
274.099
304.478
287.742

Војводина
1,159.580
1,187.450
1,344.720
1.443.731
1,525.900
1.571.174
1,669.920
1,702.500

Табела 1. Демографско кретање становништва Војводине 1869–1948.

Бачку ћемо, на микроплану, посматрати кроз подручје Јужне Бачке, 1921.9 Јужна Бачка по вероисповести: наспрам 100.000 православаца
било је 140.000 римокатолика и евангелика заједно.
Година
1910.
1921.

Православна
34,60%
34,40%

Римокатоличка
51,90%
52,20%

Гркокатоличка
1,0%
1,0%

Евангелистичка
10,50%
9,70%

Јеврејска

Друге

1,70%
1,40%

0,30%
1,10%

Табела 2. Становништво Баната, Бачке, Барање по вероисповести 1910. и 1921.10

Политички амбијент је требало национално, политички и економски предупредити снажењем националног становништва. Национално
мешовита Војводина није била гарант заштити словенског националног
бића и државе и зато је потреба прве Југославије за колонизацијом, односно национализацијом, политички условљена одлука донета на Крфу
1917, као награда добровољцима.
9

Дефинитивни резултати пописа становништва 30.1.1921, стр. 3, 358–363.
АВФ 192 кутија 235 пописи б.б.

10
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Година Српскохрватски
1910.
28,8%
1921.
37,2%

Немачки
23,1%
23,8%

Мађарски
32,0%
27,7%

Табела 3. Становништво Баната, Бачке, Брање по матерњем језику 1910. и 1921.

Бројно стање Немаца
Територија
Војводина
Југославија
Бачкa

Година
1921.
1939.
1939.

Број
335.910
536.800
174.600

Табела 4. Бројно стање Немаца у међуратном периоду

Становништво – Немци
Територија
Бачка
Банат
Срем

Проценти
23,60%
22,60%
14,70%

Табела 5. Проценат Немаца у односу на остало становништво 1921. у Војводини

Ако упоредимо податке тебела 2. и 3. видимо, за 1910. и 1920, константност у верском и националном смислу. Проценат православних је
34%, римокатолика 52%. У Банату, Бачкој и Барањи највише се говорило мађарским 32% и немачким 23%, док се број лица који говори српскохрватским језиком повећао са 28% на 37%.
Кретање Немаца изражено је нумерички (видети табелу 4. и 5). Већи део живео је у Војводини. Немци су по попису из 1921. у Војводини
бројали 335.910.11 Они су у кулском, оџачком и паланачком срезу чинили апсолутну већину становништва, преко 50%. Већину су имали у 36,
од 110 општина. Бачка је, по другим изворима, имала 784.896 становника – од тога Немаца 173.058. Настањени су 84% у селима и 16% у
градовима. Земљорадњом се бавило 65% сеоског становништва и 30%
градског. Привредна улога Немаца била је већа од демографског потен11
Дефинитивни резултати пописа становништва од 1921, Општа државна статистика, Сарајево 1932. стр. 467.
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цијала. Чинили су 20% становништва, поседовали су 31,2% обрадивог
земљишта, а имали су 46,7% индустријске и 40% занатске производње.
Остваривали су 55% националног дохотка у Војводини. Водили су млинску, цигларску и нарочито кудељарску индустрију, са 90% производње.
Немци су привредно одскакали и имали су културу живљења која је била изнад осталих народа Војводине. Били су узор по радним навикама
и пословичности. Њихово политичко, културно и економско организовање надрастало је остале мањине. Немачка мањина неговала је привидну лојалност, није се упуштала у политичке коментаре. Привидна
пасивност скривала је стварно игнорисање „нашег државно-политичког,
још више, пак, нашег национално-културног живота”. Изречени став
поклапа се са полицијским извештајем управе полиције Новог Сада, од
3. јула 1930, у ком се истиче да немачко вођство настоји да „масе одржи
у апсолутној целини путем привредних организација. Организације херметички затворене према нашем националном живљу и нетолерантност
према нама.” Запажено је да Мађари немају исто културно преимућство
као Немци, немају „гвоздене организације” чисто привредног карактера, али имају националну индивидуалност.12 Мада је Немаца у Бачкој и
Банату било приближан број, ипак су доминантно господарили Бачком
– поседовали су преко 300.000 кј. земље, а у Банату за 100.000 кј. мање.13
Народност
Мађари
Срби и Хрвати
Немци

Укупан број
260.988
246.598
173.796

Површине %
45,36
12,73
28,20

Табела 6. Становништво – поседовна структура велепоседника Бачке 1921.14

Неповољна по Србе била је аграрнопоседовна структура 1921, што
приказује табела број 6. Немачки и мађарски велепоседници поседовали су 73,38% земљишта, а Срби и Хрвати само 12,73% површине. Неповољан однос био је по питању односа становништва у Бачкој 1921:
наспрам 246.598 Срба и Хрвата стајало је 260.988 Мађара и 173.796 Не12

Бранко Бешлин, Привредна проблематика у штампи Немаца у Војводини тридесетих година 20. века – Истраживања, Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад 2008, стр. 74, 75;
АВ Ф 126 II 21144 стр. 1354.
13
Никола Гаћеша, Немци у аграрној реформи и власништву обрадивог земљишта у Војводини
1919–1941 – Зборник за историју, Нови Сад 1976, стр.79.
14
Славко Шећеров, Социјално-аграрни односи у Бачкој пред извођење аграрне реформе, Београд 1929, стр. 119–125.
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маца. Аграрнопоседовна структура власништва над земљом поправила
се након две деценије системских промена извршених аграрном реформом и колонизацијом. Срби су са 12,73% површина скочили на 30,45%,
Разлоге миграција и захтева за колонизацију налазимо у eкстензивној пољопривреди и слабој индустрији на којој је почивала Босна и
Херцеговина 1918. Имала је 13% становништва нове државе и само 145
индустријских предузећа, што је шест пута мање од Војводине и Словеније. Становништво Босне и Херцеговине чинило је 1938. укупно 15%
југословенске популације, а имало је 7% југословенских индустријских
предузећа.15 Прва Југославија била је изразито аграрна земља у којој
су сељаци остваривали преко 60% националног доходка. Резултати колонизације у три међуратна подручја показују да је највише насељено
породица у Војводину – 23.225 породица, Македонију, Косово и Метохију 15.772, затим Славонију 5.190, што чини укупно 44.187 породица.
Савременици су били свесни пропуста и грешака спровођења реформи. Земља се делила у правцу који је више био национално-социјални, често политичко-партијски, док је економска страна занемаривана.16
Одсуство плана огледало се у подизању насеља без инфраструктуре, померањем масе брдског становништва у равницу, изостало је подизање
квалитета живота јер је изостала већа продуктивност производње. Стање је описано речима: „Ново насељени колонисти налазе се у очајној
беди и опажа се велика смртност код деце услед исхране”.17
Срби су 1938. у срезу Бачка Паланка поседовали 21.710 кј, Немци
и Мађари 43.187 кј. Срез Жабаљ – Срби су поседовали 44.928 кј, Немци
и Мађари 8.159 кј. Срез Нови Сад – Срби 54.658 кј, Немци и Мађари
43.641кј, остали 37.720 кј. Срез Тител – Срби су власници 34.271 кј,
Немци и Мађари 9.801 кј. Укупно у Бачкој Срби су 1938. поседовали
376.704 кј, Мађари и Немци заједно 617.200 кј, остали 243.320. кј. Након
аграрне реформе и колонизације Срби су у Бачкој поседовали 30,45%,
Немци и Мађари заједно 49,89%, а остали 19,66% обрадивих површина.
Пред Други светски рат Срби су компактни у старобечејском, жабаљском, тителском и новосадском срезу, Немци у бачкопаланачком,
кулском, сомборском, апатинском и оџачком, Мађари у сенћанском и
бачкотополском срезу, а Буњевци у суботичком.18 Компактност српским
15
Иван Божић, Сима Ћирковић, Милорад Екмечић, Владимир Дедијер, Историја Југославије, стр. 422,426.
16
АВ Ф 126 III 10.859/930.
17
Дан, број 145, година 1940.
18
Никола Гаћеша, Земљишни власнички односи у Војводини уочи Другог светског рата, Нови Сад 2007, стр. 119, 120,121.
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становништвом старобечејског, жабаљског и тителског среза допринела
је изостанку спољне колонизације. Извршена је само унутрашња колонизација месним добровољцима и колонистима. Аграрно-социјална
структура Бачке указује да је беземљаша било највише Мађара, колико
Срба (13.701) и Немаца (10.476) заједно. Упркос присуству месних беземљаша, у Бачкој је спроведена спољна колонизација после Првог и
Другог светског рата.
Национализацијом је требало елиминисати последице колонизације страног елемента из 18. и 19. века. Стање на терену упућивало је
на верску подељеност. Верски ишаране Босна и Херцеговина, територија Бачке, Баната и Барање – биће укључене у процес колонизације.
Вероисповести 1921.
Територија
Босна и
Херцеговина
Банат, Бачка,
Барања

Православна

Римокатоличка

Гркокатоличка

Евангелика

Муслимана

829.360

444.309

9.308

6.627

588.173

473.112

693.751

13.179

144.750

1.658

Табела 7. Вероисповести у Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца – попис 1921.

Попис из 1921. указује на бројчану предност православног становништва у Босни и Херцеговини, у односу на муслимане и католике (православних 829.360, муслимана 588.173, римокатолика 444.309). Однос
религија на територији Бачке, Баната, Барање ишао је у корист римокатолика којих је било 693.751, а православних 473.112. (Табела 7)
Округ
Мостар
Бихаћ
Б. Крупа
Б. Петровац
Цазин
Укупно

Православна
80.848
11.636
26.764
33.196
9.181
161.625

Римокатоличка
114.087
3.241
251
1800
652
120.031

Исламска
61.349
80.715
13.657
5.647
31.480
192.848

Табела 8. Поједини окрузи у Босни и Херцеговини,
становништво по вероисповести 1921.
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Табела број 8. осликава поделу на три религије у окрузима у Босанској Крајини и Херцеговини. Овај простор латентно је био изложен
раздорима, бунама, прогонима и страдању становништва. Ако изузмемо
подручје Мостара, примећујемо благу предност муслимана у односу
на православне, док је број римокатолика занемарљив. Округ Мостар
имао је доминантне римокатолике у односу на друге две конфесије. Две
деценије касније, ова територија доживеће демографска померања становништва, прво принудно, затим после Другог светског рата и добровољно.
Економски положај Босне и Херцеговине прожет је утицајем Истока и Запада, Средоземља и Подунавља. Природна је веза Панонске
низије, Јадранског мора и алпског система и зазузима средишњи део
динарског система. Обилује разгранатом мрежом водених токова, хидроенергетским потенцијалом па је погодна за сточарство, шумарство,
рударство (угаљ, гвоздена руда, хром, бакар, олово, антимон, жива,
сребро, боксит, нафта, земни гас, камена со...). Упркос наведеном, ова
територија је емиграционо подручје. У време Аустро-Угарске иселило
се 260.000 и уселило 200.000 лица. Ојачало је римокатоличко, а ослабило православно становништво.19
Босна и Херцеговина унела је у Краљевину СХС 13% становништва и 145 индустријских предузећа, што је шест пута било мање од Војводине и Словеније. Две деценије касније, 1938. године, Босна и Херцеговина је имала 15% становништва и 7% индустријских предузећа. Војводина је истовремено имала 15% становништва и 46% индустријских
предузећа, односно, шест пута је била индустријски јача од Босне.20
Православни кметови живели су на територији Херцеговине, Босанске Крајине, Посавине и Подриња. Економска структура становништва упућује на поседовне односе, где су Срби у 26% слободни сељаци
и кметови у 74%. Муслимани су поседници у огромној већини од 91%,
Срби само са 6%. Муслимани су слободни поседници сељаци са 57%,
Срби са 26%. Неравноправност у друштвеном, економском и социјалном статусу православног српског становништва постаће узроком незадовољства, буна и сеоба. После Првог светског рата, из Босне и Херцеговне селе се у матицу колонизовани Немци, Чеси, Пољаци, Словаци и Мађари. Планско пресељење унутар границе државе СХС повукло
19
Милена Спасовски, Драгица Живковић, Миломир Степић, Етнички састав становништва
Босне и Херцеговине, Београд 1992, стр. 10, 18.
20
Иван Божић, Сима Ћирковић, Милорад Екмечић, Владимир Дедијер, Београд, Историја
Југославије, стр. 426.
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је православно становништво махом у источни Банат, северну Бачку,
затим Косово и Метохију и Македонију.
Страдање у Другом светском рату, само на Купресу, смањило је
број Срба са 11.685, према попису из 1948, на 6.206. Од тог броја исељено је 4.500 Купрешана, а погинулих у рату је било преко 2.000. Бихаћ
је изгубио 14.450 житеља, Цазин 12.000 жртава Срба.21 Поред политичких, економске, културне и социјалне прилике у Босни и Херцеговини
узрок су исељавања становништва. Пример је становништво Купреса
чије су куће уништене и које је током рата живело у збеговима – три
године по шумама. Јела се трава, коприва и зеље. Владале су болести
тифус и шуга, али највише их је мучила глад. Зато је први транспорт
колониста са Купреса стигао 14. 9. 1945. у Нови Сад.22 Присутна је
била и појава одласка у сезонску емиграцију између два рата, како би се
решио проблем пренасељености.23
Срез

Правосл.

Жабаљ
Нови Сад
Б. Паланка
С. Бечеј
Тител
укупно:
Град Нови Сад
Јуж. Бачка укупно

21.186
11.708
12.205
24.725
19.207
89.031
14.801
103.832

Римокатол.
6.046
16.269
23.229
30.011
5.058
80.613
15.120
96.733

Гркокатол.
1.758
61
31
379
101
2.330
300
2.630

Евангел.
863
26.146
5.349
764
4.514
37.636
5.713
43.349

Табела 9. Становништво Јужне Бачке по вероисповести 1921.

Православно становништво Јужне Бачке окружено је било римокатолицима и евангелицима који су доминирали територијом. Национални циљ државе означен је колонизацијом као мером национализације.
(Табела 9).
Слаб природни прираштај српског становништва у Бачкој донео
је демографску анализу, насталу за потребе бана Дунавске бановине
21
Милена Спасовски, Драгица Живковић, Миломир Степић, Етнички састав становништва
Босне и Херцеговине, стр. 28.
22
Младенко Кумовић, Порекло, миграције и страдања Срба са Купреса, Нови Сад 1996, стр.
281, 330.
23
Раде Ракита, Послератна колонизација Жупљана у Војводини, Зборник за друштвене науке
бр. 63, Нови Сад 1977, стр. 241.
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1932.24 „Ослабљену генеративну снагу српског живља у Бачкој, Банату,
Барањи треба ојачати баш сеоском колонизацијом, што на једном делу
нашег националног подручја српско становништво нема толико јаловог градског живља као баш у Бачкој и Банату”. Биолошки посматрано,
природно кретање становништва у Бачкој, Банату, Барањи и Срему 1930/
1932. засновано је на резултатима државне статистике. Популација Југославије имала је следеће природно кретање:
Наталитет

Смртност

Прираштај

30,70%

19,38%

14,69%

Табела 10. Природно кретање становништва Југославије 1931.

Наталитет

Смртност

25,70%

19.50%

Прираштај
6,15%

Табела 11. Природно кретање становништва БББ 1931.

Табеле 10. и 11. приказују стопу прираштаја – у Југославији 14,69%,
а у Бачкој, Банату и Барањи 6,15%. Једноставно, генеративна снага домаћег и дошљачког становништва временом се изједначују. Бачка, Банат
и Барања, са 1.418.000 становника, има годишњи прираштај од 8.177
становника. Поређења ради, шумадијски део Дунавске бановине имао
је два пута мање становника, а већи прираштај за 3.000 душа. Биолошкo-генеративна снага домаћег становништва, посебно српског, није охрабривала писца занимљивог елабората. Наведени су узроци морталитета српског становништва, присуство туберкулозе, висока стопа смртности сисанчади (износила је 20 на 100 новорођених). Уочени су узроци
наведених последица, неједнака социјална структура и неједнако привредно и културно стање. Очекивало се од „сеоске колонизације” да
реши наведене проблеме, јер разлике у природном прираштају нису
могле проузроковати знатнија померања у општом етничком саставу:
православних је било 32,65%, римокатолика 48,83%, протестаната-лутерана 10,4%. Пораст становништва у Војводини необично је лаган, због
слабог природног прираштаја који је у Банату слабији него у Бачкој и
Срему.25 Демографска испитивања указала су на тенденцију смањивања
24
25

АВ Ф 183 ај. 109.
Становништво НР Србије 1834–1953, Београд, 1953, стр. 39, 40.
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рађања германског и словенског становништва. Узрок је тражен – како
у економској кризи (и сматран је привременим), тако и у намерним прекидима трудноће, као трајној тенденцији. Јужнословенске општине имале су већу стопу рађања и смртности од немачких, тако да је прираштај
био исти. (Табела 12).

Јужнословенске општине
Немачке општине

Рађање
31,6
26,5

Умирање
22,1
17,6

Прираштај
9,5
8,9

Табела 12. Природно кретање 1919–1932. на 10.000 становника у Бачкој

Узроци смртности лежали су у неповољном материјалном стању
и хигијенској непросвећености. Социјалне болести, као што су туберкулоза и помор одојчади, више је косила српско него германско становништво. Тако је у периоду 1929–1932. на 100 српских беба умрло 22,3
бебе, на 100 немачких беба умрло је 14,4 бебе (разлика је била 7,9).26
Помор народа од туберкулозе косио је више Србе, што се може
видети из примера среза Стари Бечеј (општине Стари Бечеј, Србобран
и Турија), са 37.000 становника. Просечна смртност од туберкулозе је
44,5%: Срби су умирали 51,3%, Мађари и Немци 39,5%, протестанти
28%, Јевреји само 21%. Узрок је тражен у културно-просветном и психолошком моменту. Читати је знало: Јевреји 95%, Немци 82%, Срби
61%. Од туберкулозе се умирало обрнутим редом. Културна заосталост
српске сељачке жене, незнање личне и јавне хигијене услед лоших станова, лоше исхране и фамилијарних навика, контакти са болесником –
све су то узроци смртности.27

26

Југословенски дневник, број 5, од 6. до 8. јануара 1935. – види др Владан Јојкић, Бројно кретање сеоског становништва Бачке.
27
Јединство, број 868, од 17. маја 1922.
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Колоније у Јужној Бачкој насељене добровољцима
Колонија
Општина
Број добров.
Број душа
Алпар
Вајска
55
243
Бачко Петрово Село
С. Бечеј
42
239
Кутош
Србобран
12
56
Сириг
Темерин
210
1260
Степановићево
Степановићево
209
1125
Стари Бечеј
19
69
Старо Ђурђево
Темерин
81
425
Танкосићево
Степановићево
18
91
Укупно:
646
3508
БАЧКА
Свега породица аграрних интересената
6.518
Број душа
29.465
Број кућа
4.652
БАЧКА
Број добровољаца
3.269
Број душа
16.383
Табела 13. Колоније у Јужној Бачкој насељене добровољцима 1930.

Надељени добровољци у Бачкој 1936.
Срез
Број
Апатин
33
Бачка Паланкa
214
Бачка Тополa
728
Жабаљ
411
Кула
222
Нови Сад
1100
Оџаци
324
Сента
999
Сомбор
633
Стари Бечеj
310
Субoтица
940
Тител
223
Укупно:
6157
Табела 14. Број надељених добровољца у Бачкој 1936.28
28

Никола Гаћеша, Аграрна реформа и колонизација у Бачкој 1918–1941, стр. 266.
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Табеле број 13. и 14. приказују распоређеност колониста по срезовима Бачке, број насељених добровољаца и душа. Као што се види
на табели, највећи број колониста насељен је био у срезу Нови Сад, са
1.100 породица. Значајнија демографска померања уследиће тек након
1945.29
Гаћеша помиње предлог бана Дунавске бановине да се у Новом
Саду оснује бановински одбор за ренационализацију помађарених Словена у Војводини. Бан је предлог упутио 29.6.1935. Министарству унутрашњих послова. Предлагао је да се проучи стање у општинама и да
се рад конкретизује. Предлог бана није озбиљније размотрен.30 Мотив
нове колонизације био је покушај да се заустави економска пентрација
немачког становништва у Бачку и друге северне крајеве. Предност је
имала земља уз обе обале реке Дунав, на простору Бачке, Баната, Барање и Славоније. Бан С. Рајић је упознао са намером директора Штедионице Дунавске бановине, кога је замолио да спречи немачку пентрацију, тако што ће спремити план за колонизацију нашег живља у Војводину. Директор је, упркос жељи, указао бану да министарства у Београду
нису имала разумевање „јер су рачунске цифре и каматни обрачуни
били увек важнији од ма каквог, па и најкрупнијег националног питања”. Сматрало се да ће Уредба о ограничењу отуђења непокретне имовине на подручјима у Љубљани, Загребу и Новом Саду бити у функцији спречавања Немаца и Мађара да куповином постану власници земље
коју су аграрни субјекти добили аграрном реформом. Ова мера није
спречила тајну продају земље, она се вршила на основу признаница.
Национални живаљ, међу њима било је и добровољаца, вршио је продају аграрне земље националним мањинама, што је штетило интересима
земаљске одбране.31 Драгиша Цветковић није желео да се замера Немачкој, па је осујетио план насељавања добровољаца на територије са
немачким становништвом.32
Политичке прилике после Првог светског рата разматране су од
српске емиграције после Другог светског рата. Демографско-етнографска студија од професора Л. М. Кнежевића из 1962. указује на колонизацију да је „административна акција спроведена од државних власти.
То су били највећим делом Срби, али не ипак искључиво Срби. Али
теран нико није из Војводине. Надошла је једна знатна принова српског
живља, која се јако много множила, али услед веома рђавих хигијен29

Никола Гаћеша, Земљишни власнички односи у Војводини уочи Другог светског рата, стр. 22.
Миливоје Ерић, Аграрна реформа и колонизација 1918–1941, стр. 267.
31
Никола Гаћеша, Аграрна реформа и колонизација у Бачкој 1918–1941, стр. 274–276.
32
Драган Тешић, Закон Краљевине Југославије о добровољачком питању, стр. 297.
30

152

ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

ских прилика и друге климе многи су страдали. Нарочито је била јака
смртност одојчади и мале деце. За време рата су Маџари брутално избацили све те насељенике из Бачке и Барање. И они су се били прилагодили новом начину живота, нарочито деца њихова која се ни у чему
нису разликовала од деце аутохтоних Војвођана”.33
Слободна Војводина изнела је податак везан за прву колонизацију
да је старих колониста после Другог светског рата, изузев Суботичког
и 4 среза Сремског округа, било око 11.316 домаћинстава или 46.704
душа.34
Обавезе досељеника биле су веће од права: поред радног ангажовања на обради земље, без инвентара за рад, морали су у року од три
године да саграде кућу. Откуп земљишта за колонисте, у року од 20
година, регулисан је скромним кредитом. Зграде у којима су становали
колонисти су узимали у закуп. Приликом градње куће, колонисти и
добровољци у Бачкој су подизали зајам, а 1921. задуживали су се и код
зеленаша, што је ометало економски напредак породице добровољаца
и колониста.
Колонисти Босне и Херцеговине насељени су, како у новоформиране колоније као што су Сириг, Ветерник и Степановићево, тако и
десетину постојећих места у Војводини. Привилегован положај у колонизацији имали су добровољци: закон им је гарантовао доделу земље,
помоћ у додели позајмица за изградњу кућа и набавку пољопривредног инвентара. Колонистичка насеља чинила су део друштва и државе,
али су ипак споро напредовала. Ситан посед није остваривао вишкове
производње, јер је задовољавао само личне интересе добровољаца и
решавао питање „глади за земљом”.
Утицај политичких партија на колонизацију огледао се у заштити
интереса велепоседника. Власт је либерализовала реформу из истог разлога. Остављање максимума и супермаксимума велепоседу угрозило је
колонизацију, јер је умањило шансу колонистима до дођу до земље.
Власт је више средстава уложила у откуп, надокнаду експроприсаног
земљишта, него у колонизацију. Само наследници Котека добили су
преко 32 милиона динара и остављен им је супермаксимум од 7.000 кј.
– који су успешно продавали до Другог светског рата, по тржишној
цени.
Oцењујући резултате насељавања, Миленко С. Филиповић је изрекао став да је колонизација српског елемента вршена из етнополитичких
33
34

Л. М. Костић, Српска Војводина и њене мањине, Торонто, 1969, стр. 55 и 56.
Слободна Војводина, број 254, 26.8.1945.
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разлога, јер су друге народности имале већину. Ценио је успех колонизације, упркос недостацима који су довели до „помора” досељеника
и тешког сналажење услед недостатка инвентара – зато је требало времена да се биолошки, социјално и културно адаптира. Може се закључити да је прва колонизација Срба у 20. веку само отворила нову страницу у решавању српског националног питања.
Бачка је доживела нову колонизацију Мађара за време Другог
светског рата. Амбијент колонизације остварен је ефикасним протеривањем српског становништва на територију НДХ и Србије, интернирањем у логоре. У пуне куће колониста насељени су досељеници из
Буковине који су потицали из сикуљских предела Ердеља. Досељавање Секуљаца из Буковине и Угарске на подручје Баната вршило се у
19. веку. Првих дана по окупацији мађарска власт је желела да обезбеди доминацију у Бачкој коју је сматрала историјском територијом.
Прва војна мера била је протеривање Срба колониста и оптаната досељених после 1918. Мађарска власт отворила је логоре у Бачкој, у којима је логорисала 12 хиљада српских колониста. Протерано је у Шарвар
око седам хиљада колониста, у јуну 1941.35 Интернирано је 11.375 Срба
у логоре у Старом Бечеју, Бачкој Тополи, Суботици, Врбасу, Визићу,
Бачкој Паланци, Тителу. Логорисано је Срба из 50 места у Бачкој, Барањи и Прекомурју. Окупаторска власт окомила се на становништво
Шајкашке. Сношљивији живот Срба био је у српско-немачким местима,
него у Шајкашкој. Нумерички подаци наводе за Новосадски срез број
исељених, по местима: Степановиђево – 3.000, Сириг – 900, Старо Ђурђево – 873, Танкосићево – 180, Ветерник – 176, Мишићево – 250, Нови Кисач – 70. Укупно исељених у Новосадском срезу било је 5.449, а
настрадалих 680 колониста. Половина становништва Сирига је страдала, што је била права трагедија колонистичког становништва.36
Сретен Вукосављевић је изрекао констатацију: „Колонисти добровољци можда су најтеже жртве фашизма. Депоседирани су са својих имања и кроз четри године окупације пребацивани широм Југославије од немила до недрага, они су већ на граници својих духовних и
физичких моћи...”37 (Табела 15).

35
Александар Касаш, Мађари у Војводини 1941–1946, стр. 37,43; Злочини окупатора у Војводини 1941–1944, књига 1 Злочини окупатоара у Бачкој и Барањи, стр. 230.
36
АВ Ф 183 а.ј. 268.
37
АЈ Ф 97, фасц.2,бр.33. Никола Гаћеша, Радови из аграрне историје и демографије, стр. 415.
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Биланс страдања у Бачкој
Исељено колониста
26.791
Убијено
964
Умрло и нестало
702
Табела 15. Биланс страдања колониста у Бачкој

Организовано принудно пресељавање, током маја и јуна 1941, спровеле су мађарске власти на територији Бачке исељавањем 6.500 српских
породица, са 29.500 лица и досељавањем 3.806 мађарских породица, са
15.593 чланова. Србима је експроприсано 150.000 кј. у корист мађарских
аграрних интересената, што је повећало мађарски земљишни фонд са
23% на 37% укупне обрадиве површине.38
Власт је после Другог светског рата износила политички став да
колонизација нема за циљ доминацију и националну хегемонију у условима националне равноправности. Посебан политички значај имало је
насељавање носиоца „здравог прогресивног духа и иницијатора послератне социјалистичке изградње”.39
Узрок друге колонизације Срба сагледаван је кроз ратни пораз немачког фашизма, повлачење немачког живља, што је довело до миграционих кретања. Основу партизанског покрета чинили су Срби са територије Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске и Србије, који су
потицали са села. Ратници из динарских предела очували су традицију
и сељачку психологију да у миру уживају плодове „ратних подвига” и
идентификују лично са општим добром.40
Значајни политички моменти указују на лутање у конкретизацији
процеса колонизације. Захтев министра Вукосављевића да се послом
колонизације бави експозитура Министарства за колонизацију – није
успео. Показало се да оно није креирало процес, већ се све обављало
иза политичких кулиса. Министарство је почетком јуна само претпостављало обим колонизације, предвиђајући колонизацију Војводине са
укупно 15.000 лица, из Босне и Херцеговине 6.000 лица. Републикама
је 1945. одређен рејон насељавања, што је протекло са потешкоћама и
несугласицама. Гаћеша наводи да је начин утврђивања рејона остао
38
Бранислав Букуров, Колонизација Бачке за време Другог светског рата, Гласник српског
географског друштва, број 1, 1971. стр. 55–57. Александар Касаш, Мађари у Војводини 1941–1946,
стр. 42, 52,65.
39
Владимир Ђурић, Најновије насељавање Бачке колонистима из Хрватске, стр. 3,4.
40
Иван Божић, Сима Ћирковић, Милорад Екмечић, Владимир Дедијер, Историја Југославије, стр. 565 и 566.
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непознаница. Црној Гори је требало доделити рејон северно од Канала
краља Петра, ако не буде довољно, онда и јужно од Канала. Босни и
Херцеговини у северном и источном Банату, ако је потребно и Срем.
Простор насељавања из Босне и Херцеговине требало је дефинисати
на терену, након обиласка Војводине, од помоћника министра и представника босанске владе. Србији и Македонији требало је доделити
земљиште у Банату.
Несугласице су биле и приликом одређивања насељеничких квота, за округе у Босни и Херцеговини који су одређени за исељавање.
Највећу квоту добио је округ Бихаћ, затим Херцеговина, Бања Лука,
Травник, Тузла и Сарајево.41 Рубно подручје Босне и Херцеговине и
гранични простори уз Хрватску добили су предност у исељавању Срба,
који су чинили већину колониста, јер муслимани и Хрвати нису исказали жељу за колонизацију.42
Анализом положаја Срба у Босни и Херцеговини бавио се Сава
Косановић, министар за информисање ДФЈ. Анализа је маја 1945. упућена Министарству унутрашњих послова ДФЈ, затим прослеђена председништву владе ДФЈ и влади Босне и Херцеговине. Писао је о тешком
положају Срба који су испред усташа избегли у Србију. Нерадо су у
БХ дочекивани и називани четницима, без имовине и подршке власти.
Срби су указивали на компромитоване сараднике усташа у чиновничком апарату. Градски одбор НОО Бања Лука није имао у свом саставу
ниједног Србина јер су изостављени из власти, иако је заступљен српски живаљ. „Последица овога су незадовољство Срба, који су преживели усташки режим и њихова жеља да се иселе у Србију. Сличне појаве примећују се код Хрвата, са том разликом што желе да се иселе у
Хрватску”. Исказао је бојазан да ће Срби остати по страни у изградњи
нове државе, што је оценио као највећи грех према овом народу.43

41

АЈ Ф 97–2–19.
Никола Гаћеша, Радови из аграрне историје и демографије, стр. 68,69,522; и 523. Срби су
чинили 98% насељеничког становништва.
43
АЈ Ф 50–33–65; Богдан Лекић, Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1945–1948,
стр. 139/140.
42

156

ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

Срез Бачка Паланка
Бачко Ново Село
Буљкес Маглић
Гајдобра
Нова Гајдобра
Нова Паланка
Укупно
Срез Нови Сад
Бачки Јарак
Нове Шове
Укупно

Укупно
3.298
4.100
5.315
2.558
3.338
18.609

Срби
322
190
78
200
120
910

1.664
3.413
5.077

204
100
304

Мађари

Немци
2.976
3.910
5.237
2.358
3.218
17.699

1.460
3.313
4.773

Табела 16. Национални састав становништва пре друге колонизације

Пресељавање колониста добило је бржу динамику јер се транспорти нису задржавали ради пријема хране. Колонистима се давао само хлеб. Враћено је, по наредби федералне владе БиХ, 35 породица јер
су одбиле Јашу Томић као место колонизације, захтевајући Стару Гајдобру. Том приликом мајор, задужен за транспорте, ухапсио је три бунтовника, јер је имао проблема са осталим срезовима око отпремања у
Банат. Делегати појединих срезова јамчили су за Херцеговце Гајдобру,
а за Босанце Товаришево, Букин, Обровац, Бачку Паланку, и да нико
неће бити отпремљен за Банат. Забуна је настала у Београду, јер на
картама није писала последња станица.44 Босанско-херцеговачки рејон
обухватао је 29 насеља Баната у срезовима Баната – Јаша Томић, Петровград, Кикинда и 9 насеља у срезу Бачка Паланка. Број насеља у
Бачкој повећао се 1946. Насељени су још и Футог, Тител, Бачки Јарак,
Каћ, Будисава, Шајкаш. Документа о насељавању Срба у 20. веку не
дају податке о политичким и националним аспектима српске колонизације.
Национални аспект исељавања није истицан у грађи, иако се водила борба око републичких квота и рејона насељавања, што указује
на национални и политички аспект. Национална структура је 98% српска, док Муслимана и Хрвата има само 2%.
Спровођење аграрне реформе, социјализација привреде и изградња
индустријских предузећа биће предуслов за кретање из неразвијених у
44

АВ Ф 184 3089 3091 3138 3153 3157 3166.
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јаче развијене пределе. Поређења ради, попис из 1931. говори о 554.261
мигранту, а 1948. било је 720.540 миграната рођених ван републике БХ,
у којој су пописани. Може се говорити о знатном порасту миграната,
за 30%. Међу Србима, досељени из Босне и Херцеговине у Војводину
чинили су 50%. Подаци са пописа становништва указују да је становништво рођено у Босни и Херцеговини највише настањено у Бачкопаланачком (13.864), Новосадском (7.741) и Оџачком срезу (6.028). Кулски
срез има између 3 и 4 хиљаде усељеника.45 Удео досељеника: преко
50% заступљено је у срезовима Оџаци, Кула, Бачка Паланка, Нови Сад;
31% Жабаљ и Тител; Бечеј 23%. Сагледајте стање децембра 1945. у табели број 17.
Народ

Војводина

Округ Срез
Град
Срез
Срез
Срез Срез Б.
Н. Сад Н. Сад Н. Сад С. Бечеј Жабаљ Тител Паланка
125.538 13.091 28.269 30.408 18.040 18.097 17.633
5.221
128 2.941
40
99 2.013
770
27
613
2
45
128
23.187 16.896 2.729
3.517

Срби
681.720
Хрвати
126.292
Словенци
4.349
Словаци
73.962
Чеси
2.391
Бугари
2.861
Русини
19.675 3.532
Руси
3.015
589
Остали
1.081
Словени
Свега
915.346 157.837
Словена
Мађари
386.615 66.358
Румуни
59.437
158
Јевреји
2.119 1.265
Цигани
9.556
Разни
3.711 1,074
Свега
461.438 68.865
Несловена
Укупно
1.376.804 227.702
станов.
Свега
91.612 9.730
колониста

24
50

842
506

30.216

35.900

10.067
1
102

18.503
148
1.122

56

828

10.226

20.591

40.442

56.491

1.347

2.643
25

23
8

30.408

20.750

18.272

23.291

30.767

133

3.170

5

3.728
9
4

1

18

171

30.767

139

3.759

3.383

61.175

20.889

22.031

26.674

1

42

8.382

Табела 17. Становништво Војводине и јужних срезова Бачке, децембра 1945.
45

Бранислав Букуров, Порекло становништва Војводине, стр. 7, 8, 23, 24, 25, 27.
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Највеће учешће у колонизацији имали су колонисти из Босне и
Херцеговине, а највећи значај имало је подручје Босанске Крајине које
је дало четвртину досељеног становништва. Најмасовније одредиште
колонизације били су Западна и Јужна Бачка и Банат, у које је досељено 90% колониста. Насељавање Војводине од стране колониста из Босне
и Херцеговине указује на велику разбацаност и раштрканост становништва. Најприсутнија су била насеља до 10 породица, у 59 места. Неуједначено пријављивање и решавање одлука о насељавању, велика раштрканост малих насеља у Босни и Херцеговини – били су узрок слабијем
концентрисању колониста. Најбројнија просечна колонистичка породица потицала је из Црне Горе, са близу седам чланова, а нешто мања
била је са Космета и из Босне и Херцеговине, са 6,33 чланова.
Пресељено је укупно из Босне и Херцеговине 34,80%, од укупног
броја насељеника, или 3,29% укупне популације те Републике. Досељених из Србије је 23,60%, Хрватске 21,40%, Црне Горе 15,20%, Словеније 6,70% и Македоније 4,20%.
Прва колонизација извршена је на територији Бачке која је, 1921,
имала само 21% Срба. Након прве колонизације број се повећао за 3,8%,
а након друге за 21,4%. Земљу су, поред Срба, добили Мађари, Хрвати, Словаци, Румуни, Русини и остали. Тако је исправљена неправда
према националним мањинама.
Национално порекло аграрних интересената указује на постојање
националне равнотеже, у сврху неговања братства и јединства, путем
унутрашње колонизације као саставног дела у склопу решавања националног питања. Селективност је ипак задовољавала потребе комунистичке власти, која је водила рачуна да кроз поделу земље спречи националну премоћ Срба. Питање аграрне реформе и Мађара заузимало је
важно место у политичкој процени да ли Мађари и који, треба да добију земљу из земљишног фонда. Одлучено је, након провере на терену,
да сви Мађари треба да добију земљу у Срему, сем оних који су, као
непријатељи, осуђени од војних и грађанских судова.
У Банату, Панчевачки округ – од 2.162 пријављених земљу добија око 2.000 или 92,5%; Петровградски округ – од 7.126 пријављених
добило је 6.000 или 84,2%.
У Бачкој, Сомборски округ – од 3.440 пријављених земљу добија
2.013, или 58,5%; Новосадски округ – од 5.395 пријављених добија 2.240
или 41,5%; Суботички округ – од 18.598 пријављених добија земљу
7.535 или 40,5%.
Прегледом табела са аграрним интересентима бавила се партијска
организација која је вршила процену „другова аграрних интересената”
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и давала право на земљу.46 Колонизација је имала за резултат потребу
етничког интегрисања са различитим етничким групама. Национална
структура на малом простору указивала је на потребу суживота. Етничку
нетрпељивост, посебно изражену у рату, требало је уразумити рационалном потребом суживота. Неповерење је постојало између староседелаца и дошљака. Велику улогу у међусобном приближавању одиграле
су фронтовске организације. Етничко шаренило Војводине сачувано је
након колонизације бораца из динарских предела. Српска популација
је ојачана у Војводини, док је смањена у Босни и Херцеговини и Хрватској.47
Табела број 18. приказује незнатан помак у бројности становништва Бачке, без обзира на колонизацију, ако се посматра прва половина
20 века.
Година
1910.
1921.
1931.
1948.

Становника
682.876
735.117
779.896
805.599

Табела 18. Бројно стање становништва Бачке

Година
1921.

Територија
Банат
Бачка

Проценат
42
21

Табела 19. Удео Срба у односу на остало становништво: 1921.48

Удео српског становништва пред Други светски рат износио је
једну трећину, да би након друге колонизације премашио 50% (погледати табелу број 18. и 19). Осцилације српског становништва, без обзира на етничку шароликост и две колонизације, нису велике.49 Слаб природни прираштај Војводине надокнађен је у 20. веку са две колонизације. Захваљујући индустријализацији, отворена је могућност насељавања. Колонизација је допринела да 1948. проценат придошлог станов46

АВ Ф 185.53.
Никола Гаћеша, Радови из аграрне историје и демографије, стр. 194 и 195.
48
Л.М.Костић,Српска Војводина и њене мањине,демографско-етнографска студија, стр. 55.
49
Становништво НР Србије 1834–1953, стр. 30 и 41.
47
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ништва, у односу на број затеченог, износи 21,4%.50 Како је приметио
демограф Костић, „импозантан број, који је улио нову свежу крв у нешто разводњен организам Српске Војводине”. Највише људи је долазило из Босанске Крајине, 9.500, Црне Горе 7.500, Лике 6.500, Далмације 3.250, а исто толико из Кордуна и Баније. (Видети табелу број 20).
Територија
Босанска Крајина
Црна Гора
Лика
Далмација
Кордун и Банија
Југозападна Србија
Херцеговина
Источна Босна
Висока Босна
Горски Котар
Словенија
Жумберак

Проценат
24%
19%
16%
8%
8%
7%
7%
5%
2%
2%
2%
0,40%

Табела 20. Порекло у процентима

Срби-досељеници после друге колонизације у Војводини чинили
су 30% од укупног броја затечених војвођанских Срба, којих је било
600.000. Тако је српско становништво прелазило цифру од 50,6% од
укупног становништва Војводине, по попису из 1948.51 (Погледајте табелу број 21. која указује распоређеност колониста).
Подручје
Бачка
Банат
Срем
Свега

Породица
5.177
7.293
1.064
13.534

Чланова
32.337
47.062
6.355
85.754

Табела 21. Колонисти Босне и Херцеговине насељени у Војводини
после Другог светског рата
50

Л. М. Костић, Српска Војводина и њене мањине, Демографско-етнографска студија, Торонто, 1962. стр. 34.
51
Л. М. Костић, Српска Војводина и њене мањине, стр. 34, 35, 36,59.
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Насељених колониста из Босне у Бачкој било је 5.177 породица,
са 32.337 чланова.52 Колонисти из Босне и Херцеговине чинили су у
Бачкој четвртину од укупног колонистичког становништва. (Детаљан
распоред на табели број 22).
Колоније 1.1.1948.
Букин
Гајдобра
Н. Гајдобра
Обровац
Товаришево
Челарево
Бачка Паланка
Жабаљ
Будисава
Тител
Чуруг
Шајкаш
Бачки Јарак
Каћ
Пашићево
Темерин
Футог
Укупно:
Укупно породица насељених у Војводини

Укупно
насељених
592
559
267
325
149
299
464
121
93
103
97
36
367
177
341
158
405
4.553
42.472

Босна и
Херцеговина
589
503
211
294
132
270
427
65
72
82
16
33
321
117
81
107
204
3.524
12.705

Табела 22. Приказ стања колонизације Јужне Бачке Србима из Б.Х. 1.1.1948.53

Јужну Бачку је населило две трећине досељених колониста из Босне и Херцеговине у Бачку. Највише досељених било је у Младенову,
Гајдобри, Бачкој Паланци, Бачком Јарку. Бачку је населило 5.177 породица, од тога Јужну Бачку 3.524 (погледати табеле 22, 23) .

52
53

Владимир Стипетић, Аграрна реформа и колонизација у ФНРЈ године 1945–1948, ст р. 443.
АВ Ф 205 кутија 39 а.ј. б.б.
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Насеље
Б.Добро Поље
Младеново
Гајдобра
Бачка Паланка
Бачки Јарак
Змајево
Челарево
Равно Село
Обровац
Нова Гајдобра
Футог
Темерин
Товаришево
Каћ
Тител
Будисава
Жабаљ
Шајкаш
Чуруг
Степановићево
Сириг
Ђурђево
Госпођинци

Општина
Врбас
Б. Паланка
Б. Паланка
Б. Паланка
Темерин
Врбас
Б. Паланка
Врбас
Б. Паланка
Б. Паланка
Нови Сад
Темерин
Б. Паланка
Нови Сад
Тител
Нови Сад
Жабаљ
Тител
Жабаљ
Нови Сад
Темерин
Жабаљ
Жабаљ
Укупно:

Становника
3.759
4.379
3.627
12.830
2.438
4.717
3.454
4.046
3.211
1.547
5.368
11.438
3.639
4.406
5.650
2.090
6.273
2.237
7.928
1.965
1.331
5.508
3.239
105.080

Колониста
3.878
3.593
3.279
3.609
2.242
2.142
2.133
2.109
1.899
1.570
1.319
876
797
704
530
438
322
228
109
78
73
37
7
31.972

Колониста БХ
441
3.584
3.051
2.991
2.190
725
2.133
701
1.882
1.505
1.085
712
797
630
530
426
296
220
83
49
55
33
7
24.126

Табела 23. Насеља Јужне Бачке према броју колониста из Босне и Херцеговине54

Насеља Јужне Бачке, приказана на табели број 23. указују на 24
насеља са колонистима из Босне и Херцеговине. Од укупно 105.080
становника, једна трећина су колонисти, док је колониста из Босне и
Херцеговине једна четвртина становништва. Колонизација је највише
захватила општину Бачка Паланка, најмање општину Жабаљ и Тител,
јер није било Немаца. Ове општине насељене су биле Србима староседеоцима. Од укупног броја домаћинстава, проценат колониста са земљишним поседом, 15.1.1949, чинили су: Бачка Паланка 20–35%, Нови
Сад 10–20%, Жабаљ 2–10%, Стари Бечеј мање од 2%55.
54
55

Бранислав Ђурђев, Послератно насељавање Војводине, Нови Сад, стр. 87–93.
Владимир Стипетић, Аграрна реформа и колонизација у ФНРЈ године 1945–1948. стр. 445.
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Попис из 1948. даје податке о броју имиграната у војвођанским
општинама и демографским рејонима, према попису колонизације. Војводина је подељена на следеће рејоне:
Рејони
Северна Бачка
Западна Бачка
Јужна Бачка
Срем
Северни Банат
Јужни Банат
Укупно:

Укупно колониста
9.032
3.3%
75.665
34.5%
40.782
12.4%
11.162
5.1%
46.953
14.7%
32.521
11.7%
216.306

Порекло БХ
213
6.766
25.251
4.416
44.620
1.825
83.091

Табела 24. Рејони насељавања Срба из Босне и Херцеговине у Војводину

Највише колониста досељено је у Бачку, 58,1% од свих спољних
колониста; Банат је населило 36,7%, а Срем 5,2% (види табелу 24). Учешће колониста из Босне и Херцеговине износило је 53,7% у северном
Банату, од укупно досељених из БиХ. Неоспорно је да је становништво
Босне и Херцеговине чинило најјачу миграциону струју насељену у Војводини, у јужној Бачкој.
Демографски рејони исељавања Босне и Херцеговине:
1. Босанска Крајина дала је 24,4% свих савезних колониста или
3,2% досељеника
2. Срез Дрвар 14%
3. Дрвар, Босанска Крупа, Босански Петровац дали су 10% савезних колониста
4. Херцеговина 9,9%
Исељавање из Босне и Херцеговине током колонизације попримило је размере егзодуса. Срез Дрвар имао је на попису 1948. само 17.978
становника, јер се 41% иселило.56 Сматра се да је Војводину населило
100.000 Срба из Босне и исто толико из Хрватске, у периоду 1931–1948.
– од укупно усељених 250.000 становника.
Држава није успела да се суочи са политичким последицама два
светска рата, због чега је жртвама омогућила колонизацију као сатисфакцију. Колонизовани су Срби, Хрвати у малој мери, а Муслимани нису
стављани пред дилеме. Они се кроз цео 20. век територијално групишу,
без напуштања простора Босне и Херцеговине.
56

Бранислав Ђурђев, Послератно насељавање Војводине, стр. 65–67, 78–102.
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MARA ŠOVLJAKOV, Geschichtslehrerin
Futog

EINIGE ASPEKTE DER KOLONISATION VON SERBEN AUS BOSNIEN UND
HERZEGOWINA IN DIE SÜDBATSCHKA – EINE VERGLEICHENDE ANALYSE
1918–1950
ZUSAMMENFASSUNG: Das Strömen von Menschen aus Bosnien und
Herzegowina in die Woiwodina kann man über die im Mittelalter begonnene Migration betrachten, die ganz bis zum 19. und 20. Jahrhundert gedauert
hat. Die Kolonisation hat in zwei Zyklen zwei jugoslawische Staaten gekennzeichnet. Wir begegnen zwei verschiedenen gesellschaftswirtschaftlichen und politischen Systemen von zwei Jugoslawien, in die sich die Kolonisation im Laufe des 20. Jahrhunderts eingefügt hat. Unterschiede beim
Grad der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung zwischen
dem unterentwickelten Bosnien und der besser entwickelten Woiwodina
waren ein Anstoß zur serbischen Kolonisation.
SCHLÜSSELWÖRTER: Kolonisation, Königreich der SKS, Königreich
Jugoslawien, Südbatschka, Bosnien und Herzegowina, Woiwodina

UDC 726(497.113 Vrbas)"17/19"

ПАВЛЕ Б. ОРБОВИЋ, историчар
Нови Сад

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВРБАСА

САЖЕТАК: У богатој историји Врбаса велики утицај имају верске заједнице и
њихови бројни објекти. Осим јеврејске заједнице, све остале су хришћанске. Кроз
архитектуру, на веома различит и маштовит начин, дају посебно лице и лепоту месту. Да историја Врбаса не почиње XVIII веком – из ког времена датирају најстарији храмови, сведоче археолошка ископавања и проналасци темеља цркава из средњег века. Православна црква једна је од најлепших и најстаријих цркава из XVIII
века на овим просторима; капела на Водици је најстарија сачувана тог типа; Евангелистичка и Реформаторска црква, с почетка XIX века, постале су симбол места;
остаци Синагоге сведоче о њеном постојању и животу Јевреја на овим просторима;
Гркокатоличке парохије са два храма, као и Методистичка црква – настале у XX
веку – наставак су историје и живота на овим просторима, али и најава дешавања
у новим временима.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Врбас, верски објекти, верске заједнице, Православна црква,
Водица, Евангелистичка црква, Реформаторска црква, Методистичко-евангелистичка црква, јеврејска Синагога, Гркокатоличка црква.

У писање историје Врбаса незаобилазно је поменути све народе
који су у овој области живели – или се на кратко задржали, њихове
обичаје и сва материјална и духовна добра која су за собом оставили,
као печат и траг свога постојања у том времену. Попут многих места,
Врбас обилује мноштвом материјаних извора, споменика од културног
и историјског значаја који стоје као сведоци времена, до данашњих дана. Почев од археолошких истаживања која последњих година откривају нову страницу врбаске прошлости, преко материјалних остатака,
писане грађе, једно од кључних места заузимају верске заједнице. Како
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нам је позната шаренолика етничка структура војвођанских места, Врбас може послужити као основни узорак ове врсте истраживања. Верске заједнице на овом простору имају дугу традицију, о чему сведоче
њихови објекти, храмови – својом спољашношћу, унутрашношћу, историјским материјалом и грађом коју поседују. Неопходно је напоменути да, у ранијим периодима, говоримо о двема општинама – Старом
и Новом Врбасу – практично, о два насеља која су на почетку била подељена национално, конфесионално, етнички, али временом су испреплитана и сједињена у један Врбас. Стари Врбас има све одлике конфесионалности источно-православне хришћанске цркве, док у Новом
Врбасу преовладавају обележја протестантских хрићанских заједница.
Веома лако је објаснити овакву поделу: Стари Врбас, у етничком смислу, насељавали су Срби и Русини, док је настанак Новог Врбаса везан
за колонизацију Немаца, крајем XVIII века. Потребно је нагласити да
се о овим богомољама и верским заједницама веома мало писало и публиковало. Ниједна од ових цркава нема своју монографију, а подаци
се могу пронаћи углавном у литератури писаној пре Другог светског
рата. Историчар и писац прве историје Врбаса, Фридрих Лоц, дотакао
се верских заједница и њихових храмова, али у мери колико је то потребно да се, у целини, помену приче о Врбасу. Како би прича која
следи имала свој хронолошки почетак, прво ће бити речи о храмовима,
боље рећи о њиховим остацима из најранијег периода, који се данас
налазе у непосредној близини Врбаса, тј. на оним местима где је раније Врбас био лоциран.
Остаци храмова у средњем веку на локацијама некадашњег
насеља Врбас (XII–XVI век)
Непосредну околину данашње територије Врбаса, као и самог
места, покривају археолошка налазишта са различитим слојевима, из
више периода историје, почев од праисторије па све до средњег века.
То је необорив доказ о животу и постојању овога места и о природном
и историјском кретању насеља Врбас. Иако за неке раније периоде не
постоје јасно и прецизно писани историјски извори о становништву,
његовој етничкој структури и верској припадности, археолошким ископавањима се дошло до неких сазнања. Друштвени и духовно-религијски
живот текао је, од давнина, подједнако на овим просторима, о чему
сведоче проналасаци остатака, тачније, обриса темеља верских објеката
из тих периода. То су два археолошка налазишта, делмично истражена
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– Чарнок и Шуваков салаш.1 У ширем саставу археолошког налазишта
Чарнок, удаљеног од самог опидума и келтске тржнице, налазе се остаци насеља из средњег века. Приликом истраживања нађени су остаци,
односно обриси цркве која је по опису једнобродна, са полукружном
апсидом и окренута ка истоку. Према извештају археолога, дужина
цркве била је 11, а ширина брода 7 метара. Грађена је од ломљене опеке, са дрвеном кровном конструкцијом. Може се рећи да црква потиче
из периода од XIII до XV века. Њено постојање, односно остатке, помињао је геометар Ковач, 1765. године, приликом снимања терена у атару
места. Друго насеље, Горњи Врбас – којe је из нешто каснијег периода
(XIV–XVI век) такође се налазило на јужној обали реке Црне баре, данас Великог бачког канала. То је било насеље са неколико ушорених
кућа и црквом. Ово насеље је нестало у време продирања Турака на
ове просторе, а поново се обнавља на данашњој локацији Старог Врбаса. Црква је грађена у XIII веку, са полукружном апсидом. Према пронађеним остацима, позлатама са икона које су сликане на дрвету и платну и некрополама, утврђено је да је припадала источно-византијском
обреду. Грађена је од цигала2, а укршавана каменим детаљима3.
Српска православна црква у Старом Врбасу (1738)
Православна црква у Старом Врбасу посвећена је празнику Ваведенија пресвете Богородице. О тачној години почетка градње цркве
немамо података. На торњу цркве стоји 1738.4 година, али се помињу и
неке од ранијих година, као почетне године изградње. За цркву се везује име патријарха Арсенија III Чарнојевића и сеоба Срба. Према неким
изворима наводи се да је патријарх Чарнојевић логоровао у непосредној близини места где је изграђена црква па се почетак њене градње
везује за тај период. У црквеној порти, на годишњицу сеобе Срба 1988.
године, постављена је биста патријарха Арсенија III.5 Такође, постоји и
1

Археолошко налазиште Чарнок налази се у атару Бачког Доброг Поља, на десној обали
канала, док се Шуваков салаш налази такође на десној обали канала, на излазу из Врбаса према
Бачком Добром Пољу.
2
Један од камених украса те цркве чува се у Музејској збирци у Врбасу.
3
Драгица Вукотић, Небојша Станојев, Водич, Музејска збирка, Врбас, 1998. стр. 16–17, Небојша Станојев, Средњовековна сеоска насеља од V до XV века у Војводини, Нови Сад, 1996.
стр. 77.
4
Црква је 1938. године обележила 200 годишњицу храма како је забележено у црквеном
Летопису.
5
Биста је рад академског вајара Александра Саше Манчића, донатори споменика су биле
Радинка Радивојев и Слободанка Петронијевић рођене Аврамов.
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прича да је на месту цркве постојала много мања грађевина, од трошног материјала, и да је на њеним темељима подигнут данашњи храм.
Црква је грађена у барокном стилу. Градња је завршена 1744. године
када је и тронисана. Први иконостас радио је иконописац Исаиловић.
Пошто је црква бомбардована у револуцији 1849. године, изгорела је
њена унутрашњост. Обновљена је 1852. године, а иконостас је израдио
мајстор Кистнер, док је иконе осликао Јован Клајић. Иконе су сликане
на платну, а потом каширане на дрвеним даскама. Црквена звона су
изливена 1737. године. Велико и мало звоно је рекизирано 1916. године, у ратне сврхе. Мало звоно, које је остало, служило је све до 1924.
године, када су купљена нова. Унутрашњост цркве је била и раније
осликавана, а последње фрескописање је урадио Дримитрије Риђички,
1982. године. На спољним зидовима цркве узидано је неколико надгробних споменика. Међу њима се истиче спомен обележје свештеника Симеона Којића и супруге Макрене6. На предњој фасади такође се налази
мермерна плоча са натписом староврбаских војника погинулих у Првом
светском рату. Повећавањем броја верника, након 90-их година XX
века, створили су се услови за формирање још једне парохије на месту
некадашњег Новог Врбаса, па се приступило изградњи новог храма у
центру. Темељи су постављени и освећни 1. јуна 2008. године, а храм
је посвећен празнику Вазнесења Господњег.
Капела Водице у Старом Врбасу (1794)
У Старом Врбасу, покрај пута за Бачко Добро Поље, налази се капела Водица, најстарија капела до данас сачувана у Војводини. Након
прокопавања Великог бачког канала постојао је извор лековите воде
који је сачуван, а 1793. године верници су извели воду до данашњег
„водичиног” бунара. Над тим бунаром је, годину дана касније, сазидана капела, а њени ктитори су били трговац Николић из Бачке Тополе и
неименовани Буњевац из Суботице.7 Легенда говори да је, поред извора, пролазила једна породица са болесним дететом. Стали су да напоје
коње и дете је попило воде, после чега је убрзо оздравило. Према предању, исцелење се десило уочи великог црквеног празника. У знак захвалности, та породица је новчано помогла изградњу капеле. Водица
је била посвећена Светој Петки. Унутрашњост капеле била је живопи6
Били су велики добротвори, а њихови портрети се чувају у Галерији Матице српске. Син
проте Симеона, Павле, био је чувени пештански адвокат и председник Матице српске до њеног
пресељења у Нови Сад, 1864. године.
7
Исто.
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сана фрескосликама. У врема Револуције, 1848/49. године, капела је
оштећена да би, 1852. године, била обновљена. Приликом реновирања
и конзервације 1996. године, у капели су откривене фреске са мотивима Христовог распећа, Богородице и Свете Петке. После Другог светског рата црква празнује, уместо Свете Петке, Светог пророка Илију.8
Евангелистичка црква (1820)
Изградња овог црквеног објекта везује се за насељавање Немаца
у Врбасу и, уопште, за велику немачку колонизацију коју је спроводио
бечки двор, крајем XVIII века. Евангелистичка или лутеранска верска
заједница у Врбасу постоји од 1785. године. Са изградњом храма почело се почетком XIX века, када су се оформила домаћинства и када се тек
досељени народ одомаћио на овим просторима. Ова црква, као и Реформаторска – које су на раздаљини од свега 50-так метара грађене – упоредо су постале симбол места. Чест су мотив на разгледницама и фотографијама. На месту садашње цркве, одмах по досељењу Немаца, била
је саграђена богомоља од дрвета. После кратког времена, та конструкција је пропала и обнављана је у неколико наврата. Одлука о коначном
подизању велике и лепе цркве донета је 1816. године када су и почели
радови, а завршена је 1820. године. У свим околним местима у којима
је било Немаца евангелиста, у периоду од 1810. до 1820. године, никле
су прелепе цркве. Оно што и данас привлачи око сваког радозналог посетиоца је натпис-хроностих на латинском језику који стоји изнад улаза у цркву, а гласи: Deo psaLLe e VangeLII Werbasz pla carMina-soLI.
Иза овог једноставног натписа који је исписан шаренолико, малим и
великим словима, рекло би се без икаквог реда, крије се година изградње цркве. Тачније, сва велика слова у натпису су ознаке римских бројева и када се све сабере, добије се број 1820.9. Поред цркве, 1837. године је изграђен и парохијски дом или кућа за свештеника. Исте године
су уграђене оргуље чији је мајстор био Штефан Брехт. Мајстор је урадио и сатни механизам на торњевима Евангелистичке и Реформаторске
цркве. Свака од цркава имала је свој сат на торњу, а сатне механизме
цркава је повезао подземним путем тако да је торањ Реформаторске
цркве откуцавао четврт сата, а евангелистички пун сат. У олтарском
делу посебно место заузимала је слика Спасавање апостола Петра,
рад пештанског сликара Карла Јакобеја. Године 1862. довршен је цркве8
9

Мирјана Ђекић, Водице у Војводини, Нови Сад, 2001.стр.79–80.
Овај натпис је данас у толико лошем сатњу да није могуће прочитати његову пуну садржину.
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ни торањ и добио је типичан барокни изглед. На почетку XX века, на
своду цркве, познати сликар из Врбаса, Јожеф Пехан, осликао је фреску Лутер на суду у Вормсу10.
Евангелистичка црква у Старом Врбасу (1879)
Пошто се број немачког становништва у Старом Врбасу из године
у годину увећавао, створили су се услови да се оформи нова парохија.
Године 1816. отворили су школу у којој су се одржавала и богослужења. Када је сазидана прва евангелистичка црква у Старом Врбасу није
познато, али је та зграда 1860. продата Реформаторској цркви, за њене
потребе. Исте године, у близини – тачније у истој улици, откупљена је
земља на којој се некада налазило православно гробље и на тој површини су подигнути парохијски дом и школа. Године 1877. почела је да се
гради нова евангелистичка црква, по пројекту Филипа Јакоба. Црква је
под кров стављена две године касније. До 1897. године црква је изнутра била уређена, слику над олтаром је осликао Јожеф Пехан, сатни механизам је урадио часовничар Милер из Бечеја, док је оргуље урадио
Јожеф Пенчик из Марибора. Црква до данашњих дана није сачувана11.
Евангелистичка црква у Виноградима (1936)
Пошто се, временом, насеље Нови Врбас ширило, створили су се
услови да у насељу Виногради, где је постојала школа у којој су се
одржавали библијски часови, изгради мања црква. Црква је грађена од
1935. до 1936. године. Све послове око изградње водио је грађевински
мајстор Фридрих Лоренц, из Новог Врбаса. Црква такође није очувана
до данашњих дана12.
Реформаторска црква (1824)
Приликом насељаваља Немаца у Новом Врбасу, у односу на евангелисте, насељен је мањи број реформаторских породица. Као мања заједница скромних финансијских могућности, изградила је нешто кас10
Friedrich Lotz, Novi Vrbas. Neuwerbas. Aus der Vergangenheit eines Batschkaer deutschen
Sprachinseldorfes 1785–1935, Novi Vrbas, 1935., str.181–203. Werbass, 1785–1975. Zur Geschichte
der Doppelgemeinde Alt-und Neuwerbass. Herausgeber:Werbasser Heimatausschus 1975.Im 190.
Jahr nach der Grundung von Neuwerbass. Stuttgart,1975., str. 97–109.
11
Friedrich Lotz, Isto, str.258–263. Werbass, 1785–1975., str. 150–152.
12
Werbass, 1785–1975., str. 107.
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није свој храм. Припреме за изградњу Реформаторске цркве почеле су
1811. године. Првобитна локација је требала да буде на месту иза Евангелистичке цркве, са чиме се нису слагали, па им је одобрено да цркве
буду једна покрај друге. Градња је званично почела 1821. године, а наредне године црква је дигнута под кров. Грађевинске радове спроводио је Јакоб Најшвердер из Куле. Две године касније, 1824, црква је
добила данашњи изглед, а у даљим годинама постепено је уређивана
изнутра. Због чињенице да звоник није био у потпуности завршен, постављена су два мала звона. Црква је освећена 17. октобра 1824. године.
Тридесетих година XIX века постављен је сат, 1840. Георг Гел је израдио предикаоницу изнад олтара, а оргуље је, у периоду од 1840–42. израдио Штефан Брехт. У време револуције 1848/49. године црква није
била оштећена, али је похарана парохијска кућа. Године 1861. коначно
је довршен црквени торањ, а црква је, током свог постојања, у више
наврата обнављана и уређивана.13 У предњем делу цркве постављене
су две мермерне плоче. На првој су уписана имена погинулих верника
у Првом светском рату, док друга плоча бележи дан прославе – поводом стогодишњице изградње храма, 1924. године.14
Реформаторска црква у Старом Врбасу (1863)
До половине 19. века, у Старом Врбасу био је веома мали број реформаторских верника, али се у наредних неколико деценија занатно
увећао. Парохија је основана 1856, а 1860. године је од евангелиста
купљена стара црква. Три године касније, црква је обновљена и освећена. Године 1866. купљене су оргуље и постављен је дрвени торањ.
После дужег времена, 1928, дрвени торањ је замењен новим, зиданим
и црква је добила свој прави изглед. Ни ова црква до данашњих дана
није сачувана15.
Римокатоличка црква Безгрешног зачећа блажене дјевице Марије
(1884)
Почетком XIX века, у Старом и Новом Врбасу живело је између 250
и 300 римокатоличких породица. Средином седамдесетих година фор13

Fridrih Lotz, n.d. 1935.
Peter Weimann, Gesicihte der ujverbaser reformierten kirchengemeinde under filalgemeinde
overbasz von der ansietlung bis zur gegenwart 1785–1912, Ujverbasz 1912. Fridrih Lotz, Isto, 1935.
Str. 203–217., Werbass,n.d. str. 110–117.
15
Peter Weimann, Isto, Fridrih Lotz, Isto, 1935., str.263–265, Werbass, 1785–1975., str. 152–153.
14
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мирана је парохија и почеле су припреме за изградњу храма. Прво су
купљени земљиште и кућа, 1872. године. У кући је отворена католичка
школа и смештен је свештеник. Камен темељац цркве положен је 1883.
године. Након годину дана црква је завршена. Освештана је у децембру
1884. године, а два месеца касније добила је нова звона. За нову цркву,
као поклон, надбискуп је послао хармонијум – док се не израде оргуље,
и крстионицу од белог мермера. Као посебна драгоценост у цркви истиче се, над олтаром, слика Безгрешно зачеће – коме је и посвећена16.
Методистичко евангелистичка црква (1921)
На прелазу из XIX у XX век, на територији Бачке почела је да делује Методистичка црква. У почетку, верници су се окупљали по приватним кућама, а потом је једна кућа служила као привремени црквени
објекат. Године 1910. усвојен је план о градњи цркве, али је ову активност омео Први светски рат. Црква је сазидана након рата, 1921. године,
а 1922. је освештана и стављена у функцију од стране америчког бискупа Блејка. По својој спољашности, карактеристична су два – по висини неједнака торња, типичне америчке архитектуре тог времена. Након Другог светског рата ова црквена заједница је скоро остала без
верника. Објекат је дуго времена био запуштен. Методистичка црква у
Врбасу је обновљена 2005. године.17
Гркокатоличка црква у Старом Врбасу (1939 )
Гркокатоличка парохија у Старом Врбасу успостављена је 1860.
године, а 1885. саграђен је први храм. У питању је била стара кућа од
набоја на коју је дозидан торањ и преправљена је у цркву. До данашњих
дана сачуван је цртеж овог објекта. Изглед храма био је једноставан и
много нижи у односу на данашњи. Године 1939. Владимир Сићански,
архитекта из Украјине, израдио је пројекат за нову цркву и поднео захтев у министарству Краљевине Југославије. Исте године почела је
изградња цркве, али је малим делом измењена у самој куполи, с обзиром да је пројекат затурен. Изграђена је на месту старе, урушене цркве,
а завршена је после рата, 1945. године. Црква је посвећена празнику
Покрова пресвете Богородице. Иконостас је осликао сликар-aматер из
Украјине, Петар Ризнич, док је декорације на зидовима урадио сликар16
17

Fridrih Lotz, n.d., str. 219–223.
Werbass, 1785–1975., str. 118–121.
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-аматер Ружићка, из Куле. Икона тајне вечере која се налази на иконостасу, изнад двери, сматра се вредном и веома је стара.18 Царске двери
донесене су из Куцуре и уклопљене су у иконостас.19
Гркокатоличка црква у Новом Врбасу (1960)
Како се временом територија Врбаса ширила и увећавао се број
становника, удаљеност храма у Старом Врбасу, у односу на домове
верника, била је све већа. Из тих разлога Гркокатоличка црква донела
је одлуку о формирању још једне парохије на територији Новог Врбаса.
Године 1958. црква је откупила приватну кућу у улици Данила Бојовића, од Хорват Антуна и супруге му Катице, рођене Хофман, за потребе
преуређивања у молитвени дом, односно цркву.20 За првог чувара постављен је Владо Тимко, свештеник. Уз помоћ верника, 1960. године,
кућа је преуређена и направљен је храм Св. Владимира Кијевског. Први
свештеник био је Феликс Биленкиј. Иконостас цркве урадио је такође
Петар Ризнич, 1961. године, док је четири иконе урадио самоуки сликар Митар Шелемба. Црквено звоно које је постављено на металној
конструкцији у дворишту цркве, донето је из Босне и Херцеговине, из
места Стара Дубрава, одакле су припадници Гркокатоличке цркве доселили у Врбас. Тамошња богомоља је напуштена, а звоно тежине 85 кг
пренето је возом, 1967. године.
У оквиру Гркокатоличке цркве у Врбасу постоји, од 70 их година
XX века и Гркокатолички манастир у коме бораве часне сестре. Првобитно тај манастир се налазио у улици Народног фронта, а касније је
премештен у згарду у Улици Буде Томовића. Манастир је имао улогу
новицијата за искушенице.21
Синагога (1920)
Јевреји су живели у Старом Врбасу још у XVIII веку и имали су
свој молитвени дом. Помињу се у документима од 1772. године. Након
оснивања Новог Врбаса, Јевреји се у њему помињу већ 1809. године.
Први молитвени дом није до данашњих дана сачуван, а ни локација му
18

Подаци о гркокатоличкој цркви у Старом Врбасу добијени су од свештеника Јулијана Раца
и црквене архиве.
19
Коришћени подаци из црквене архиве и усмене изјаве гркокатоличких свештеника Јулијана Раца из Врбаса и Романа Миза из Новог Сада.
20
Решење о купопродајном уговору куће, Архива Гркокатоличке цркве у Новом Врбасу.
21
Подаци о гркокатоличкој цркви у Новом Врбасу добијени су од свештеника Јарослава Вовка
и из црквене архиве.
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се не може утврдити. Синагога у Новом Врбасу, према неким подацима, саграђена је 1901. године, док други извори помињу 1914. годину.22
Тачан податак је да је освештана након Првог светског рата, 1920.
године. Зграда Синагоге била је импозантна, са четири торња и куполама покривеним бакреним лимом. Изграђена је у једној варијанти сецесије. Као и судбина јеврејског народа за време Другог светског рата,
слична је задесила и сам храм. Године 1948, под неразјашњеним околностима, изгорела је, а потом и срушена.23 До данашњих дана сачувана
су три спољна фасадна стуба, као и унутрашњи стубови који су уграђени у зграду тадашњег Дома културе, а данас зграде Народне библиотеке.24 Табле на којима се налазио натпис са десет Божијих заповести,
у Врбасу су биле до после Другог светског рата да би, крајем педесетих година, биле коначно однете у Израел.
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Pavle B. Orbović, Historiker

RELIGIONSOBJEKTE IN VRBAS
ZUSAMMENFASSUNG: Wenn man über die Geschichte von Vrbas spricht,
ist es unumgänglich, dass man die Religionsobjekte erwähnt, die durch ihre
Vielzahl, Architektur und historische Bedeutung eines der Symbole der Stadt
darstellen. Die Anwesenheit von verschiedenen Religionsgemeinschaften
bietet das richtige Bild eines typischen Ortes in der Woiwodina, und Vrbas
ist diesbezüglich der beste Vertreter. Außer der jüdischen Gemeinschaft
sind alle anderen christlich, und sie unterscheiden sich durch ihre Glaubensweise. Diese Verschiedenheit verbindet sie auf eine bestimmte Weise, genauso wie sie aneinander vorbeigehen. Tiefe Wurzeln des Christentums auf
diesem Gebiet zeugen von Religionsobjekten, die schon im Mittelalter bestanden hatten, und zwar auf Grund von Resten von Kirchenfundamenten in
diesen Siedlungen. Das Ende der türkischen Herrschaft in der Batschka hat
neue Seiten der Geschichte und ein freies christliches Leben eröffnet. Am
Anfang des 18. Jahrhunderts bauten die Serben eine orthodoxe Kirche in
Stari Vrbas, die älteste Kapelle Vodice ist bis zu den heutigen Tagen erhalten geblieben. Der Bau von Religionsobjekten am Ende des 18. und Anfang
des 19. Jahrhunderts bedeutete nicht nur Fortschritt, Reichtum und Religionstoleranz, sondern er hat auch wichtige historische Ereignisse gekennzeichnet. So kennzeichnet der Bau der Evangelischen Kirche (1820) und
der Reformationskirche (1824) im Zentrum von Novi Vrbas den Zeitraum
der Josephinischen Kolonisation der Deutschen auf diesem Gebiet. Mit der
Zeit wurden sie zum Symbol der Stadt und ein erkennbares Detail auf Fotos
und Ansichtskarten. Religionsobjekte haben auch die Entwicklung von zwei
Stadtteilen, zwei Gemeinden, die in einer vereint waren, gekennzeichnet.
Erstens, das ist die Verbreitung der Evangelisten auf das Territorium von
Stari Vrbas, und danach auch der Bau ihrer Kirchen, und zwar der Evangelischen im Jahre 1879, und der Reformationskirche 1863. Im 20. Jahrhundert wird die Evangelische Kirche in der Siedlung Vinogradi weiter gebaut
und auf dem Territorium von Novi Vrbas wird im Jahre 1960 eine neue
Parochie der Griechisch-katholischen Kirche gegründet. Der Reichtum und
die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt sind zuerst auf allen Kirchen und
Tempeln erkennbar, die im Laufe eines Jahrhunderts mehrmals wieder
aufgebaut und renoviert wurden. Das Innere der Religionsobjekte wurde
von bekannten Malern bemalt und mit modernsten technischen Errungenschaften jener Zeit ausgestattet. Religionsobjekte wurden wieder aufgebaut
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und sie gaben der Stadt ein neues Aussehen, wie die Griechisch-katholische
Kirche in Stari Vrbas im Jahre 1939. Am Anfang des 20. Jahrhunderts
erscheinen auch neue Religionsgemeinschaften, wie z.B. die Methodisten,
die ihre Kirchen (1921) bauten, und einige kleinere Religionsgemeinschaften, wie die jüdische (1920), die erst dann machtvoll wurden und ihre
Gotteshäuser bauten, obwohl sie schon lange anwesend waren, wie auch die
anderen Religionen hier. Kriege, als unumgängliche geschichtliche Prozesse,
bilden und ändern das Bild einer Stadt, und Religionsobjekte sind auch
eines dieser Merkmale. Einige verschwinden, andere werden wieder aufgebaut, und einige warten auf die Gelegenheit, die Zeit und den Moment,
sich zu zeigen, und das historische, religiöse und kulturelle Bild von Vrbas
zu kennzeichnen.
SCHLÜSSELWÖRTER: Vrbas, Religionsobjekte, Religionsgemeinschaften,
Orthodoxe Kirche, Vodica, Evangelische Kirche, Reformationskirche, Evangelisch-methodistische Kirche, Jüdische Synagoge, Griechisch-katholische Kirche
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Православна црква у Врбасу
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Евангелистичка црква у Врбасу
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Евангелистичка и реформатска црква у Новом Врбасу (почетак 20. века)
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Реформатска црква у Врбасу
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Римокатоличка црква у Врбасу
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Методистичко-евангелистичка црква у Врбасу
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Синагога у Врбасу

ПРИКАЗИ, ПРЕВОДИ И РЕЦЕНЗИЈЕ

UDC 94(=161.2)(497.113)"1745/1918"
ДР ЂУРА ХАРДИ, доцент

Филозофски факултет, Нови Сад

ДУГО ЧEКАНО ФУНДАМЕНТАЛНО МОНОГРАФСКО ДЕЛО О
ИСТОРИЈИ РУСИНА У ЈУЖНОЈ УГАРСКОЈ
Јанко Рамач, Русини у јужној Угарској (1745–1918) – Янко Рамач,
Русини у Южней Угорскей (1745–1918), Војвођанска академија
наука и уметности, Нови Сад 2007, 525.

Наслов Дуго чекано фундаментално дело о историји Русина у
јужној Угарској вероватно је најсажетија и најречитија оцена приказа
дела Јанка Рамача, Русини у јужној Угарској (1745–1918) – Русини у
Южней Угорскей (1745–1918) публикованог од стране Војвођанске
академије наука и уметности, у едицији Фонда академика Богумила
Храбака. Како је сам аутор у уводу књиге истакао, ово дело је настало
на темељу његовог докторског рада који је одбранио на Ужгородском
државном универзитету (Украјина), 1995. године. У међувремену, захваљујући резултатима својих нових архивских истраживања, рукопис
тезе је дорадио, да би коначно научној јавности представио дело које
је „први покушај да се напише што потпунији преглед историје Русина
у јужној Угарској, од њиховог досељења у Бачку и Срем од половине
XVIII века, до 1918. године.” И како већ рекосмо, на основу читања
књиге која је написана на русинском језику, овим уводним речима аутора можемо додати да пред нама доиста стоји фундаментално монографско дело о прошлости Русина у Србији, у наведеним хронолошким
и историјским оквирима.
Своју научну и универзитетску каријеру Јанко Рамач је посветио
управо темама из историје Русина у Јужној Угарској. Књига коју разматрамо представља својеврсну круну његових дугогодишњих истра-
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живања, која су у претходном периоду дала више запажених дела.1 Гледано с методолошког аспекта, монографија Русини у јужној Угарској
(1745–1918) у својим корицама обухватила je досадашња релевантна
сазнања историографије. Овде пре свега мислимо на дело др Федора
Лабоша, као први покушај писања целовите историје Русина у Бачкој и
Срему, до 1918. године2, затим истраживања академика Славка Гавриловића3, статистичко-демографске прегледе Мирона Жироша4, као и
чланке других аутора. Рамач је, међутим, рад писао на обиљу примарних историјских извора сакупљених понајвише у архивима Крижевачке бискупије, Калочке надбискупије, Архиву Војводине, Државном
архиву Мађарске, Државном архиву Закарпатске области, као и у локалним архивама гркокатоличких парохија у Бачкој и Срему. Све то
делу даје монографски карактер, одређујући га као оригинални допринос науци. Његова посебна вредност свакако се огледа у доследном
научном апарату који садржи изводе из примарних извора писаних,
разумљиво, на латинском језику XVIII и прве половине XIX века.
Књига чији опсег износи 525 страна конципирана је на три главне
хронолошке целине: Русини у Бачкој у другој половини XVIII века; Русини у Бачкој и Срему у првој половини XIX века и Русини у јужној Угарској од половине XIX века до 1918. године. Унутар себе, целине се даље
деле на тематска поглавља у којима се по правилу издвајају три структуре које заправо одређују ауторов фокус интересовања и дефинишу основне карактеристике прошлости Русина у јужној Угарској. На првом месту
је социјално-економска структура заједнице и њен демографски раст,
даље, црквено-верска питања и организација, те с њима повезана тематика посвећена развоју школства и културно-националног живота. Као
увод у проблематику рада, на почетку књиге (с. 9–21) аутор даје преглед
коришћене литературе и извора. Ту се, заправо, ради о посебној студији о историји историографије Русина у Србији. Захваљујући обиму,
аналитичности и аргументованом приступу у доношењу вредносних
судова, она сама по себи заслужује да буде издвојена у овом приказу.
1
Јанко Рамач је аутор књига: Привредни и дружтвени живот Руснацох у Южней Угорскей
1745–1848, 1990; Кратка история Руснацох, Нови Сад 1993; Школа у Руским Керестуре, Нови
Сад 1995; Гавриїл. Костельник, Liber memorabilium Грекокатолїцкей парохиї бачкерестурскей,
пририхтал за обявйованє Я. Рамач, Нови Сад 1998; као и више десетина научних чланака из историје Русина.
2
Ф. Лабош, История Русинох Бачкей, Сриму и Славониї 1745–1918, Вуковар 1979 (дело је
међутим написано још пре Другог светског рата).
3
S. Gavrilović, Rusini u Bačkoj i Sremu od sredine XVIII do sredine XIX veka, Godišnjak Društva
istoričara Vojvodine, N. Sad, 1977, str. 187–191.
4
М. Жирош, Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце 1745–1991, том I–II, Н Сад, 1997–1998.
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У првом делу, Русини у Бачкој у другој половини XVIII века (с. 23–
194), аутор се бави досељењем Русина у Бачку из предела горње Угарске и настанком и развојем њихових насеља/колонија током друге половине XVIII века. У првом поглављу ове целине, у кратким цртама се
даје преглед историје Русина у старом крају да би се, кроз анализу њиховог социјално-економског, верског и националног положаја, боље
могли сагледати узроци њихове организоване миграције (средина XVIII
века) у Бачку, након протеривања Турака с ових простора. На другој
страни, Рамач прави интересантну парарлелу са истовременим исељавањем Срба из јужне Угарске у царску Русију, тј. данашњу Украјину.
Организовано насељавање Русина на коморска добра Крстур – 1751, и
у Куцуру – 1763. године, било је у складу с колонизационом политиком
и мерама коморских власти Хабзбуршке монархије. У том погледу, у
односу на захтеве Коморе, Русини досељеници – поданици слободног
стауса, нису били привилегованији у односу на друге народе – закључује аутор. Мотив њиховог насељавања био је искључиво социјалне и
економске природе. До седамдесетих година XVIII века у Крстур и Куцуру насељено је око 2.500–3.000 Русина. Због релативне пренасељености, недостатка земље и неродних година, убрзо започиње процес
перманенетног исељавања. Из ова два насеља Русини долазе у слободни краљевски град Нови Сад где, 1780. године, оснивају своју трећу
гркокатоличку парохију и заједницу у Бачкој. Уговори о насељавању
Крстура и Куцуре стриктно су прописивали да Русини досељеници
морају бити припадници грчке сједињене вере (унијати тј. гркокатолици). Уз помоћ државних власти, тај верски услов је однео потпуну превагу над појавом православног покрета код Русина. Иначе, ова тема је
добро позната у историографији, а Рамач је допуњује новим, непознатим изворима из Калочког надбискупског архива. Верска припадност
ће одредити идентитет и посебност Русина у односу на друге народе,
поготово Русинима блиских Србима. У почетку Калочка надбискупија,
а од 1777. године новооснована Крижевачка гркокатоличка епископија, представљаће једини институционални оквир за малобројну русинску заједницу на подручју јужне Угарске. Њихова администрација и
свештенство биће заслужни за континуирани развој конфесионалног
школства, просвете и националне посебности Русина – фактографски
потврђује Рамач. Завршно поглавље у овој целини – Питање националног идентитета – посвећено је управо овој проблематици.
Други део, Русини у Бачкој и Срему у првој половини XIX века (с.
195–271), започиње поглављем о привредном животу Русина (доминантна пољопривреда и зачеци цеховског занатства) и демографским
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приликама у Крстуру и Куцури. И поред две епидемије колере, релативно висок природни прираштај становништва изазива пренасељеност у тим селима и представља главни узрок исељавања и оснивања
нових русинских колонија, првенствено у Срему – Шид (1803), касније Петровци, Бачинци. Миграциона тенденција пратиће русинску
заједницу током целог XIX века. У наставку следе поглавља о раду
конфесионалних школа и црквено-религијском животу. Танак слој интелигенције код Русина у овом периоду чине свештенство и учитељи.
Трећа, последња целина књиге, Русини у јужној Угарској од половине XIX века до 1918. године (с. 273–455), представља део у којем
аутор систематично даје цео низ нових чињеница и сазнања о историји
Русина у другој половини XIX века. Ово је постигнуто, између осталог,
и захваљујући квантитету и разноврснијој структури извора (народне
хронике, штампа, етнографски записи), али и због околности да овај
период није био предмет истраживања посебне студије. Рамач, у овој
целини, посебну пажњу ставља на Револуцију 1848–1849. године и
покрет код Русина у аустријском и угарском делу Монархије. Приказ
судбине Русина у Новом Саду 1849. године доноси нове податке који у
доброј мери допуњују истраживања новосадског историографа Васе
Стајића. Уједно, ослањајући се на Стајићеву публиковану грађу из Фонда Новосадског магистрата, као и изворе црквене провенијенције (Новосадска гркокатоличка парохија, Крижевачка епархија), Рамачево дело
представља до данас најцеловитији приказ историје Русина у Новом
Саду. У време револуције, русинско свештенство у Бачкој објављује
свој програм који се односи на заштиту русинских националних интереса у Крижевачкој епархији. У њеној хијерархији Русини су били
запостављени, мада су били бројнији у односу на Србе унијате из Жумберка. Русинска интелигенција и њене националне оријентације, почеци културно-националног препорода који кулминира појавом књижевног дела утемељитеља русинске књижевности на народном језику
и украјинске националне оријентације Гаврила Костељника, 1904. године, друга је важна тема којој је посвећена ова целина дела.
Без обзира на релативну изолованост Русина у јужној Угарској у
односу на њихове сународнике у североисточној Угарској и Галицији,
аутор посебну пажњу посвећује њиховим везама које су, како закључује, пресудно утицале на национално одржање ове мале заједнице. Везе
су се манифестовале преко доласка свештеника и учитеља, књига и новина, као и школовања студената. У другој половини XIX века, захваљујући општој конјунктури, интелектуални контакти били су интензивнији. Русинска елита у Бачкој и Срему не само да је читала русинска
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издања публикована у Пешти, Ужгороду, Лавову, већ је била и њихов
дописник. Огромни значај за Русине имао је боравак украјинског етнографа Володимира Хнаћука, у њиховим насељима, 1897. године. Хнаћук је, у својим студијама, европској науци представио спецификум
русинског острва у јужној Угарској. Аустро-Угарска нагодба 1867. године отвара врата процесу мађаризације који није заобишао ни Русине
у Бачкој. Судбина крстурске конфесионалне школе, која је вољом средине постала државна, и куцурске – која је сачувала русински конфесионални статус, илустративно приказује расположење русинске елите
у тим највећим русинским местима.
У посебном поглављу приказан је економски и социјални развој
русинског села. Модернизација у производњи и промету роба доводи
до социјалног раслојавања. Мали посед код русинских домаћинстава
(око 70% газдинстава располаже поседом до 5 јутара земље) тешко је
могао да обезбеди несметану егзистенцију. Затегнути однос између богате мањине и сиромашне већине одразио се на све сфере друштвеног
живота заједнице. У другој половини XIX века, у наведеним условима
настају русинске колоније у Сремској Митровици, Миклушевцима,
Ђурђеву, Госпођинцима, Старом Врбасу, а присутна је и секундарна
русинска мигарција из северне Угарске и Галиције у поједина сремска
насеља. Први светски рат потреса живот заједнице која броји 20.000
припадника. Русини преко својих делегата (21) дају допринос у присаједињењу Војводине Краљевини Србији. Стварање Краљевине СХС
представљаће почетак њиховог организованог културно-националног
препорода.
Историју Русина у јужној Угарској аутор не прати изоловано. Он
настоји да прошлост ове мале, али већ у другој половини XVIII века,
„добро организоване црквено-верске заједнице” повеже са приликама
и процесима који се одвијају у широј друштвеној средини, као и да истражи везе и прожимања Русина с већим народима који су их окруживали и с којима су заједно живели у већини насеља – Немцима, Србима,
Мађарима, Словацима. На почетку књиге аутор даје преглед коришћених скраћеница архивских извора и тумачење старих мера. Закључак и
резимеи на енглеском, српском и украјинском језику заузимају последње странице дела (с. 457–479). Утисак о уредној монографској студији
даје и списак коришћене литературе и регистар личних и географских
имена.
Методологија и стил излагања Јанка Рамача су позитивистички,
засновани и усредсређени, превасходно, на интерпретацију извора. Аутор опрезно доноси закључке и, што је још важније, поткрепљује их
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научним апаратом. Систематичност и велики број историографских
података једна је од основних карактеристика ове монографије. Свакако да ће се и по њеном излажењу неке теме из историје Русина у јужној
Угарској још отворити, продубити или дорадити. Пре свега, предстоји
сизифовски задатак да се „прегледају” материјали бечких архива. Ови
потенцијални послови свакакао да не умањују научну вредност књиге
која стоји пред нама, а и они ће у перспективи, пре свега, чекати управо на Јанка Рамача, без сумње најреномиранијег истраживача историје
војвођанских Русина. И, на крају, да закључимо: научна јавност је књигом Русини у јужној Угарској (1745–1918) – Русини у Южней Угорскей
(1745–1918) добила дело које ће будућим генерацијама историчара, који се осмеле да приступе истраживању ове специфичне теме, представљати непревазиђен путоказ у сагледавању прошлости Русина у Бачкој
и Срему.

UDC 323.2(497.113-22)"1945-1950"
ДР СЛОБОДАН БЈЕЛИЦА, доцент

Филозофски факултет, Нови Сад

НЕБОЈША ПЕТРОВИЋ, ПОЛИТИКА НА СЕЛУ 1945–1950

Култура полиса и Факултет за Европске правно-политичке студије,
Нови Сад, 2009.

Однос комунистичког режима према селу и сељаштву у Војводини, првих година након Другог светског рата, спада у ред најатрактивнијих, а уједно и најконтраверзнијих тема наше савремене историје.
Већ је више аутора, најчешће у виду монографија, дало значајне прилоге за расветљавање овог проблема (Никола Гаћеша, Момчило Павловић,
Јелена Попов, Вера Гудац-Додић и други). Колико је тема широка и
још увек потенцијално атрактивна за истраживаче показује и то што је
мр Небојша Петровић успео да је сагледа на нов методолошки начин и
да, на основу досад углавном некоришћених историјских извора, приступи питању односа власти и сељаштва – питању увек актуелном у
аграрним подручјима као што је Војводина.
Феномени аграрне реформе, колонизације и принудног откупа веома добро су познати нашој, не само стручној, него и широј јавности,
будући да су били предмет интереса како историографије, тако и публицистике, масовних медија и слично. И поред тога, многа питања везана
за те процесе, који су трајали од 1945. до 1950. године, па и даље, не
само да нису сасвим расветљена, него и данас изазивају научну, а често
и политичку полемику. Корак даље у разјашњавању проблематике социјалистичког преображаја војвођанског села учинио је Небојша Петровић, објављујући монографију која је, заправо, његова приређена магистарска теза, одбрањена на Филозофском факултету у Новом Саду.
Маниром непристрасног истраживача, Петровић је покушао да проникне и у неке „табу” теме наше, не тако давне, прошлости.
Проучавајући архивску документацију прворазредног карактера,
конкретно, заоставштину Покрајинског комитета КП Србије за Војво-
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дину, као и обимну литературу, те нешто периодике, Петровић је створио сопствену слику о војвођанском селу у првих пет година након
Другог светског рата. Чини се да је она на пола пута између два доминантна и опречна мишљења: апологетског – које репресивне и економски нецелисходне мере комунистичке власти правда чињеницом да је
избегнута појава глади у тада тешким међународним околностима, и
онога које априори осуђује аграрну политику југословенских
комуниста, судећи, пре свега, по средствима којима је она спровођена.
У сложену проблематику послератног војвођанског села писац
читаоце уводи сажетим прегледом његовог историјског развоја, те анализом ставова КПЈ о проблемима села од 1918. године до краја Другог
светског рата. Петровић, потом, ослањајући се на досадашња достигнућа наше историографије, али и уносећи нове податке, подробно објашњава појединачне проблеме – аграрну реформу и колонизацију, откуп,
задругарство и тако даље. Од посебне је вредности дубока анализа утицаја сукоба југословенских комуниста са Информбироом на заоштравање односа власти према селу, односно спровођење колективизације,
одустајање од ње и трагање за новим моделом производње на селу –
који је виђен у формирању сељачких радних задруга. Посебна глава
посвећена је друштвено-политичком раду Комунистичке партије који
се огледао, пре свега, у борби против шовинизма, сукобу са верским
заједницама, те културно-просветном раду који, према Петровићу, представља најсветлију тачку деловања комунистичке власти на селу.
Како би свеобухватно сагледао село у Војводини у годинама након ослобођења, писац је применио аналитички приступ, комбинован
са ретроспективно-економетријском методом. Покушао је да војвођанско село и дешавања на њему посматра у светлу политичких и друштвених токова који су захватили Европу тога времена. Иако је акценат на
политичком, а неизбежно и на економском односу Комунистичке партије према сељаштву у Војводини, Петровић се осврће на питање утицаја религије на село и национално питање – неизбежно за простор
Војводине, једнако као и проблем односа колониста и „мештана”. Сви
закључци поткрепљени су бројним и често веома живописним цитатима из докумената, што омогућава читаоцима да стекну јасну слику
бурних догађаја на војвођанском селу 1945–1950. године, а који су се
дубоко урезали у памћење његових становника.

UDC 930.253:050

САРА САМАРЏИЋ, архивист
Историјски архив града Новог Сада

ARCHIVAR. ZEITSCHRIFT FÜR ARCHIVWESEN
61. Jahrgang, Düsseldorf 2008

У претходном броју Годишњака Историјског архива града Новог
Сада (Година II, број 2, Нови Сад 2006, 143–146) говорили смо о часопису Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen (Архивист.
Гласило немачке архивистике), званичном листу Удружења немачких
архивиста. Остајући на трагу проучавања најзначајнијих тема и проблема из области немачке, европске, па и светске архивистике, часопис
је од 2008. променио име у Archivar. Zeitschrift für Archivwesen (Архивист.
Часопис за архивистику), док су непромењене остале његове најзначајније карактеристике – пре свега бављење свим аспектима архивистичке струке као што су архивирање, вредновање докумената и приступ
фондовима, архивска техника и све присутнија електронска обрада података и коришћење нових медија у архивистици. Нови/стари часопис,
у четири годишње свеске, на око 450 страна, подељен је у неколико тематских целина. На почетку, реч је о актуелној проблематици немачке
архивистике, други део посвећен је архивистичкој теорији и пракси,
трећи доноси саопштења Архива Северна Рајна – Вестфалија, матичног архива часописа, док у четвртом делу своје стручне радове објављују чланови Удружења немачких архивиста. Једном речју, Архивист
обухвата сва значајнија питања савремене архивистичке теорије и праксе. Велики број радова намеће потребу одабира оних који обрађују најинтересантније теме, те смо се овом приликом одлучили за неколико
радова из прве две свеске.
Прва свеска (фебруар, 2008) посвећена је једној сасвим традиционалној теми архивске свакодневице – отварању и доступности архивске грађе. Аутори у својим прилозима обрађују, са једне стране, теме
као што су рационализација и стандардизација отварања архивске гра-
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ђе, док је, са друге стране, пажња посвећена електронским формама
презентовања, све до online едиција или дигиталне презентације архивске грађе. У раду Развој међународних стандарда отварања архивске
грађе (Entwicklung von internationalen Erschließungsstandards) Нилс Брубах (св. 1, 6–13) полази од начела да је „доступност оно што се рачуна”,
да је циљ отварања архива да фондове учини корисним, те да је ово
могуће најбољим коришћењем техничких могућности презентације. У
првом делу рада аутор расправља о стратегијама и методама примене
архивских стандарда, дајући истовремено преглед њихове еволуције,
док је у другом делу реч о доступности, односно о функционисању система презентације, не само у архивима, већ и у библиотекама и музејима. Залаже се за стварање јединственог електронског система који би
омогућио истовремено претраживање у свим поменутим институцијама, јер би овакав систем највише користио истраживачима.
Са доступношћу је повезан и рад Роберта Кречмара Земаљски
архив Баден-Виртемберг у дигиталном свету (Das Landesarchiv Baden
– Württemberg in der Digitalen Welt) (св. 1, 14–19) који представља достигнућа једног од немачких архива на пољу дигитализације архивске
грађе (у раздобљу 1997–2007. у online издању архива расположиво преко 3.000 инвентара и 55.000 дигитализованих страна архивских докумената). Према мишљењу аутора, дигитализација грађе постаје све
значајнија, не само када је реч о њеном тренутном коришћењу, већ и
када говоримо о њеном трајном чувању, те актуелни развој ове проблематике намеће неопходност стварања развојне стратегије. У архиву
Бaден-Виртемберг суштину ове стратегије чини идеја о непрестаној
надоградњи и усавршавању online сервиса, сагласно захтевима и потребама корисника, која би била праћена остварењем концепта дугорочног
очувања дигиталног архивског материјала.
Кључна тема у другој свесци (мај, 2008) су правна питања у архивистици, јер се архивисти у свакодневној пракси сусрећу са бројним
правним питањима која не припадају само ужој законској области архивистике, већ задиру и у друге, за архивистику релевантне области
као што је нпр. заштита културних добара. Ирмгард Мументеј у раду
Заштита културних добара у Немачкој. Нови подстицај ратификацијом Унесковог споразума из 1970? (Kulturgutschutz in Deutschland
Neuer Schwung durch die Ratifizierung des UNESCO – Übereinkommens
von 1970?) (св. 2, 116–123) разматра значај и последице ратификације
споразума о мерама забране и заштите противправног увоза, извоза и
преношења културних добара, на заштиту архивске грађе у Немачкој.
Ауторка закључује да Унесков споразум нема утицаја на савезне и по-

САРА САМАРЏИЋ: ARCHIVAR. ZEITSCHRIFT FÜR ARCHIVWESEN

195

крајинске архивске законе, као ни на законе о заштити споменика културе у Немачкој, те да је једина стварна новина околност да културно
добро и архивска грађа у јавном власништву може да буде унешена у
списак национално вредног културног добра или национално вредних
архива, те да на тај начин буде подложна закону о повраћају културних добара. Сматра да је пропуштена прилика да се уједначе различите
одредбе немачких закона о заштити културних добара, али да јавна
расправа коју је ратификација споразума покренула може да подстакне
овај процес.
Штефан Дузил се у раду Између коришћења и забране. О заштити ауторских права архивираних фотографија (Zwischen Benutzung und
Nutzungssperre. Zum urheberrechtlichen Schutz von archivierten Fotografien)
(св. 2, 124–132) бави питањима која се постављају у вези са архивирањем, коришћењем и објављивањем архивираних фотографија. Први део
рада бави се релевантном законском регулативом, а посебно Законом о
заштити интелектуалне својине који, поред музике и књижевности,
штити и фотографије, правећи разлику између уметничке фотографије
и фотографије, док је у другом делу реч о могућностима и ограничењима коришћења архивираних фотографија, у контексту поменутог закона. Аутор закључује да је за коришћење фотографија у архиву одлучујућа разлика између већ објављених и необјављених фотографија.
Објављене могу да се дају на увид, могу да се репродукују и цитирају,
док би код необјављених фотографија, уколико не постоји ограничење
коришћења, требало чекати да протекне уобичајени рок чувања од седамдесет година после смрти аутора, па би тек потом могле да се репродукују и цитирају.
Почетак треће свеске (јул, 2008) посвећен је представљању архива
у Ерфурту, главном граду покрајине Тирингије, али је кључна тема свакодневно суочавање архива са процесом модернизације, како у погледу организационих промена и промена у задацима носилаца архивског
посла, чије последице погађају и архив у облику повећаног броја захтева за вредновање и преузимање грађе. Истовремено, архиви су и сами
као део једне веће организације укључени у процесе модернизације.
Поред самог представљања архива у Ерфурту, Новинска документација
немачког Бундестага (Pressedokumentation des Deutschen Bundestages)
(св. 3, 254–261) Герхарда Детера представља можда најинтересантнији
део треће свеске, део посвећен развоју и перспективи архивирања новинске документације Бундестага. У раду је аутор приближио делатност
Одељења за новинску документацију немачког Бундестага, основаног
1949, са задатком да из публикације које прати издваја чланке о најзна-
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чајнијим политичким, друштвеним, економским и културним догађајима релевантним за рад Бундестага. На тај начин створена је архива са
25 милиона чланака која обезбеђује одељењу изузетно место.
Четврта свеска часописа (новембар, 2008) посебно је интересантна
јер је посебна пажња посвећена теми која је архивистима, на основу
њихове стручне компетенције, посебно блиска, а то је историја архива.
Као институције задужене за чување сећања друштва, архиви имају задатак да прикупе материјал о својој историји, да га вреднују, преносе,
учине доступним и, на крају, да га истражују. Међу конкретним темама
историје архивских институција истиче се Историја архива. Обриси
једне латентне поддисциплине (Archivgeschichte. Umrisse einer untergründigen Subdisziplin) Вилфрида Рајнингхауса који констатује да „историја архива до сада није обрађивана систематски, већ више случајно”,
иако би због несумњивог значаја њихова историја требало да буде интегрални део опште културне историје и историје образовања. У наставку посматра историју архива као историју институције, затим кроз биографије најзначајнијих архивских радника, методе архивског рада, да
би се на крају вратио питању смисла и користи писања историје архива и закључио да она нема смисла уколико не води рачуна о друштвеном окружењу, односно о друштвеном, политичком и привредном контексту и значају развоја архива.
Бројне актуелне теме и проблеми савремене архивистике којима
је на странама часописа посвећена пажња, намећу Архивист као незаобилазну литературу за упознавање достигнућа немачке и европске архивистике. За српску архивистику она су несумњиво релевантна у настојању да достигне и одржи корак са европском архивистиком.

IN MEMORIAM

ДУШИЦА РИСТИВОЈЕВИЋ, рођ. МАЛЕШЕВ
(1935-2007)

Рођена је 5. октобра 1935. године у Змајеву. Свој радни век почела
је у Историјском архиву 15. априла 1961. године. После 29 година преданог рада, отишла је у пензију 28. фебруара 1990. године.
Радила је у одељењу за сређивање архивске грађе као архивски
манипулант.
Умрла је 2. децембра 2007. године.
Нама, радницима Историјског архива, тетка Душица, како смо је
звали, остаће у сећању као вредан радник и добар човек.
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МИЛОЈЕ ЂОРЂЕВИЂ
(1936–2009)

Милоје Ђорђевић рођен је 1. августа 1936. године, у Ковиљу. У родном месту је завршио основну школу и положио малу матуру. Вишу
гимназију је похађао у Новом Саду. На студије историје Филозофског
факултета у Новом Саду се уписао школске 1957/58. године. По завршетку студија, 1962. године, каријеру је започео у просвети, као наставник руског у Ковиљу, да би од 1969. године радио као професор историје у основној школи у Ветернику. Од фебруара 1976. до пензионисања,
1. августа 2001. године, радио је у Историјском архиву у Новом Саду.
Био је запослен као архивиста на сређивању архивске грађе фондова
друштвено-политичких организација, да би, од почетка осамдесетих
година, до 2001. године радио као радник на заштити архивске грађе
ван архива. Свестан вредности докумената на којима је радио, за научни рад и свакодневни живот, објавио је у два тома аналитички инвентар фонда Срески комитет Савеза комуниста за Нови Сад, 1980 и 1981.
године.
Био је предан послу, марљив, стрпљив да саслуша, одговоран радник који се трудио да све што ради буде ваљано урађено. Био је омиљени
члан колектива. Мики, како су га колеге звале, у свим приликама се
трудио да буде весео и духовит. И у свакодневном животу је увек био
спреман на помоћ. Као страствени пецарош, слободно време волео је
да проводи у природи, и то на Дунаву, у свом родном Ковиљу.
Био је узоран супруг и отац двоје деце – Саше и Исидоре .
Латинска пословица каже „није мртав онај који је умро, он је само
одсутан, мртав је онај ко је заборављен”. Ми никад нећемо заборавити
нашег Микија.
Нека ти је вечна слава и хвала.
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IN MEMORIAM

МИЛОРАД БЕШЛИН
(1961–2009)

Милорад Бешлин, наш Бата, изненада нас је напустио, у пуној стваралачкој снази, када то нисмо очекивали.
Милорад Бешлин је рођен 18. априла 1961. у Ади, од оца Стојана
и мајке Ане. Рано је дошао у Нови Сад, где се школовао. Дипломирао
је на Правном факултету 1984. године. Прво радно искуство имао је од
1986. до 1990. у Градском комитету СКВ Нови Сад, где је радио на
правно-политичким пословима.
Засновао је брак и породицу са Владиславом, 1992. године. Има
сина Игора и кћи Машу.
Радозналог духа и воље за сазнавањем нових технологија одвели
су га на прве курсеве информатике и програмирања.
То ће бити одлучан моменат његове каријере. Као врстан зналац нове информатичке технологије, засновао је радни однос 30. децембра 1991.
године у Историјском архиву града Новог Сада, на радном месту архивисте за информације, документацију и програмирање на рачунарима.
На пословима архивисте-програмера радио је 12 година. Од 2003.
године распоређен је на радно место архивисте на заштити архивске
грађе ван Архива. Поред ових послова обављао је и даље послове систем администратора рачунарске мреже Архива, администратора wеb-презентације Архива и програмера.
Стручни испит за архивске раднике положио је у Архиву Србије,
1994. године, и добио звање архивисте. Звање вишег архивисте стекао
је децембра 2003. године, а ове, 2009. године преведен је у више звање
архивског саветника.
За највише стручно звање архивских радника, Милорад Бешлин
је дошао изузетним радом и смислом за координацију и организацију
послова, посебно на изради и одржавању софтверског пакета за програм Јединственог архивског информационог система Републике Србије. Том приликом програмирао је модуле: „Спољна служба”, „Депо,
обрада и сређивање” и „Центар за информације и документацију”.
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У периоду 1998–2005. године, за потребе Историјског архива Града Новог Сада и других ималаца архивске грађе израдио је софтере: „Аналитички инвентар”, „Архивска књига” и „Електронски деловодник”.
У свом раду Милорад Бешлин бавио се и питањима електронског
архивирања и дигитализације архивске грађе, електронским канцеларијским пословањем и електронским потписом. С тим у вези, учествовао је на бројним саветовањима, семинарима и радионицама у земљи и
иностранству.
Ради представљања архивске грађе широј културној јавности, као
и обележавању догађаја из историје Новог Сада, радио је на пројектима: „Од Петроварадинског шанца до слободног краљевског града Новог Сада”, „Хронологија урбаног развоја Новог Сада до 1941. године”,
„Поглед са Петроварадинске стене” и „Педесет година рада Историјског архива града Новог Сада” и за њих израдио мултимедијалне CD
презентације.
Писао је и о проблемима преузимања стечајне архивске грађе, о
питањима примене Закона о култруним добрима у вези са начином заштите и коришћења компјутеризованог документарног материјала.
Писао је радове од стратешког значаја за Историјски архив града
Новог Сада. Имао је визије новог Архива и био је спреман да се тиме
озбиљно бави.
Милорад Бешлин је био шире стручно ангажован. Од 2004. члан
је Комисије за полагање стручних испита и предавач информатике у
Архиву Војводине. Био је члан удружења корисника архивских технологија „Архив ИНФО”, члан управних одбора Рукописног одељења
Матице српске и Историјског архива града Новог Сада.
Часно и одговорно је обављао дужност заменика директора Историјског архива града Новог Сада, на чему смо му захвални.
Милорад – Бата Бешлин, тих и емотиван човек, био је свим својим
бићем посвећен архивистичкој струци. У свом Архиву, где је био покретач иновација, оставио је дубок траг који ће следити и будуће генерације архивиста.
За све што је учинио нека му је вечна слава и хвала!

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

Прилози за часопис Годишњак Историјског архива града Новог Сада достављају се
на адресу Редакцијe до 1. јула текуће године за радове који ће бити објављени у октобру исте
године.
Радови се прилажу на дискети, компакт диску или као е-mail прилог, а уз њих треба
доставити и један примерак одштампаног текста.
Структура категоризованих чланака (за рубрике Архивистика и Историографија) је
следећа:
– име и презиме;
– адреса аутора или установе у којој ради;
– наслов рада;
– сажетак (100–250 речи);
– кључне речи (3–10);
– текст (обима до једног ауторског табака – 16 страна);
– резиме на језику рада (300–500 речи).
Прилози за остале рубрике не захтевају сажетак и резиме.
Формат текста:
– текст процесор MS Word (верзија 6.0 и касније);
– стил Normal;
– формат стране А4;
– ћирилични фонт Times Roman Cirilica, 11pt основни текст, 9pt напомене;
– проред Single;
– напомене (Footnotes) у непрекинутом низу од 1 даље.
Илустрације које се прилажу уз рад морају бити црно-беле, одговарајуће скениране
(200–300dpi). Свака илустрација мора бити означена бројем, мора да има легенду и назначено
место у тексту где ће се наћи. Свака илустрација мора бити у посебној датотеци.
Радови објављени у рубрикама Архивистика и Историографија биће хонорисани до
обима једног ауторског табака (16 страна), уколико премаше обим биће објављени, али највише до 24 странице. Радови објављени у рубрици Рецензије, прикази и преводи биће хонорарисани јединственим износом хонорара, без обзира на обим текста.
Примљени радови се не враћају.
Свим колегама захваљујемо на сарадњи, подршци и корисним саветима.
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