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Архив Војводине, Нови Сад

ЗБИРКЕ VARIA АРХИВА У ВОЈВОДИНИ

САЖЕТАК: Архивске збирке Varia чине међусобно неповезана појединачна
документа различитог садржаја, порекла и времена настанка, која не припадају ни
једном архивском фонду или збирци. Рад се прво бави појмом, садржајем, именовањем, значајем, сређивањем, настанком и карактеристикама варије. Разматрају се
уочене групе и питања: грађа неуврштена у фондове (архивска насупрот праве варије),
мешовита грађа унутар фонда (унутарфондовска варија), груписање разнородних
докумената по садржини (тематска варија), настајање варије, питање груписања и
сигнатуре, фондовска и структурална припадност. За постојеће збирке историјских
архива (Зрењанин, Панчево, Сомбор, Ср. Митровица, Архив Војводине) дају се подаци о: обиму, садржају, саставу, настанку сређивању, информативним средствима.
На крају се дају сугестије за даље поступање са збиркама варије и с тим везане архивске послове.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Varia, архивска грађа, архивски фондови и збирке, документи
Архивске збирке Varia чине међусобно неповезана документа различитог садржаја и порекла, са својством архвске грађе и културног добра,
која не припадају ни једном архивском фонду, а по врсти, облику и садржају не могу се прикључити формираним збиркама.1
У архиве најчешће доспева архивска грађа у оквиру целовитих архивских фондова који одражавају административни, историјски и функционални карактер насталих докумената. Фонд представља целину која
одражава процес настанка докумената од стране ствараоца, односно природну целину засновану на заједничким функцијама, активностима и сврси.
Она архивска грађа у виду појединачних докумената, фрагмената који се
не могу сврстати ни у један фонд сачињава збирке Varia (лат. Varia – помешано, различито, разнородно), названу и „расуте архивалије”. Она обухвата појединачна, разнородна документа, међусобно неповезана, која се раз1

Богдан Лекић, Архивистика, Београд 2006, 149.
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ликују по пореклу, садржају и времену настанка. Та документa могу да
буду и фрагменти личних фондова, али се због сачуваности малог броја
докумената из њих не може сагледати живот и рад неке личности.2
Ни један архив не даје себи задатак да образује овакву збирку, већ се
њено образовање намеће као потреба самим постојањем оваквих докумената и настојањем архивиста да их заштите и сачувају. Наиме, то су документа која су у архив ушла на различите начине, документа која није могуће
припојити постојећим фондовима, или за коју је при сређивању фондова
утврђено да не припадају ни једном фонду који се налази у архиву. Основна карактеристика Збирке Varia је да се стално допуњује архивском грађом
која на различите начине улази у архив, пре свега откупом и поклоном, а
да као таква не припада постојећим фондовима и збиркама. Збирка Varia
није коначна, већ представља отворену збирку.
Већи број архива у Србији поседују овакву или сличне збирке, али
ситуација је веома различита. Разликују их само постојање, именовање,
степен сређености и обрађености, информативна средства, утемељеност,
карактер и др. Уочава се, да не улазимо у језичке и правописне дилеме,
различито називање: Varia, Variae, „Varia”, Вариа, Варија.3
Појединачни документи ових збирки често су, због свог карактера,
садржаја, изгледа и начина доласка у архив, међу најстаријим и највреднијим архивским документима. Препoзнајући ову околност архиви су се
одлучивали да их, иако још довољно неистражене и описане, категоришу
као архивско добро од великог и изузетног значаја.4 Несврстана акта међудржавне реституције, измеђуосталог, могла су се груписати као Varia.5
Упутство о сређивању Збирке Varia не постоји, па се за њу користе
постојећа. Може се сачинити класификациони план (као што је нпр. у Историјском архиву Пожаревац) који садржи следеће оквирне теме: органи власти, управе и јавних служби (управа); правосудни органи (судство); војска
и одбрана (војска); просвета, наука и култура; здравство и социјална заштита; привреда и банкарство (привреда); друштвено-политичке организације, друштва и удружења; верске установе и организације; личности; руко2 Иванка Брук, Љубодраг Поповић, Архивистика за III и IV разред усмереног образовања,
Београд 1986, 107; Смиљка Ђурић, Појам личног фонда и збирке и формирање Збирке Varia, у:
Архивски преглед, бр. 1, Београд 1969, 63–69. Б. Лекић, нав.дело, 121.
3 Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima SFRJ: SAP Vojvodina, Beograd
1977; Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima SFRJ:SR Srbija, Beograd 1978;
Наташа Милошевић Дулић, Сређивање и обрада збирке Varia 1791–/ – Искуства Историјског Архива Пожаревац, у: Записи, годишњак Историјског архива Пожаревац, Година
IV, број 4, Пожаревац 2015, 54–55.
4 Категоризација архивске грађе, у: Архивски преглед, 1–4, Београд 1998–1999, 147–148, 181–
183.
5 Ferdo Hauptmann: Jugoslovensko-mađarski arhivski pregovori i njihovi rezultati, Glasnik Arhiva
BiH, 1, Sarajevo1961, 146–147.
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писи; остало. У оквиру тема архивска грађа се сређује хронолошки. Можда
је најкорисније да се прво спозна садржај докумената (аналитички инвентар), провери фондовска припадност документа, а затим да се изврши коначно сређивање.6
Након дугогодишњег бављења грађом нераспоређеном у фондове у
Архиву Војводине, обиласком свих архива на територији АПВ (Бела Црква,
Зрењанин, Кикинда, Нови Сад, Панчево, Сента, Сомбор, Сремска Митровица, Суботица), разговора са колегама, консултовањем евиденција, информативних средстава и саме архивске грађе, одлучили смо се да размотримо
неколико чињеница и пренесемо садржај збирки. Циљ нам је да: помогнемо
у коначном уобличавању збирки, дамо оријентир за сређивање, да оживимо
и освежимо послове на обради, израду информативних средстава и објављивање научноинформативних средстава о архивској грађи, ради коришћења у пуном обиму и приближавања истраживачкој јавности.
ПОНЕШТО О ВАРИЈИ

„Архивска Varia”
Архиви поседују грађу која није уврштена у фондове: по депоима,
складиштима, ходницима, подрумима, таванима, канцеларијама и др. За
то су различити разлози: недостатак простора, губљење докумената, несређени фондови, губици при сељењу, раздвојеност делова фонда, раздвајања
фондова према периодизацији, конституисање нових фондова, одлагање
докумената за варију, ринфузна грађа неконституисаних фондова, небрига
и заборав, припрема за излучивање или лечење, неизвршено убацивање
итд. На жалост, један део долази од невраћених докумената коришћених
за изложбе и публикације, а један део од невраћених докумената коришћених од стране истраживача. Оваква групација сматрала се за општу варију,
место за одлагање, налазиште докумената „на чекању”. Ову групу треба
строго одвојити од „праве варије”! Добар део њих, дакле, има своје место у
постојећим фондовима и збиркама што нарочито јасно буде када се позабави садржајем аката, односно израде аналитички описи. Један део заслужује да се од њега направе нове збирке, а други да се излучи.
„Унутарфондовска Varia”
Са друге стране фондови, посебно они већи и сложенији, садрже документе за које се сматра или претпоставља да припадају фонду, али им се
6 Наташа Милошевић Дулић, Збирка Varia 1791–, Пожаревац 2013, 7–8; Препорука о
условима и начину образовања архивског фонда и архивске збирке, Архивист, XXXV, 1–2,
Београд, 1985, 284–290; Вера Филиповић, Збирке у архиву Србије са посебним освртом на
Збирку Varia, Архивски преглед, 1–2, Београд 1991, 19–23.
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не може, бар не у први мах, одредити тачно место. Такве групе често су навођене са појмом блиским варији – Miscellanea (мешана/ мешовита грађа,
„сваштара”). Списи „без сигнатуре” стављани су на крају фонда или његових организационих јединица и сређивани хронолошки или по местима.
И њихов један део може да „нестане” када се подробније позабави садржајем аката, споје предмети, уложе прилози.
„Тематска Varia”
Груписање разнородних докумената по садржини или по некој спољној манифестацији, у зависности од количине и сагледавања архивисте,
може позитивно довести до стварања нових збирки са одређеном темом
или обједињујућим фактором. Збирке са писаном грађом: радова, знаменитих личности и породица, радничког покрета, мемоарске грађе, музеја,
урбаријалних списа, нормативних аката могу се, у неку руку, сматрати
специјализованим варијама. Негде су документа тако добро распоређена у
разне збирке, да за праву варију нема места (ИА Бела Црква)7.
„Varia у настајању”
Поред постојећих докумената ван фондова, докумената издвојених
из других фондова, и оних добијених откупом и поклоном, „нађених”
или „затечених у Архиву” неке збирке постале су нуклеус око кога се
граде збирке варија (рукописи, одабрани документи, раритети), са или
без формалног мењања назива. Такве су збирке ИА у Кикинди (Ф. 244
Раднички покрет Кикинда) и Панчеву (види ниже).
Питање груписања и сигнатуре
Ради лакше употребе и оријентације добро је груписати документа
по заједничким карактеристикама, али колико је то сврсисходно зависи од
количине грађе, карактера и других чинилаца. Свакако да ту треба пронаћи меру. Варију „мучи” проблем као и друге отворене збирке: кад се структура сређивањем фиксира додавање нових докумената ремети нпр. хронолошку поставку. Збирке које примају документе сукцесивно по бр. пријема
немају тај проблем. У том светлу треба посматрати и питање сигнатуре.
Фондовска и структурална припадност
Део докумената који су сврстани у описане групе архивске, унутарфондовске и тематске варије заправо имају своје место у постојећим архивским
фондовима/ подфондовима/ серијама. Да би смо га сазнали фонд порекла
и ове групе морају бити у истом стању сређивања и обраде и морају се оба
проучити. У том светлу место документа се може сматрати привремено, до
7

http://www.arhivbc.rs/images/dokumenta/Topografski_vodic_fondova.pdf
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коначног решења, а тематске варије као „база” за проналазак нпр. изгубљених прилога неког предмета. Наравно, објективне архивске околности не
допуштају да се све постави на своје место.
АРХИВИ

ИА Зрењанин
Збирка Varia ИА Зрењанин (Ф.4) најпре је носила назив Збирка рукописа
и оригиналних докумената и настала је од поклоњених и докумената осталих
после раздвајања фондова, којима је касније додата значајна грађа различите провенијенције. Састоји се тренутно од 8 књига и 4 кутије вишејезичне
грађе, хронолошког оквира 1773–1997. Збирка је срађена, израђен је сумарни инвентар и кратки описи за сваки предмет.8
Књиге и прве две кутије чине најразноврснија могућа документа почев од земљишњих књига села Кларија (Радојево). Трећу кутију чине предмети катастарске садржине припојени приликом раздвајања фондова. Односе се на границе банатских села, класификацију обрадивог земљишта,
катастарске планове, пописе власника кућа, пијачне цене, а обухватају
другу половину 19. века. Садржај четврте кутије чине Раритети – посебна
група докумената издвајана приликом ревизије фондова која су процењена
као документа од изузетног значаја. Иако ти документи имају своју фондовску припадност одлучено је да се они припоје Збирци ради боље доступности истраживачима. Најстарија документа односе се на Привилеговано
трговишре Велики Бечкерек и Торонталску жупанију. Књиге, прве две и
четврта кутија сређене су хронолошки, док је друга кутија сређена је по
географским одредницама абецедно (садашњи називи места).9
ИА Панчево
Збирка о политичким збивањима и личностима из културног и научног
живота Панчева (1854–1970) (Ф.12) ИА Панчево се у каснијим евиденцијама
води и као Varia. Збирка је настала од ове тематске супине сакупљањем
појединачних предмета без одређене фондовске припадности углавном
од приватних лица или копирањем докумената значајних за архивско
подручје Панчева, који се чувају у другим установама. У њу се и даље повремено додају документи који се не могу сврстати ни у један фонд или
серију, тако да се у евиденцијама, али и суштински, води и као Varia. Формиране су серије (15 кутија): Документи о Михајлу Пупину (1854–1920),
Документи о Даворину Јенку (1863–1864), Збирка фотографија (1880–1970),
8 Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Zrenjanin, Sveska 7, Sremski Karlovci 1979, 5;
Водич кроз архивске фондове Историјског архива Зрењанин, Зрењанин 2007, 39–40.
9 Iboja Toškov, Zbirka Varia 1773–1997, Sumarni inventar, Zrenjanin 2011. (необјављено)
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Документи о радничком и Народноослободилачком покрету на територији
јужног Баната (1886–1945), Документи о Паји Маргановићу, секретару Југославије комитета Савеза комунистичке омладине Југославије (1904–1929).10
Збирка је сређена и израђено је преко 2.000 аналитичких описа са регистрима,11 новоуврштена документа се уносе по инвентарном редоследу
у интерну рачунарску апликацију. Сматрамо да је потребно је „редефинисати” стање Збирке: питање назива, састава, издвајања серија (особито
Збирке фотографија) и сл.
ИА Сомбор
Збирка Variae ИА Сомбор (Ф. 475) састоји од преко 1.050 инвентарних
јединица, „разне документације” од 1698. до данашњег дана, разнородних
књига, извештаја, картица умрлих итд. Предмети и њихови описи сукцесивно се уносе по евидентирању. Фонд је у том облику сређен, израђен је
сумарни инвентар (са повременим групама уноса) и аналитички описи на
картицама и у рачунару.12
ИА „Срем”, Сремска Митровица
Збирка Варија ИА „Срем” у Сремској Митровици (Ф. 1233) формирана
је од најразноврснијих материјала, раритета који садрже биографске податке знаменитих Сремаца, ретке појединости о местима, појавама и догађајима. Састоји се од две кутије, сређена је, израђен је сумарни инвентар
и попис докумената по кутијама.13
Архив Војводине
Збирка Варија Архива Војводине никада у ствари није ни формирана
иако је уведена у регистар (Ф. 469). Заправо се састојала од велике количине грађе нераспоређене у фондове, грађе предвиђене за излучивање али
не излучене, докумената одвојених за лечење, изложбеног материјала,
делова фондова затурених при селидби Архива, докумената добијених од
приватних власника или других институција итд. Односно под њом смо
подразумевали из било ког разлога одложену грађу, пре свега ону старију,
насталу пре 1918. године.
Дуготрајно постаојање овакве скупнине је штетно по архивску установу јер искључује из рада и спознаје изворну грађу. Не образују се нови
Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Pančevo, Sveska 4, Sremski Karlovci 1973, 12–14.
Дејан Јакшић, Преглед стања аналитичке обраде старијих архивских фондова (до
1918) и информативних средстава о њима у историјским архивима у Војводини, у:
Архивски анали, бр. 7, Нови Сад 2013, 19.
12 Sumarni inventar Zbirke Variae, Sombor 2009. (необјављено)
13 Водич кроз архивске фондове Историјског архива „Срем”, Свеска 4, Сремска Митровица 2005, 378.
10
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фондови/ збирке а постојећим се може променити количина, садржај,
састав, граничне године, па и назив. Информативна средства о архивској
грађи, објављена и необјављена, могу трпети штету ко и стручна и научна
јавност. Зато је било неопходно да се ситуација расчисти.
Старији архивски фондови, углавном они већи и сложенији, садрже
документе за које се сматра или претпоставља да припадају фонду (унутарфондовска варија), али им се не мож одмах одредити тачно место. Списи без
сигнатуре стављани су на крају фонда, година или његових организационих
јединица и сређивани хронолошки или по местима. Први део жупанијских фондова (Ф. 2 Бачко-бодрошка жупанија, Ф. 10 Тамишка жупанија, Ф. 11
Торонталска жупанија, до 1849) на крају организационије јединица у оквиру
године имају: хронолошки сређене конгрегационе списе б.с., судске списе (б.с.)
итд.14 Други део више сачуваних фондова Бачко-бодрошке и Торонталске
жупаније (Ф. 421, 422, 1861–1918) има списе без синатуре сређене по местима на крају фонда. У оба случаја списи се састоје и од оних докумената
који су само са територија дотичних жупанија и не значи нужно да су припадали фонду.
Збирке груписаних разнородних докумената по садржини (тематска варија) имамо неколикo: Ф. 399 Збирка Monasteria – списи који се односе
на разне манастире; Ф. 400 Збирка Serbica– списи који се односе на историју
Срба у Војводини; Ф. 401 Збирка Syrmiana– списи који се односе на Срем; Ф.
437 Збирка Stampata– збирка штампаних докумената.
Тешко је укратко рећи шта се све до сада урадило са овом грађом: преглед и идентификација документационе грађе, премештање фондовских
целина, евидентирање и одвајање докумената за лечење, припрема за излучивање безвредног материјала, улагање у припадајуће фондове Архива,
издвајање грађе других архива, и многи други послови. Важан циљ је био
изоловати „праву варију” у односу на грађу која има своју припадност.
Кроз посао мењали су се други постојећи фондови: убацивани су новопронађени предмети, рађена је и ревизија у циљу утврђивања физичког стања,
враћани су предмети на место и исправљане грешке ранијег сређивања.
Испраљани су подаци о фондовима (количина, граничне године, назив),
евиденције и информативна средства (сумарни и аналитички инвентар).
Збирка још није коначно уобличена али захваљујући систематском
раду архивиста Одељења за обраду старије архивске грађе, пре свих Загорке Авакумовић, виде се њени обриси. Након класификације и систематизације архивске грађе, на основу карактеристика садржаја докумената и
предмета, образоване су групе предмета. Грађа садржи дописе, извештаје
и саопштења различитих жупанија Угарске, као и царско-краљевских ин14 Дејан Јакшић, Сређивање жупанијских фондова до 1848. године, у: Зборник радова са
саветовања Зрењанин, 19–20. септембар 2011, Нови Сад 2012, 184–187.
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ституција, непознатог адресата; предмете који садрже прописе и одлуке у
вези различитих питања, као и различите врсте формулара; делове предмета који се односе на ток судских поступака, као и извештаје о судским
поступцима, као и предмете сродне тематике (судска саслушања, изјаве
сведока, судске одлуке, спецификације судских трошкова); предмете који
се односе на појединца или породицу, као што су изводи или преписи извода из матичних књига рођених, крштених, венчаних и умрлих, школска
и друга сведочанства и потврде, тестаменте, генеалогије; различите прорачуне, признанице, облигације, спецификације и пописе. Тренутно има
15 инвентарних јединица (кутија) са списима. Од књига ће бити формирана посебна збирка.
Грађе Збирке подељена је на групе предмета које су образоване с обзиром на творца или према сродности карактеристика садржаја предмета.
Формиране следеће групе предмета хронолошки сређене: 1. Жупаније
Угарске (предмети су раздвајани у зависности на коју Жупанију се односе);
2. Царско-краљевске институције (предмети су раздвајани у зависности на
коју институцију се односе); 3. Прописи (наредбе); 4. Судски списи (предмети су раздвајани у зависности од карактеристика садржаја (судски поступци и извештаји, судска саслушања, изјаве сведока, судске одлуке, спецификације судских трошкова); 5. Предмети који се односе на појединца
или породицу (предмети су раздвајани у зависности од карактеристика
садржаја (изводи и преписи извода из матичних књига рођених, крштених, венчаних и умрлих, тестаменти, генеалогије, школска и друга сведочанства и потврде) (сређени абецедно); 6. Рачунски списи (предмети су
раздвајани у зависности од карактеристика садржаја (прорачуни, признанице, облигације); 7. Пописи (спискови), спецификације.15
Поступак коначног формирања Збирке није окончан тако да је могућа модификација наведених, као и образовање нових група предмета (нпр.
Први светски рат, Војни списи)16, или нових збирци. По коначном формирању Збирке извршиће се нумерација инвентарних јединица и израдити
сумарни инвентар. Један од циљева овог рада је и да помогне и да смернице за даље поступање са овом збирком.

15 http://www.arhivvojvodine.org.rs/index.php/fondovi-i-zbirke/svi-fondovi-ci/725-rs-002f-469-varia
16 Да се у варији налазе вредна и занимљива документа, као и да се могу уочити групе
сведоче нови радови: Жужана Мезеи, Народности у Мађарској и списи који се тичу југословенског покрет– грађа из Збирке Вариа у Архиву Војводине, у: Зборник радова са међународне конференције Архив, медији и култура сећања у Првом светском рату, Нови Сад, 29–
30. октобар 2014, Архив Војводине, Нови Сад 2014, 225–241; Љиљана Бубњевић, Прилог из
архивске грађе Архива Војводине поводом Сарајевског атентата, нав. дело, 278–290.
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***

На крају усудићемо се да дамо неколико сугестија:
– Целокупну грађу која није уврштена у фондове треба детаљно прегледати и утврдити да ли документи припадају постојећим фондовима,
дали се од њих могу сачинити нове збирке или излучити. Постојање овакве
скупине је штетно јер искључује из спознаје грађу која може променити
стање постојећих фондова/збирки и информативних средстава.
– У овој групацији треба „изоловати” збирку „праве варије”, а постојеће збирке варије треба ревидирати да би се из њих издвојили документи
за постојеће фондове. Исто важи и за тематске збирке.
– Обратити пажњу на списе „без сигнатуре” и мешане унутарфондовске грађе јер један део докумената има право своје место унутар тога
фонда (нпр. прилог предмета).
– Због свега овога треба ускладити рад на ревизији, сређивању и обради фондова. Могуће повезане фондове, унутарфондовске целине и садржај
треба поредити и сравнити.
– У неким архивима редефинисати статус и састав збирки оваквог
карактера.
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11 Вера Филиповић, Збирке у архиву Србије са посебним освртом на Збирку Varia,
Архивски преглед, 1–2, Београд 1991, 19–23.
12 Ferdo Hauptmann: Jugoslovensko-mađarski arhivski pregovori i njihovi rezultati,
Glasnik Arhiva BiH, 1, Sarajevo1961, 29–159.
13 Сумарни инвентари архива у Војводини (необјављено).
ВОДИЧИ
1 Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima SFRJ: SAP Vojvodina,
Beograd 1977.
2 Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima SFRJ: SR Srbija, Beograd
1978.
3 Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Свеска 1, Нови Сад 1999.
4 Водич кроз архивске фондове Историјског архива Зрењанин, Зрењанин 2007.
5 Водич кроз архивске фондове Историјског архива „Срем”, Свеска 1, Сремска
Митровица 2003.
6 Водич кроз архивске фондове Историјског архива „Срем”, Свеска 2, Сремска
Митровица 2004.
7 Водич кроз архивске фондове Историјског архива „Срем”, Свеска 3, Сремска
Митровица 2005.
8 Водич кроз архивске фондове Историјског архива „Срем”, Свеска 4, Сремска
Митровица 2005.
9 Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица, Суботица 2011.
НАУЧНО-ИНФОРМАТИВНА СРЕДСТВА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ У АРХИВИМА ВОЈВОДИНЕ
1 Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Subotica, Sveska 1, Sremski Karlovci 1970.
2 Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Senta, Sveska 2, Sremski Karlovci 1972.
3 Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Sremska Mitrovica, Sveska 3, Sremski
Karlovci 1972.
4 Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Pančevo, Sveska 4, Sremski Karlovci 1973.
5 Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Kikinda, Sveska 5, Sremski Karlovci 1974.
6 Vodič kroz arhivske fondove: Аrhiv Vojvodine – Sremski Karlovci, Свеска 6/I,
Sremski Karlovci 1977.
7 Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Zrenjanin, Sveska 7, Sremski Karlovci 1979.
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Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Novi Sad, Sveska 8, Sremski Karlovci 1981.
Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Bela Crkva, Sveska 9, Sremski Karlovci 1983.
Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Sombor, Sveska 10, Sremski Karlovci 1985.
Vodič kroz arhivske fondove: Аrhiv Vojvodine – Novi Sad, Свеска 6/II, Novi Sad 1991.
Vodič kroz arhivske fondove: Аrhiv Vojvodine – Novi Sad, Свеска 6/III, Novi Sad 1992.
Водич кроз архивске фондове: Архив Војводине – Нови Сад, Свеска 6/IV, Нови
Сад 1993.

ИНТЕРНЕТ САЈТОВИ
1 http://www.arhivbc.rs
2 http://www.arhivvojvodine.org.rs
3 http://www.arhivzrenjanin.org.rs
4 http://www.arhivns.rs
5 http://www.arhivpancevo.org.rs
6 http://www.arhivsombor.org.rs
7 http://www.arhivsrem.org.rs
8 http://www.zentarhiv.org.rs
9 http://www.kiarhiv.org.rs
10 http://www.suarhiv.co.rs
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ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

DEJAN JAKŠIĆ, M.A., OBERARCHIVAR
Archiv der Woiwodina
Novi Sad

VARIA-SAMMLUNGEN IN ARCHIVEN IN DER WOIWODINA
ZUSAMMENFASSUNG: Archivalische Varia-Sammlungen bilden einzelne
miteinander nicht zusammenhängende Dokumente verschiedenen Inhaltes,
Ursprungs und Entstehungszeit, die keinem Archivbestand oder keiner Sammlung
gehören. Das sind Dokumente, die auf verschiedene Weise in das Archiv gelangt
sind, Akten, welche nicht den bestehenden Beständen anzuschließen sind, oder
für welche beim Ordnen festgestellt wurde, dass sie keiner archivalischen Einheit
gehören. Ihre Bildung wird als ein Bedürfnis aufgeworfen, allein durch das
Bestehen solcher Dokumente und durch die Bemühungen der Archivare, sie zu
schützen und aufzubewahren. Die Haupteigenschaft der Varia-Sammlungen
besteht darin, dass sie nicht beendet sind, sondern sie sind ständig offen für
Ergänzung durch neue Dokumente. Mehrere Archive in Serbien besitzen solche
oder ähnliche Sammlungen, aber die Situation ist ziemlich unterschiedlich
bezüglich ihres Bestehens, der Benennung, des Ordnungs- und Bearbeitungsgrades,
der Informationsmittel, des Begründetseins, ihres Charakters u. a. Einzelne
Dokumente in diesen Sammlungen gehören oft zu den ältesten und wertvollsten
archivalischen Akten, angesichts ihres Charakters, Inhalts, Aussehens und der
Weise, wie ein Dokument in das Archiv gelangt ist. Es gibt keine Anleitung
zum Ordnen der Varia-Sammlungen, so dass bestehende Anleitungen genutzt
werden. Akten werden meistens thematisch gruppiert, und im Rahmen der
Themen chronologisch.
Aus verschiedenen Gründen besitzen Archive solche Archivalien, welche
in keine Bestände eingegliedert sind, sondern sie werden als allgemeine Varia
betrachtet. Das ist ein Platz für Lagerung der Akten, welche erst später in die
Prozedur kommen sollten. Ein langes Bestehen einer solchen Gruppe ist
schädlich, weil dadurch historische Quellen aus dem Prozess der Arbeit und
Erkennung ausgeschlossen werden. Diese Gruppe von Akten soll von der
"richtigen Varia" klar getrennt werden! Andererseits enthalten Bestände, und
zwar besonders größere und komplexere, chronologisch geordnete Dokumente,
für welche man annimmt, dass sie zum Bestand gehören, aber man kann für sie
keinen Platz im Bestand finden, wenigstens nicht gleich. Die Gruppierung von
verschiedenartigen Dokumenten nach dem Inhalt oder einer äußeren Manifestation,
führt zur Bildung von Sammlungen, welche man als spezialisierte Varia betrachten kann. Einige bestehende Sammlungen wurden zum Kern, um welchen
Varia-Sammlungen gebildet werden, und Dokumente werden nach gemeinsamen Eigenschaften gruppiert. Damit alles an seinen Platz kommt, sollte man
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Tätigkeiten im Archiv in Einklang bringen, die Struktur und den Inhalt von
Varia-Sammlungen festlegen.
In Archiven in der AP Woiwodina besitzen die Archive in Zrenjanin,
Pančevo, Sombor, Sremska Mitrovica Varia-Sammlungen mit allen ihren
Eigenartigkeiten und einer Vorgeschichte. Auf jeden Fall gehören sie zu den
wichtigsten Archvgruppen, mit ältesten Akten, wertvollen Dokumenten und
Raritäten. Die älteren Archivbestände im Archiv der Woiwodina enthalten
zahlreiche Beispiele von gemischtem Archivgut innerhalb eines Bestandes sowie
der Bildung von thematischen Varien. Die Varia-Sammlung im Archiv der
Woiwodina hat ihre endgültige Form noch nicht bekommen. Sie entsteht aus
einer großen Menge von Archivalien, entstanden vor 1918, welche aus verschiedenen Gründen nicht in die Bestände eingeordnet sind. Nach einer
langzeitigen systematischen Arbeit und zahlreichen fachlichen Tätigkeiten
lassen sich die Umrisse einer neuen Sammlung erkennen.
SCHLÜSSELWÖRTER: Varia, Archivgut, Archivbestände und Sammlungen,
Dokumente

ИЗВОРИ
UDC 271.222(497.113 Bačka Palanka)-726
ДР ПРЕДРАГ М. ВАЈАГИЋ, историчар

Бачка Паланка

ИНВЕНТАР ЦРКВЕ РОЂЕЊА СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА
У СТАРОЈ (БАЧКОЈ) ПАЛАНЦИ

САЖЕТАК: Инвентари Цркве рођења Светог Јована Крститеља у Старој (Бачкој)
Паланци из 1785. и 1831 године, као и оригинал Уговора о градњи нове православне
цркве у Старој Паланци чувају се у архиви Црквене општине Бачке Паланке. Током
премештања црквене архиве током друге половине XX века овим документима се
изгубио траг. Приликом истраживања и прикупљања грађе за писање монографије
Црква рођења Светог Јована Крститеља у Бачкој Паланци, августа 2014. године, Инвентари и оргинал Уговора о градњи нове цркве су пронађени. У Инвентару је дат
комплетан опис црквене имовине, у периоду 1785–1867. Такође описом је обухваћена
и стара Црква рођења Светог Јована Крститеља која је срушена 1784-85. године
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Српска православна црква, Црква рођења Светог Јована Крститеља, Стара (Бачка) Паланка, Инвентар, црквена имовина.
Током Велике сеобе Срба под вођством патријарха Арсенија III Црнојевића на простор данашње Бачке Паланке долази до насељавања српског
становништва. Одмах по доласку српско становништво у тадашњем утврђењу Илочка (Паланка) подиже православну цркву, о чему сведочи слика
војног логора принца Еугена Савојског из 1698. године. Црква је била посвећена рођењу Светог Јована Крститеља, а подигнута је на левој обали
реке Дунав, због чега је изложена честим поплавама и урушавању тла. Због
тога је донета одлука да се стара црква сруши, а да се нова црква подигне
на месту које би било заштићено од поплава. Градња нове Цркве рођења
Светог Јована Крститеља је започела 1784. године, а сви радови су завршени
1815. године, о чему сведочи запис уклесан на доњој плочи Часне трпезе.
Приликом рушења старе цркве сачињен је инвентар о цркви и црквеним утварима. Овај запис данас представља једини писани траг о изгледу
старе цркве. Инвентар новоизграђене Цркве рођења Светог Јована Крститеља у Старој (Бачкој) Паланци је сачињен 1831. године и у њега су уноше-
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не црквене утвари све до 1867. године. Парох Ђорђе Николић1 је 1929. године Инвентар и Уговор о изградњи нове цркве уступио управнику Државне
архиве у Новом Саду Димитрију Кириловићу.2 Он је начинио препис Инвентара, док је Уговор о изградњи нове цркве објавио у Гласнику Историјског друштва у Новом Саду.3 Оргинална архивска документа Димитрије
Кириловић враћа у Стару Паланку новембра 1932. године уз пропратно
писмо следећег садржаја:
„Драги Поп–Ђоко,
Данашњом поштом сам Вам послао, препоручено, на Парохијско
звање инвентар Ваше цркве са свима осталим стварима, које сте ми у своје
време дали да прегледам, па шта нађем од интереса да објавим. Уговор о
зидању Ваше цркве од 28. априла 1783. г. објавио сам у „Гласнику историјског друштва у Новом Саду” другој свесци друге књиге / год.1929/, стрна
255. Једно писмо Вељка Петровића упућено Вама, од 31-VIII-1926, задржао
сам за збирку писама наших књижевника, која се чува у Државној архиви,
– с Вашим одобрењем.
Најтоплије Вам захваљујем на указаној предусетљивости, као и на
стрпљивом чекању.
Поштује Вас и топло подравља
Ваш
Управник Државне архиве
Димитрије Кириловић(потпис)”4
Временом Инвентар и оргинални Уговор о градњи нове цркве су се
изгубили. Највећи део архиве Православне Црквене општине Старе (Бачке)
1 Ђорђе Николић (1877. Гложан – ? Суботица) православни свештеник, у Цркви рођења
Светог Јована Крститеља у Старој Паланци, службовао од 1903. године до 1936. године.
2 Димитрије Кириловић (1894. Кумане, Нови Бечеј – 1956. Нови Сад). Основну школу и
гимназију завршио је у Новом Саду, богословију у Сремским Карловцима, Филозофски факултет у Будимпешти, Прагу и Загребу, где је 1924. године докторирао, са дисертацијом
Српске основне школе у Војводини у XVIII веку. Потом је радио као суплент гимназије у Белој
Цркви, библиотекар факултетске библиотеке у Скопљу, помоћник секретара Матице српске
и управник Државне архиве у Новом Саду. Био је и доцент Београдском универзитету, као
и службеник Државне архиве у Београду, референт Министарства просвете, в.д. управник
Универзитетске библиотеке у Београду, библиотекар Централне библиотеке у Новом Саду
и Библиотеке Матице српске. Био је члан и секретар Гласника Историјског друштва у Новом
Саду, уредник Културно-привредног прегледа Службеног листа Дунавске бановине и члан Књижевног одељења Матице српске. Сарађивао је у бројним стручним часописима, листовима и
новинама. Велику пажњу у свом раду посветио је историји књижевности и историји културе.
Петар Крестић, Димитрије Кириловић, Енциклопедија српске историографије, Београд 1997, 434.
3 Димитрије Кириловић, Зидање цркве у Старој Паланци 1783, Гласник Историјског друштва у
Новом Саду, књига II, свеска 2 (1929), 255–256.
4 Архив Црквене општине Бачке Паланке, 73/1934, Писмо Димитрија Кириловића управника Државне архиве у Новом Саду пароху Ђорђу Николићу, Нови Сад, 9. новембар 1932.
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Паланке је заувек изгубљен за време национализације парохијских домова
током друге половине XX века. Приликом истраживања везаног за писање
монографије Црква рођења Светог Јована Крститеља у Бачкој Паланци међу
сачуваном архивском грађом наишао сам на цитирано писмо управника
државне архиве у Новом Саду Димитрије Кириловића, на основу кога сам
дошао до сазнања о постојању Инвентара. Приликом чишћења тавана
келије Цркве рођења Светог Јована Крститеља августа 2014. године сам
пронашао изгубљени Инвентар и оргинал Уговора о градњи нове цркве.5
Пронађени инвентар сведочи о стању цркве средином XIX века, а
такође из њега сазнајемо тачан опис старе цркве која је срушена крајем
XVIII века, због чега је посебно драгоцен.
Храм (црква)
Наредбом од 29. марта 1785. године сачињен је инвентар о цркви и
црквеним утварима по томе 1785. године било је:
1.) Црква стара посвећена Рождеству св. Јована Претече дугачка 13
фати, широка 4, висока 2 фата и 2 палца, сазидана од печене и непечене
цигље, покривена црепом, над олтаром крст од плеха, торањ је од основе
непеченом цигљом сазидан био, имао је 3 звона од 285 фунти, друго 132 и
треће 50. Храм овај био је те или 1786. године порушен а Господствујушчих.
2.) 2 путира, 1 дискос, 1 звездица, 1 кивот, лoжице две, 1 копље све
сребрено па позлаћено све у тежини 3½ фунте. Даље 15 кандила 7 фунти
тешка сва.
3.) у олтару на трапеси 4 чаршава: 2 од белог платна, један од картона,
1 од зеленкасте свиле, 2 пара дарака: 1 од беле свиле, 2 покровац златом
везени од беле свиле, а други пар дарака од црвенога рајха, два дрвена
сребром окована крста, 3 чирака од плеха посребрена, 4 чирака од месинга.
На проскамацији 2 чаршава 1 од белог платна, други од сита. Остале ствари
у олтару: 1 кадионица сребрена 30 лоти тешка40, 1 петољебница од плеха
1 мали ибрик бакрени.
4.) Иконостас (темпло) пилтаорским (стругом) изрезан, омолован и
позлаћен на врху крст с распјатијем, около њега образ пречисте дјеве Марије и с. Јована богослова, испод тога лик пророка и 12 апостола на среди
св. тројица. Четири престоне иконе: Христова. св. Јована, Богородичина и
св. оца Николаја. Осим иконостаса Богородичин и Христов лик и још три
иконе: св. Николе, Георгија и претечи 6 празничних на дрвету.
5.) Књиге: 2 евангелија: 1 сребром оковано и позлаћено, 1 просто, 1
апостол, 4 служебника (литургиара), 2 велика псалтира и 1 мали, 4 осмогласника (октоих), 2 триода постна, 2 пентикостара, 24 минеја (надесетаго
5 Видети: Владимир Баљ, Предраг М. Вајагић, Црква рођења Светог Јована Крститеља у
Бачкој Паланци, Бачка Паланка 2016, 45.
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мјесјачник), 2 минеја Срба светитеља (србљак), 1 устав, 1 толкованије евангелија, 2 пролога, 1 од бѣд душевни, 1 библија, 2 Гедеонове проповеди, части, 2 ирмологија, 1 часослов, 1 велики требник.
6.) Одежде: фелона 3 од полу рајхцајга: 1 зелен, 2 жута; 3 фелона од
дамаста: 1 зелен, 1 червен и плаветан; 2 ђаконска стихара од црвеног дамаста; 6 епитрахиља од жутог рајхцајга, 2 од зелене свиле и плаветна; 8 фелона од бела платна; 6 појасева: 1 зелен свилен, 1 од плаветног дамаста, 4 од
зелене пантљике, 2 сребрена појаса, 2 пара наруквица: 1 на црвеној кадифи
везен златом, а други такође; 1 барјак од дамаста, на једној страни икона
воскресенија Христова, а на другој образ Јована Претече; на сред цркве полијелеј од стакла.
1786–1792. год. није ништа набављано ни уништено.
1792. година набављена два мала барјака од црвеног дамаста на једном
образ Христов и св. оца Николаја, на другом архангел Михаил и Богомати.
1793. Књига синодални проповедник.
Инвентар
цркве старо паланачке за 1831. годину
1. Црква посвећена Рождеству пророка, претече и Крститеља Господња Јована од тврдог материјала зидана од доле до горе дужина 17, ширина
5½, висина 5 фати. Торањ од доброг материјала тако исто 17 фати висине
с плехом покривен с различитим цирадама позлаћеним крстом. Црква је и
споља и изнутра репарирана.
Има 4 звона
прво од 10 центи и 65 фунти
друго од 6 центи и 67 фунти
треће од 2 центе и 85 фунти
четврто од од 50 фунти
Сат на торњу. Све из црквене касе набављено.
2. Темпло (иконостас) пилторским мајстром изрезано, моловано и
позлаћено.
На врху крст с распећем Христовим около крста лик Богоматере и св.
Јована Богослова, ниже лик пророка и 12 апостола, на среди св. тројица. У
престоне иконе лик Исуса Христа, Богородице, св. Јована претече и св.
Николаја. Трон Богоматере, престол Епископски и певнице све изрезане
мајсторски и позлаћене.
Три ормана у олтару ради држања црквених утвари.
3. Сасуди сребрни
2 путира
1 дискос
1 звездица
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2 ложице
2 копља позлаћена
1 кивот
10 кандила у царском ерару
5 кандила у цркви
1 ручни крст позлаћен
4. У олтару
трапеза од црвеног мрамора црква прибавила
2 плаштанице
3 пара дарака
1 крст на трапези позлаћен
3 чирака од плеха посребрено
1 чирак од месинга
2 чаршава свилена за покривање трапезе оба освештана
1 чаршав од платна
1 петохљебница од жута плеха
2 кадионице обе посребрене
1 ибрик бакарни
1 ибрик од плеха
2 калајлије од цина
1 кутија од жута плеха за држање св. мира и јелија
1 тетрапонт (асталчић)
2 аналонија за читање еванђеља
4 чирка за свећанице
1 крст и 6 рипида позлаћено
12 стихара за свеш. и рипидоносце
12 пешкира за убрисивање
14 икона за празнике за целивање
1 завеса свилена једва за употребу
4 иконостаса (за целивање) два нова и два стара у женској припрати
(ван олтара)
4 гвоздена чирака
2 мала барјака
1 барјак велики (литија) од црвеног и зеленог дамаста с једне
стране икона
Воскресење с друге стране св. Јована Претече
2 полијелеја
Крстионица од црвеног мрамора
1 ибрик бакарни за време крштења се употребљује
5. Свештеничке одежде
1 фелон од белог рајха с гранама
2 фелона од плаветног рајха
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9 епитрахиља
3 наруквице
3 појаса од исте материје нови из црквене касе
3 фелона од паркала
1 фелон од беле свиле са гранама
2 фелона од црне свиле с гранама
1 епитрахиљ од црне свиле
1 наруквице од плаветне свиле
1 појас од плаветне свиле
1 фелон од платна стари
1 епитахиљ од платна стари
1 стихар с орарем и наруквицама за ђакона од плаветне свиле с
гранама
ново и 2 стихара с орарем освештана
6. Књиге
1 Евагелије сребром оковано
1 просто у кожи везено
2 апостола један нов и један стари подеран
9 литургијара (служебника)
2 псалтира велика
1 псалтир мали
4 осмогласника
2 триода
2 пентикостара
24 минеја
2 минеја сербских
1 устав (типикон)
1 обред душевни
1 Библија
1 ирмологија
1 требник велики
2 пролога
2 часослова
Гедеонове проповеди
Синодалне проповеди
Толковање евангелија
Да је овај инвентар по приложеном прегледу у свему тачан и у добром
реду признајемо. У Паланци 25. маја 1831. год
Данил Петровић протопрезвитер
Димитрије Поповић парох
Марко Дојић парох
Пантелејмон Калинић парох
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Године 1834. јануара 15. нема никакве промене потписани исти 1833. год.
1835. године купљен 1 крст и 6 рипида и 2 чирка позлаћена
Год. 1836. Високоучени Г. Георгиј Хаџић Кр. табле заклети нотар, становник овдашњи даровао је украшен и позлаћен „гроб Христов”
Исти потписи као 1835.
Год. 1837. није ништа прибављено
1837. године похарана је црква однешено је:
у готовом новцу 350 фор.
1 путир сребрени и позлаћен
1 крст сребрени ручни
1 кивот сребрени
1 ложица сребрена
Оков с евангелија сребрени
Година 1838 и 1839. ништа прибављено
Год. 1840. удова Кумрија Ивановић приложила је цркви 1 фелон, епитрахиљ, појас и наруквице од црне свиле
Год. 1840. Евангелије оковано сребром па позлаћено
Год. 1841. ништа
Год. 1841. ништа
Год. 1843. 3 фелона 1 од жутог рајха и 2 од црвеног с епитрахиљима,
наруквицама и појасима
Год. 1844. 1 свилен и 8 паркарских стихара из црквене касе 2 фелона
и 2 епитрихаља од црне свиле за сахрану. Свилу даровала удова Кумрија
Ивановић
Год. 1845. госпођа Ана јереја Марка Доића пароха живописала на
белој свили плаштаницу
5 столова у женској припрати купио Гаврил Стојаковић
Год. 1846. 1 Велики путир од месинга изнутра позлаћен купила црквена
општина, а стари сребрени позлаћен
1846. молована црква о црквеном трошку, 8 икона на зиду ктитори су
платили
1847. један орман у олтару за црквене протоколе под кључем из црквене
касе набављен
3 фелона, епитрахиља и наруквице, 1 беле и два плаветне свиле с гранама украшени из црквене касе. Једна кадионица од сребра 1 фунту тешка
из касе црквене
1851. Госп. Сава Марцикић приложио један стихар од црвене свиле
за Крстоносца
1852. Гопођа Марка удова Павла Ружића приложила два стола у женској припрати с леве стране
1852. купљено: Небо од црвеног рајха с златним гранама и портом и
копљима позлаћеним из црквене касе. Приложио Константин Наумковић
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завесу од црвене свиле са гранама Чаршав на св. престол бели приложила
Ана Доић супруга јереја Марка Доића
1858. Два велика чирака, дрворез позлаћен пред олтаром из црквене
касе
1859. Два барјака од црвеног дамаста и четири иконе приложио Срећко
Кузманчев
1860. Један велики барјак (литија) од црвеног дамаста и плаветне свиле
с две иконе украшен са сагласјем свију мајстора из цеховске касе св. цркви
дарован
1861. 1 крст с 4 иконе распјатије Христово, образ Богородице, св. Јован
богослов, с тајном вечером дрворез и позлатом украшен приложио Димитрије Радосавкић
Два чирака на престол дрворез позлаћен приложио Илија Марцикић
и два чирака на престол иста приложио Илија Поштић
1861. разбијено посведневно звоно од 285 фунти и место њега ново
саливено од 3 центе ново у Новом Саду (трајало је 108 година)
Са сагласношћу свештеника и општине од црквене пустаре скупљен
капитал од 10.000 форинти у сребру или австриске вредности нов трон са
бакром покривен и позлаћен и гвоздене шалукатре
покривање трона 4.700 фор; 2.200 фор. цимарман свега 6.900 фор.
постављене 1950 ½ тешке у вредности 960 фор. 25. новембра
1862. 1. маја скинут је гвоздени крст и бакарна јабука и грађа и 270 фор.
(које је становништво поклонило) авансне вредности поклоњено Гложанској
цркви која је 1859. изгорела
1862. 21. маја на цара Константина и Јелену благословом архијерејским
од месног становништва освећен нов крст и јабука од нова бакра и жеженим
златом позлаћени постављен.
Торањ има висине зид 14, а дрво 8½ свега 22½ фата, нов сат за 600 фор,
а стари уступљен за 80 фор.
1864. један епитрахиљ од црвене свиле с белим гранама
1865. једна стара петохљебница оправљена
1866. Столови сви нови од растова дрвета у мушкој цркви (42) и туторски орманови, а стари из мушке у женску пренешени (у женској 30 свега) у
вредности од 658 фор из касе црквене
1866. Крст над олтаром 440 фор.
1866. Један чирак за 9 свећа (пред троном Богородичиним) поклонио
Срећко Кузманчев
1866. Пароси Пантелејмон Калинић и Лазар Јовановић за велику нужду
(јер су подерани били) два фелона и два епитрахиља од црна орлијана а
порт са стари одежди и постава такође скинути и за употребу за св. службу
и сахра-ну сами обновили јесу (Јер не да пречес! а тутор из црквене касе
мајстору за посао плаћено је.)
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Примедба: Предложени записник да су пароси Пантелејмон Калинић
и Лазар Јовановић два фелона и два епитрахиља од црна орлејана сами
обновили које је парох Пантелејмон Калинић уписао без знања општине
данас сакупљена црквена општина проглашује за неистиниту, јер је та два
фелона и епитахиља општина о свом трошку, као што црквени рачун од
1866. тачка 14 сведочи направила.
У Ст. Паланци 1. августа 1867. год.
председник Јован Стојаковић, Стеван Добрић окуратор
чланови: Коста Милојевић ср. администратор
Филип Димић, Ћира Стојаковић, Сима Радивојшић, Стеван Георгијевић, Петар Савић, Мита Димић, Јаков Даронић, Аца Бачлић, Тоша Грујић,
Гаја Шијаков, Ђока Абаџић
Инвентар цркве и храма Св. Јована Претече Рождества в Ст. Паланци
дне 19. авг. 1867. Александар Захарић намесник и администратор протопресвитерски новосадски.
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DR. PREDRAG M. VAJAGIĆ, HISTORIKER
Bačka Palanka

DAS INVENTAR DER KIRCHE ZUR GEBURT DES
HL. JOHANNES DES TÄUFERS IN ALTPALANKA (BAČKA PALANKA)
ZUSAMMENFASSUNG: Die Inventare der Kirche zur Geburt des Hl. Johannes
des Täufers in Altpalanka (Bačka Palanka) aus den Jahren 1785 und 1831, sowie
der Originalvertrag über den Bau der neuen ortodoxen Kirche in Altpalanka,
werden im Archiv der Kirchengemeinde Bačka Palanka verwahrt. Bei der Versetzung der kirchlichen Akten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind
diese Dokumente verloren gegangen. Bei der Erforschung und dem Sammeln
von historischen Dokumenten für die Verfassung der Monografie Die Kirche zur
Geburt des Hl. Johannes des Täufers in Bačka Palanka, im August 2014, wurden die
Inventare und der Originalvertrag über den Bau der neuen Kirche wieder gefunden. Das Inventar enthält die komplette Beschreibung des Kircheneigentums
im Zeitraum 1785-1867. Berücksichtigt wurde auch die alte Kirche zur Geburt
des Hl. Johannes des Täufers, welche in den Jahren 1784-1785 abgerissen wurde.
SCHLÜSSELWÖRTER: Serbisch-ortodoxe Kirche, Kirche zur Geburt des Hl.
Johannes des Täufers, Altpalanka (Bačka Palanka), Inventar, Kircheneigentum

UDC 325.11(497.113)
МР ПАВЛЕ Б. ОРБОВИЋ

историчар, Нови Сад

ДЕПЕШЕ ЦЕНТРАЛНОГ КОМИТЕТА
КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
У ВЕЗИ СА КОЛОНИЗАЦИЈОМ ВОЈВОДИНЕ

САЖЕТАК: ЦК КПЈ у време спровођења закона о Аграрној реформи и колонизацији у Југославији водио је рачуна да руководећи кадар буде из партијских кругова, да нови становници Војводине буду укључени у политички живот и да се регрутују у чланство Комунистичке партије. Бринуо се о начину сповођења колонизације
као и о подобности и повереницима који су постављани на та места. Такође посебна
брига усмеравана је на сам процес пресељавања и на његову брзину. Брига о колонистима из Македоније насељеним у Буљкесу (Бачком Маглићу) била је посебно питање ком се партија посветила. Из депеша се лако може закључити са којим ставовима се наступало према аутоколонистима, колонистима и према старим колонистима
у Македонији.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Депеша, Телеграм, ЦККПЈ, Колонизација, Војводина, ЦК Црне
Горе, ЦК Хрватске, ЦК Mакедоније, Буљкес (Бачки Маглић)
Међу депешама које су из ЦК КПЈ слате као поверљива наређења
налази се осам које су везане за колонизацију Војводине. Настале су на
самом почетку спровођења Закона о аграрној реформи и колонизацији у
периоду од 29. августа 1945. до 23. априла 1946. године. Из њих је веома
лако закључити да је партијско руководство имало кључну улогу у спровођењу колонизације Војводине. Партијска организација поставила је на
прво место да само њени људи од поверења могу да учествују у организацији и спровођењу насељавања. Из упућених депеша јасно се може видети
да на пут са колонистима иду људи од поверења и људи са одређеним партијским функцијама. Организацију у насељеном месту такође спроводе
чланови КПЈ који се бирају из редова колониста. У случају да није било
партијског кадра међу насељеницима, довођени су људи са стране да би
успостави власт у месту. Главни циљ био је да се у што краћем року колонисти образују у партијском духу и да прихвате нову идеологију и постану
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део поверљивог тела партијске организације. Посебна брига била је посвећена процесу пресељавања. Такође се бринуло да смештај и исхрана у
новим насељима буде правилно организована. Из тих разлога депешаом
се упућују критике и траже детаљни извештаји о пресељењу и броју пресељених породица. И у овом случају акценат се ставља на борце и људе
који су чланови патије. Њима се указује поверење и предност приликом
пресељавања.
Занимљиво је на примеру колониста из Македоније посматрати како
партија ставра предуслове за почетак спровођења својих циљева у насељеном месту Буљкес. Обезбеђује штампу и школовање малдих на македонском језику и на тај начин их придобија. Са друге стране, однос према
аутоколонистима је непопустљив и наређује њихов повратак у матични
крај пошто не испуњавају услове за колонизацију. Однос према старим
колонистима нсељеним између два рата у Македонији такође је изричит у
ставу који је заузела партија и државно руководство.
Улога Комунистичке партије у насељеним местима у Војводини била
је веома значајна, јер је након насељавања у сваком месту основана партијска организација у коју су колонисти приступили и учествовали у раду
њених организација. Захваљујући оваквој политици колонисти ће постати
водећи кадрови партије у Војводини што ће временом изазвати неспоразуме са староседеоцима. Савки колониста временом је постао промотер нове
власти и партије што се од њега и очекивало.
29. avgust 1945
Pošaljite odmah u Agrarno pvereništvo – Novi Sad 12 drugova koji će raditi u povjereništvu i sreskim komisijama za prihvatatanje, transport i smeštaj
kolonista/boraca i porodica poginulih boraca. To moraju biti sigurni i sposobni
drugovi za taj posao. Takođe treba poslati 60 drugova koji će ući u seoske komisije za prihvatanje, prehranu, smeštaj, podjelu kuća itd. Treba uzeti provjerene
drugove koji dolaze u obzir za naseljavanje.1

1

АЈ, Ф.507, ЦК КПЈ-СКЈ, Депеше 1945-1946, IId/350
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CK Makedonije

29. VIII 1945.

Pošaljite odmah u Agrarno povjereništvo – Novi Sad, odmah 2 druga koji
će raditi u Povjereništvu i sreskim Komisijama za prihvatanje, transportovanje i
smještaj kolonista (boraca i porodica poginulih boraca). To moraju biti sigurni i
sposobni drugovi za taj posao. Takođe treba poslati 10 drugova, koji ući u seoske
komisije za prihvatanje, prehranu smeštaj, podjelu kuća itd. Treba uzeti provjerene drugove koji dolaze u obzir za naseljavnje.
CK KPJ2

C.K.-u Hrvatske
P.K.-u BH
P.K.-u Crne Gore

6. oktobar 1945.

Uputite sa kolonistima u Vojvodinu po jednog člana Sreskih Komiteta
Partije iz Srezova odakle ima veći broj kolonista, a za Srezove iz kojih ima manje
kolonista pošaljite imena naboljih partijaca koji dolaze u obzir za rad u M.K.iS.K.
Ako nema takvih drugova, čije se porodice sele onda treba uputiti nekog druga
privremeno dok se svrše svi poslovi oko naseljavanja i uspostavljanja partijske
organizacije.3
CK Makedonije

14. XI. 1945

U Bulkesu postoji škola za učenje makedonskog jezika za oko 500 Makedonaca iz Egejske Makedonije. Pošaljite odmah bukvare, čitanke i drugi materijal
preko PK za Vojvodinu. Šalji te im redovno svu štampu na makedonskom.
2
3

Исто.
АЈ,Ф.507, ЦК КПЈ-СКЈ, Депеше 1945-1946, IId/359
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Takođe odmah pošaljite jednog partijca za učitelja, dovoljno jakog i za politički
rad medju makedoncima u Bulkesu.4
23. XII. 1945
Obišli smo koloniste. Komisije su napravile više pogrešaka, naročito u
podjeli kuća. Komisije smo proširili i ukazali kako da isprave greške.Ukoliko
još mislite slati prije proleća, onda šaljite najzaslužnije porodice.
Nepravilno je da se milicajci, koji su dopratili svoje porodice vraćaju u
Crnu Goru. Mi smo zadržali one koje smo zatekli. Za njih kao i za sve one čije
su porodice u Vojvodini pošaljite karakteristike i razrešnice zajedno zajedno sa
onima koji su još tamo, jer se one mogu i ovamo zaposliti.
Krsto-Puniša 5

Za druga Neškovića

7. februara 1946

Mišljenja smo da koloniste iz Hrvatske koji su se svojevoljno naselili u Vojvodinu, a ne ipunjavaju za to uslove treba odmah vratiti u njihove rodne krajeve.
U vezi s tim predlažemo da se formira jedna komisija od tri člana partije. Drug
Triša Pocrnić član O.K.Lika nalazi se u Vojvodini, a iz okruga Karlovac i Banija
poslat ćemo po jednog druga da se jave Obalsnom komitetu Vojvodina. Ova
komisija će na licu mjesta utvrditi sve one koje ne ispinjavaju uslove za kolonizaciju i u zajednici sa tamošnjim organima vlasti povratiti ih u njihove krajeve.
One koje ispunjavaju uslove zadržati kao koloniste.
C.K.K.P.Hrvatske6
4
5

АЈ,Ф.507, ЦК КПЈ-СКЈ, Депеше 1945-1946, IId/360
АЈ,Ф.507, ЦК КПЈ-СКЈ, Депеше 1945-1946, IId/366

34

ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

Pokrajinskom Komitetu KP za Crnu Goru

23. IV 1946

Preseljavanje kolonista u Vojvodinu ide vrlo sporo. Do sada je trebalo završiti s kolonizacijom, a vi imate da pošaljete još preko 3000 porodica. Iz nekih
srezova preseljen je neznatan broj. Uputite najhitnije one koji hoće da se sele, a
za one koji odbijaju da se sele javite koliko ih ima da bi povećali kvotu drugim
republikama, koje imaju velik broj za naseljavanje po boračkoj liniji, a kvota im
ne dostiže. Ove podatke pošaljite pre 1. maja.
Krsto7
Centralnom Komitetu KP Makedonije

26. IV 1946

U vezi vašeg predloga za smanjenje površine zemlje kolonistima, kojima
je zemlja ostavljena rešenjem Mješovite komisije, CK smatra da bi takva mjera
bila nepravilna, jer ne odgovara niti duhu zakona o reviziji (koji rešava ko gubi
zemlju, a ko ne gubi) niti duhu saveznog zakona o agrrnoj reformi i kolonizaciji. Stara kolonizacija nije poništena, već se vrši samo revizija, prema tome stare
koloniste koji ne gube zemlju nemože se podvesti pod novi zakon o kolonizaciji
u pogledu površine zemlje koja se dodjeljuje. Ovo bi bila izuetna mjera, prema
srazmjerno malom broju ljudi, koja bi nam politički škodila ako stvar gledamo
u cjelini, a ne koristila kako vi to mislite.8

АЈ,Ф.507, ЦК КПЈ-СКЈ, Депеше 1945-1946, IId/387
АЈ,Ф.507, ЦК КПЈ-СКЈ, Депеше 1945-1946, IId/406
8 АЈ,Ф.507, ЦК КПЈ-СКЈ, Депеше 1945-1946, IId/407
6
7
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PAVLE B. ORBOVIĆ, M.A.
Historiker, Novi Sad

DEPESCHEN DES ZENTRALKOMITEES DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI
JUGOSLAWIENS BEZÜGLICH DER KOLONISIERUNG IN DER WOIWODINA
ZUSAMMENFASSUNG: Zur Zeit der Durchführung des Gesetzes zur Agrarreform und Kolonisierung in Jugoslawien hat das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens dafür gesorgt, dass die Leiter aus den Parteikreisen
kommen. Es war auch wichtig, dass man die neuen Einwohner der Woiwodina
in das politische Leben eingliedert und dass sie Mitglieder der Kommunistischen
Partei werden. Die Bemühungen um die Durchführung der Kolonisierung
waren groß, aber auch um die ernannten Beauftragten und ihre Eignung. Genauso wichtig war der Prozess des Umzugs und sein Tempo. Die Sorge für die
Kolonisten aus Mazedonien, angesiedelt in Buljkes (Bački Maglić), war eine
besondere Frage, welcher die Partei gewidmet war. Aus den Depeschen lässt
sich leicht schließen, mit welchen Auffassungen man gegenüber Autokolonisten,
Kolonisten und alten Kolonisten in Mazedonien handelte.
SCHLÜSSELWÖRTER: Depesche, Telegramm, ZKKPJ (Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei Jugoslawiens), Kolonisierung, Woiwodina, ZK (Zentralkomitee) von Montenegro, ZK von Kroatien, ZK von Mazedonien, Buljkes
(Bački Maglić)

UDC 7:061(497.113 Bačka)"1938"

СВЕТЛАНА ЉУБЉАНАЦ, АРХИВСКИ САВЕТНИК
Архив Војводине
Нови Сад, Дунавска 35

ПРОЛЕЋНЕ СВЕЧАНОСТИ МЕСНЕ ГРУПЕ
ШВАПСКО-НЕМАЧКОГ ПРОСВЕТНОГ САВЕЗА
„БАЧКА – БАРАЊА” 1938. ГОДИНЕ

САЖЕТАК: Извештај Светислава Радошевића, среског начелника у Апатину, о
манифестацији коју је организовао Културбунд под називом „Пролећне свечаности
месне групе Швапско-немачког просветног савеза Бачка – Барања”, одржане 28. и
29. маја 1938. године у Апатину. Приликом ових свечаности вође национал-социјалиста окупили су на улицама Апатина масу униформисаних омладинаца, девојке
и мушкарце, одрасле и децу, интелигенцију... Број ових манифестаната износио по
некима је 10.000–12.000 лица, а по некима око 20.000.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: извештај, Културбунд, националсоцијализам, Апатински срез,
врбовање, агитација.
Културбунд је у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца настао по узору на културну организацију судетских Немаца Deutscher Kulturverband,
основану 1919. године. Оснивачка скупштина Швапско-немачког културног савеза (Schwäbisch-Deutsche Kulturbund) одржана је 20. јуна 1920. године
у Новом Саду. Мото ове организације коју је наговестио први генерални
секретар др Георг Грасл била је „Volkstreue und Staatstreue” – Верност народу – Верност држави.1 Радило се о најважнијој и најзначајнијој институцији немачке мањине, посредством које су њени руководиоци значајно и
успешно остваривали мањинске културне, политичке и економске интересе.2 Културбунд је основан као неполитичка организација која је носила

1 Josip

Mirnić, Nemci u Bačkoj u Drugom svetskom ratu, Novi Sad 1974, 29.
Zoran Janjetović, Deca careva, pastorčad kraljeva, Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918–1941,
Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2005, 292.
Александар Крел, Ми смо Немци, Eтнографског институт САНУ, Београд, 2013, 60.
2

Светлана Љубљанац: ПРОЛЕЋНЕ СВЕЧАНОСТИ МЕСНЕ ГРУПЕ ШВАПСКО-НЕМАЧКОГ...

37

обележје културно-просветног рада са циљем да одржи језик и културу
немачког народа.
Прва месна група Културбунда формирана је у Парабућу 1920. године, а из године у годину организациона мрежа Културбунда се ширила:
Културбунд је 1921. године бројао 67 месних група, 1922. године имао је
108, 1923. године њих 111, 1924. године 128, 1927. године 29, 1928. године 51,
1929. године 64 месних група, 1931. године 13 и 1932. године 82 месне групе.3
Због свог политичког деловања Културбунд је био забрањен 1924. и
1929. године.4
Решењем Министарства унутрашњих послова – Одељење за државну
заштиту бр. I 10608 од 14. априла 1931. године одобрена су Правила Швапско-немачком просветном савезу (Културбунд) са седиштем у Новом Саду,
чије се деловање протезало на подручје целе Краљевине Југославије. Циљ
и сврха Швапско-немачког просветног савеза, према одобреном Статуту је
био „да негује и оплемењује духовну, естетску, моралну и друштвену културу немачке народне мањине Краљевине Југославије и да подигне њено
материјално и социјално благостање.”5 Из првобитног текста Правила
3 Zoran Janjetović, Deca careva, pastorčad kraljeva, Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918–1941,
Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2005, 297; Josip Mirnić, Nemci u Bačkoj u Drugom svetskom
ratu, Novi Sad 1974, 30.
4 Детаљније погледати:
1. Z. Janjetović, Deca careva, pastorčad kraljeva, Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918–1941,
Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2005.
2. Aлександар Крел, Ми смо Немци, Eтнографског институт САНУ, Београд 2013, 60.
3. Петар Вукелић, Окупациона власт и систем националне дискриминације у Срему
за врема „Независне државе Хрватске”, Матица српска, Зборник за друштвене науке
35, Нови Сад 1963, 112.
4. Бранко Павлица, Судбина Немаца у Југославији, Анали Правног факултета у Београду,
Београд 2005, 210.
5 Архив Војводине, Ф. 126, Краљевска банска управа Дунавске бановине Нови Сад (19291941) (АВ, Ф. 126), I I 83393/32.
Свој циљ, Савез је требао да постигне: „1. Васпитањем и одгајањем народа и младежи
народне мањине у духу религиозног и моралног схватања према држави, 2. Неговањем и
чувањем немачких народних традиција, обичаја и ношње, збиркама и музејским установама, народним свечаностима и другим приређивањима, које служе истој сврси, 3. Издавањем
и растурањем књига, часописа, слика, музикалија, филмова и других средстава за просвећивање народа, 4. Оснивањем, издржавањем и помагањем библиотека, читаоница, читалачких
кружока, позајмљиваоница књига, књижара и других установа, које служе васпитању народа,
5. Приређивањем и помагањем предавања, те певачких, музичких и позоришних продукција на немачком језику, 6. Буђењем и организовањем приватне просветне иницијативе и
самопомоћи на пољу школског васпитања немачке народне мањине: а) подизањем, одржавањем, управљањем и потпомагањем забавишта приватних школа сваке врсте: основних,
средњих, учитељских и стручних школа са немачким наставним језиком б) оснивањем,
одржавањем, управљањем и потпомагањем народно – универзитетских курсева и других
приватних школских и стручних течајева сваке врсте на немачком језику, који служе општем
или стручном васпитању и усавршавању нарочито у зимским школама за одраслу младеж,
која није више обавезна да полази школу, у течејевима за усавршавање и т.д. в) одгајивањем,
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изостављена је она тачка, у којој се говори о гимнастици, те су се прећутно
толерисала немачка гимнастичка друштва, зато што је иста била у супротности са законом о Соколу Краљевине Југославије.
Савез немачких спортских удружења Краљевине Југославије у Швапско-немачком просветном савезу је одмах потом почео да организује спортске течајеве у немачким школама.
На основу одобрених Правила и усвојеног Програма, руководство
Културбунда је радило на оснивању нових организација и развијању постојећих: Немачка школска задужбина је постала „носилац немачког приватног школства са правом оснивања и издржавања немачких васпитних
установа”; осниване су посебне немачке омладинске организације и омладинске спортске групе које су 14. маја 1934. године оформиле Савез немачке
омладине у Културбунду (Verband der Deutschen Jugend im Kulturbund).
Преко омладинских организација, Покрет обновитеља, на челу са др
Авендер Јакобом лекаром из Панчева и његовим најближим сарадницима
инжењером Томасом Менратом, Хансом Турном и Густавом Халваксом,
почео је интензивно да спроводи идеологију и политички програм националсоцијалистичке организације.

васпитањем и помагањем немачких учитеља, свештеника и других просветних радника и
наставника г) постављањем, издржавањем и помагањем приватних и путујућих немачких
учитеља д) издавањем и растурањем немачких школских уџбеника и других помагала за
приватну наставу – саобразно Закону о основним школама, 7. Старањем за ђаке, шегрте и
помоћнике подизањем, издржавањем, управљањем и помагањем ђачких и шегртских домова, интерната и менза или давањем стана, хране и друге потпоре појединцима, 8. Давањем
стипендија и потпора за науке и студије ученицима средњих, стручних и високих школа,
кандидатима учитељског и свештеничког позива, као и подмлатку трговачког и занатлијског сталежа, 9. Оснивањем и помагањем немачких, просветних, школских, друштвених,
социјалних и привредних удружења сваке врсте нарочито сељачких, радничких, обртничких и трговачких друштава, надаље читалачких, музичких, певачких и шпортских друштава,
женских, девојачких и омладинских удружења, позоришних друштава и дилетантских позорница, исто тако оснивањем, издржавањем, управљањем и помагањем немачких друштвених домова, 10. Подизањем и унапређивањем социјалне заштите свим мерама и приватним
установама, који су се код нас или у другим земљама показале добре и корисне за заштиту
матера, деце, младежи и привредно слабих, сиромашних и болесних. Посредовањем шегртских и намештеничких места у трговини и обрту, стварањем рада и зараде у циљу упосличења
беспослених, старањем о исељеницима и сезонским радницима немачке мањине који у иноземству траже рада и зараде, 11. Неговањем народног здравља и сузбијањем свих штетних
чинилаца и појава на народном организму просвећивањем и другим корисним мерама и
приватним установама, 12. Оснивањем и унапређивањем привредних установа пољопривредних, обртничких, трговачких и радничких удружења, немачке мањине, као и другим
мерама које су подесне, да подигну материјално благостање народа све у границама постојећих законских прописа.
Савез може за поједине гране свога деловања оснивати посебне секције, скупине и нарочите одборе, тако исто и нарочите закладе и фондове за поједине важне своје захтеве.
Искључује се сваки политички рад у оквиру Савеза”
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Доласком Хитлера на власт, а нарочито после аншлуса и распада
Мале Антанте, Културбунд постаје политичка, културна и обавештајна
организација која је имала у Програму и физичко васпитање што јој је
служило као маска да своје припаднике и војнички васпитава, како би их
припремила за задатке који су их очекивали у будућности. Нарочито је у
то време била активна немачка омладина.6
„Док су до тада немачки културбунд водили старији Немци конзервативно настројени, држећи се традиције о одржању културе, сада долазе
млађи Немци, који су одлазили на студије у Немачку, већ политички оријентисани за Хитлеров нацистички систем и они преузимају вођство. У
Југославију долазе Немци из Рајха као туристи или као разни стручњаци,
акробате итд. који код овдашњих Немаца пропагирају националсоцијализам и у исто време врше шпијунску службу. Тако се врши утицај и на
старе Немце, који постепено губе вођство, али још увек остају сарадници.”7
Ово размимоилажење између „старих” и „младих” који су прозвани
Обновитељи (Erneuerer, Erneuerungsbewegung) искористио је др Јакоб
Авендер, желећи да преузме вођство Културбунда.8
У пролеће 1932. године основао је немачки недељни лист „Pančevoer
Post”, који је у лето 1934. године преименовао у „Volksruf” са паролом Ehre,
„Blut und Boden”– „Част, крв и тло”.
Према писању листова немачке мањине у Југославији 1938. године,
спроводи се све живља агитација за приступање Немаца Културбунду.
Из реферата о држању и злочинима домаћих Немаца – фолксдојчера
(Volksdeutsche) – у северном Банату сазнајемо да је Културбунд после победе Обновитеља постао једна политичка, масовна организација која је
обухватала готово све Немце. Бројао је око 300.000 чланова, а после јануара
1941. године, имао је око 500.000 чланова, што је значило око 85 % немачког
становништва у Југославији.9
У својим извештајима министру унутрашњих послова др Антону Корошцу, бан Рајић извештава о понашању немачке мањине под вођством
др Авендера и осуђује њихове манифестације на којима марширају, певају

6 Петар Вукелић, Окупациона власт и систем националне дискриминације у Срему за
врема „Независне државе Хрватске” Матица српска, Зборник за друштвене науке 35, Нови
Сад 1963, 112.
7 Архив Војводине, Ф. 183, Комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових
помагача у Војводини, Нови Сад (1944-1948) (АВ, Ф. 183). Анкетна комисија у Петровграду
бр. 49/45.
8 АВ, Ф. 183, АК Инв. 7989, Увод елабората Анкетне комисије за Банат у Петровграду,
саставио др Василије Јовановић, члан Анкетне комисије за Банат; Злочини Петровград,
округ северни Банат; Повереништво за округ Панчево 812/45.
9 АВ, Ф. 183, Злочини Петровград, округ северни Банат.
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нацистичке песме, поздрављају са подизањем руке, узвицима „Heil Hitler”
и ношењем хитлеровских значака.10
Среско начелство Бачка Паланка известило је Краљевску банску управу Дунавске бановине – Одсек јавне безбедности, 15. јуна 1933. године, да
су ухапшени Бек Никола, кројачки помоћник из Илока, Ајхелцајмер Антон
и Оперманин Јосип из Нове Паланке, због тога што су на реверу капута
носили прикопчане Хитлерове значке.11 Пошто се против именованих лица, због недостатка позитивних законских прописа, није могла предузети
никаква нарочита санкција (осим да им се у будуће забрани ношење оваквих значки) тражило се од Министарства унутрашњих послова Краљевине Југославије, да се по хитном поступку изда наредба о забрани ношења
Хитлеровских значака.12 У другој половини 1933. године, среска начелства
су издала наредбе на својим подручјима, о забрани ношења Хитлеровских
значака, знакова и симболичких предмета, уз претњу новчаном казном од
10 до 500 динара, а у случају неисплћивања новчане казне, затвором од 1
до 10 дана.13
У пролеће 1939. године делатност Културбунда се одвијала нескривено у националсоцијалистичком духу, организована је велика акција
врбовања нових чланова, појачао се рад омладинских секција и почело је
школовање новог омладинског руководећег кадра. Највећи успон, назван
„велики марш у немачку будућност наше народне групе”, догодио се у
мају 1939. године. Тада су организовани тзв. гау – сусрети Немаца, међу
којима се истиче сусрет бачких Немаца у Апатину са 20.000 учесника.14
У Aпатинском срезу је пре Другог светског рата живело 20.785 фолксдојчера. У Пригревици Св. Ивану 5.583, у Свилојеву 37, у Богојеву 15, у ДоАВ, Ф. 126, Пов. Кабинет бана бр. 78/38.
Ф. 126, II 3158/34.
12 АВ, Ф. 126, II 14897/34: Извештај командира жандармеријске станице Нови Врбас, о хапшењу Клар Данила и Волф Карла, из Новог Врбаса, ради растурања Хитлерових значака.
АВ, Ф. 126, II 55872/34: Полицијски писар начелства среза Сомборског доставља Хитлерову значку са извештајем, да је иста пронађена у Стапару од стране Модринић Тодора,
редара општине Крњаје.
АВ, Ф. 126, II 64813/34: Пријава против Грујић Павла, студента Високе комерцијалне школе у Загребу и обласног старешине омладине Народне одбране у Сомбору, ради ношења
значке Хитлеровог кукастог крста.
13 У општим одредбама Наредбе дефинисало се да се као знак, значка и симбол сматрао
сваки предмет који је имао за циљ да у било ком виду изрази припадност једној групи, симпатије према једној нацији или симболичко представљање својих осећаја. Могле су се носити
свакакве значке, тј. знаци распознавања свих друштава законом признатих и одобрених.
Значке су се морале носити на пристојном месту, на левом реверу капута, капи или на ланчићу око врата. У посебним одредбама се истицало да је забрањено ношење значака страних
држава, појединих државних уређења или државних функционера, без претходне дозволе
полиције.
14 Josip Mirnić, Nemci u Bačkoj u Drugom svetskom ratu, Novi Sad 1974, 48.
10

11 АВ,
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рослову 650, у Сонти 1.200, у Бачком Моноштру 1.300, а у Апатину 12.000.15
Иако је у Апатину, као културном центру среза, живело највише Немаца,
њихово чланство у Културбунду је било најмање, свега око 200–300 лица.
Апатински Немци су били лојални,16 припадали су владајућим режимским
партијама, били су римокатоличке вере. Ова слика се почела нагло мењати
тек од 1936. године, појавом Обновитеља, агитацијом и активизирањем
политике националсоцијализма. Месни жупник Адам Беренц се противио
идејама и раду Културбунда и јавно иступао против ове организације.
„Водио је отворену борбу против фашизма, до те оштрине, да су га Немци
приликом окупације спровели у логор.”17
Начелник среза Апатин Светислав Радошевић је о одржавању ове највеће манифестације у Апатину, написао детаљан извештај, који у целости
презентујемо:18
„НАЧЕЛСТВО СРЕЗА АПАТИНСКОГ
ПОВ. БР. 945/1939
29 МАЈА 1939
ПРЕДМЕТ: Пролетне свечаности месне групе швапско-немачког
просветног савеза „Бачке – Барање”, на дан 28 и 29 маја о. г. у Апатину
Имам част известити следеће: свечана прослава немачких група Швапско – Немачког просветног савеза са територије „Бачка – Барања” одпочела је у недељу изјутра музичком поворком чланова апатинске групе на
жељезничку станицу, куда једна за другом су пристизавале поједине групе
са споменуте територије – возом, камионима и мотоциклима. Приспели
гости били су смештени под шаторима на стадиону поред обале Дунава,
који су били за ту сврху снабдевени свим потребним за овакав пријем.
Чланови појединих група су скоро искључиво омладина – младићи и
девојке у национал-социјалистичким ношњама. Од вођа обласног савеза
приспели су: „гаул ајтер” подручја Културбунда „Бачка – Барања” инж.
Јосип Шпрајцер и претседник омладинских секција свију група. Сем тога
примећене су истакнуте личности из редова покрета „ернајера”: инж. Фриц
Мецгер из Торже, Франц Рајтер из Оџака као и претседник омладине подручја Хенрих Рајстер. Све ове личности Кремер Флоријана били су у национал-социјалистичким ношњама као и омладина. После 9 часова постројане
у војничке редове на челу са вођством, групе су отишле пред општинску
АВ, Ф. 183, Елаборат за округ Сомбор.
АВ, Ф. 126, Пов. II/2- 6729 /39.
17 Исто.
18 АВ, Ф. 126, Пов. II/2- б. б. /39, АВ, Ф. 126, Пов. II/2- 4645/39.
15
16
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кућу, где их је са балкона исте кратким говором поздравио претседник
општине Г. Мор Стеван. Његов поздрав како по тону, тако и по садржини
био је потпуно коректан и умерен.19 После његовог поздрава вођство подручја отишло је у општинску већницу, где су његови претставници поздравили претседника власти. Након ових поздрава у истом реду праћени музиком музичке секције Културбунда и свирањем тромпета, гости су отишли
на пијачни трг поред дома месне групе – Апатин где је била подигнута
трибина за говорнике и оркестар и клупе за госте. Иза трибине на великим платненим завесама био је причвршћен симболички знак национал-социјалистичке омладине – по крајевима истих, док су у средини на сваком од три посебних платна били причвршћени знаци: прва два у словима
латиницом, а трећи – укрштени део, који су заједно имали форму квадрата са додатком два кука, а немачки има значај „Траје, Блут унд Боден”.
Испред трибине са леве стране за цело време прославе на истој биле су подигнуте са десне стране државна, а са леве стране застава „Културбунда”
зелено – бела. Пред масом која је бројала око 10,000–12.000,20 које гостију а
АВ, Ф. 126, Пов. I I 1578/40.
Из поверљивог извештаја о раду немачке мањине у Апатину од 20. маја 1940. Борис В.
Рожновски, званичник – дневничар, који је имао велике примедбе на рад среског начелника
Радошевића је саопштио: „У цитираном пов. извештају наведено је између осталог, да је
претседник општине Мор Стеван одржао потпуно коректни и умерени говор, међутим Новосадски лист „Дан” у свом броју од 2. VI. 1939. год., коментаришући тај говор узбуђеног
претседника општине, који је између осталог рекао: „Апатин од искона био немачки и да то
жели да и у будуће буде за сва времена”. Поменути лист пита: „Апатин се и данас налази у
Југославији. Како онда може да буде немачки за сва времена?” Надаље у истом листу од 6.
VI. 1939 год у чланку под насловом: „Превирање у Културбунду” – бивши претседник „Културбунда” у Сомбору Др. Шмит Конрад, поводом одржане манифестације у Апатину 28–29.
маја 1939. год. између осталог рекао: „осуђујем сваки покрет и манифестације које би изазвале
или вређале осећаје било власти, било осталих народности”. Из овог се види да су и Немци
засупљени у „Културбунду” видели у приређеним манифестацијама изазивање и вређање
осећаја властии других народности. Међутим, ово изазивање и вређање је, на жалост, имало
места и поред тога што г. срески начелник располагао у довољној мери извршним органима
власти (било је око 50 жандарма, 20 општ. редара, 4 агента и целокупни државни и општински апарат). Настаје питање зашто је г. срески начелник није спречио изазивање и вређање
осећаја власти и народности, зашто је г. срески начелник ангажовао ради састављања извештаја о поменутој манифестацији Хударског Андрију – германофила и интимног пријатеља
многих истакнутих чланова „Културбунда”? и на крају зашто г. срески начелник ни једном
речју није споменуо акт полафања заклетве?”
20 Исто: „Број ових манифестаната, по Културбундистичким службеним извештајима,
био је око 20.000 (по новосадском немачком листу Дајчес фолксблат), а по мом знању било је
10000-12000 лица. Цела та маса била је униформисана по службеном пропису нац. - соц. Покрета: омладина је носила у амбленима службени знак „Јунгфолка” хитлеровске омладине
(нараштаја Хитлер – Југенда, или како се у Рајху службеном кратицом зове Х. Ј.), а то је на
црном пољу алегорисана бела муња... Велика трибина је била декорисана симболичним
знаковима национал-социјалистичке омладине (Хитлерјугенд). Ови знакови били су причвршћени на троугластим црвеним крпама – између гирланда од зелених лишћа, у средини
круг са иницијалима Д. Ш. К. Б., а око круга неки натпис на немачком језику, садржину ко19
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које мештана, у 11 часова била је отворена свечаност свирањем марша и
кратким поздравом претседника месне групе Апатин, а затим говор Јосипа
Шпрајцера, који је био посвећан тумачењу значаја свечаности по немачки
живаљ подручја „Бачке – Барање”, зачлањен у „Културбунду”. Главни део
његовог говора садржавао је констатацију огромног пораста чланова „Културбунда” на територији повереног му подручја, који је до 1 јануара т. г.
износио 24.000, док се на дан 1 маја попео на 56.000. Говорник објашњава
овај огроман успех делатности „Културбунда” у порасту свести немачког
народа Краљевине, који се пробудио, тако рећи препородио, и устао на
заштиту својих права и културних и националних вредности, стечених
овде у току протеклих два столећа. После његовог говора омладина, постројена у редовима на самој трибини (са десне стране младићи а са леве стране
девојке) уз пратњу оркестра отпевали су познату песму из збирке нац. соц.
песма „Ауф хебт унзере фане”, а затим „Во вир штехен штет ди Траје”.
После инж. Шпрајцера одржао је кратки говор сарадник управе подручја
Јакоб Хајн, који је такођер нагласио велики значај данашње прославе у животу немачког живља, а нарочито омладине. Оба говора нису садржавали
никаквих значајнијих момената, који би унели нешто ново у овај, до сада
највећој јавној манифестацији организоване немачке масе.
У подне, праћени музиком и војничким редовима, чланови приспелих група отишли су са трга, где им је поред шатора био спремљен ручак.
У 13 часова у гостиони Фолберта био је одржан састанак вођа свију присутних група „Културбунда”, посвећен саветовању о организационим питањима савеза омладине. На том састанку говорили су вође подручја инж.
Шпрајцер и вођа омладинаца „ернајера” Фриц Мецгер. Инжињер Шпрајцер у свом говору је констатовао да су последњи догађаји од огромне важности у животу немачког народа у „Мутерланду” – Рајху као и у свима
деловима света где су насељени Немци, поставили су пред очима немачке
омладине нове задаће и нове захтеве у погледу њеног васпитања и начина
живота, одговарајући потребама момента, вође појединих месних група
имају за дужност васпитавати омладину у новом духу, у новим идејама
тако, да би створили од ње чврсту и јаку армију бораца за срећну будућност идућег поколења. Ове нове потребе захтевају од вође не само техничку
спрему и познавање педагошких метода, већ и чврст карактер, истрајност
и умешност за спровађање новог васпитног програма. Зато, упућује говорник присутне, није никакав стид, а понеки од тих вођа свесно и поштено
призна, да томе задатку није дорастао и да уступи своје место способнијем.
јега из далека нисам могао разабрати; затим су била истакнута три симболична знака, смисао који је: Трајер, Блут унд Боден, што значи: Верност, Крв и Земља... Одржана прослава
како по броју учесника и величини територије, са које су дошли, тако и по свечаности својој
највећа је немачка манифестација, која је била приређена на територији бановине од Ослобођења до данас.”
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Време пролази, догађаји се нижу филмском брзином те у оваквим приликама нема места лажном стиду и оклевању, већ се мора осигурати непрекидан и напоран рад на васпитању омладине, која мора спремна дочекати
будућност и преузети на себе све тегобе претстојеће даље борбе. Фриц Мецгер свој говор је посветио искључиво критици досадањег организованог
рада „Културбунда”, који се до сада водио по прописима – Правила немачког просветног савеза. Не називајући ствари својим тачним именима,
Мецгер је жестоко критиковао „демократски” начин код решавања појединих важних питања у појединим групама, при којем се често дешава да
се питања решавају у различитим групама у њиховим одборима сасвим
различито, а чему је узрок да се само решавање препушта гласању, када
често разлика од једног или два гласача утиче на само решавање. Овоме
начину рада месних група треба, по мишљењу Мецгера, учинити крај, те
установити непосредну везу између централне управе и месних вођа појединих подручја, чија упутства имају се по команди тачно извршити.
Другим речима, Мецгер је предложио, да се Правила измене по узору на
правила савеза хитлеровске омладине у Рајху, те да се и ту „демократски”
систем замени „тоталитарним”: то је смисао његове критике и предлога за
преинаку Правила. По одржаном састанку у 15 часова групе су се поново
скупиле на тргу пред трибином, где је одржао говор претседник савезне
омладине Јакоб Лихтенбергер као и претседник омладине са подручја
„Бачка – Барања” – Хенрих Рајстер.
У говору Јакоба Лихтенбергера о задатцима омладине „Културбунда”
исти је изнео познате и више пута на скуповима „ернајерера” понављане
моменте, којима се имају руководити вође омладинаца месних група; споменуте су све лозинке хитлеровске омладине у Рајху г. Балдур фон Ширах,
у пропагандној литератури и говорима преко радиа безброј пута понављане у току последњих година. Затим је омладина отпевала у пратњи оркестра песме: „Форвертс – форвертс”, „Ајн јунгес фолк ште ауф” и „Вен але
унтрај верден”.21 Овом приредбом био је завршен дневни део програма. У
20,30 часова увече било је приређено културно вече на тргу пред трибином.
Пред сам почетак на трг су стигли – свако посебно – народни посланик
среза Кулског г. Фрања Хам и вођа омладинског покрета „ернајера” Др.
Јакоб Авендер из Панчева. Вече је почело свирањем државне химне без
певања, коју су сви присутни пред трибином саслушали стојећи, док омладина на трибини је саслушала одавајући част на војнички начин по команди. Затим је одржао говор „гаулајтер” – вођа Швапско-Немачког просветног савеза. Поред осталог г. Шпрајцер је рекао: „Данас већ више није тајна
21 „Vorwaerts, vorwaerts” (Напред, напред); „Ein junges Volk steht auf ” (Један млади народ
устаје); „Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu” ( Када сви постану неверни, ми
остајемо верни).
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да смо ми зачлањена омладина у Културбунду присталице национал-социјализма. Ми знамо, да национал-социјализам незначи за нас никакву политику и да смо ми у државној заједници. Нећемо да политизирамо, већ
једино хоћемо да решимо проблеме нашег народног живота. Ми можемо
да делујемо правилно онда, ако нове немачке идеје узмемо онакве какве
су. Ја мислим, да за околину пријатељски нам народа сигурно је од користи
ако нас узму онакве какви смо. За нас је природно право, да наше народне
задатке решимо по национал-социјалистичком начину. То значи, да ми
Немци имамо да установимо шта је Немачко. Нека нам буде дозвољено
установити, да ли су беле чарапе униформа или народна ношња. Оваквом
слободом и овакви нам признатим правом наша верност држави и Краљевском Дому ни у каквом случају неће бити оштећена. Још ни једном прилоком наши противници нису могли пружити доказа да нисмо испунили
наше обавезе према држави. Ми Немци у Југославији по некад смо више
допринашали јединству државе него ли многе славенске националности.
И напослетку ваљда неможемо више учинити, када све наше радне снаге
и наш цео живот ставимо на располагање држави и као прави војници
служимо Краљевини. На тај начин ми смо доказали нашу верност држави.
Али са друге стране ми тражимо од славенске већине признање наших
животних права као и разумевања за наше културне потребе, јер ми знамо
да заједнички живот народа и односи међу њима могући су уопште само
при заједном поштовању. Ми изјављујемо пред целим светом још једном,
да имамо чврсту намеру служити држави и све наше дужности испунити
свесно, и да смо спремни ову изјаву увек доказати и делима. Ми признајемо себе за народност Богом дану, за које случаје ми смо спремни преузети
све невоље и жртве на себе. Наша народносна борба није борба која је уперена против државе, њених органа или још нечег.”
Остали део говора је садржавао више пута понављање тежње да се
немачком народу у оквиру наше државне заједнице призна потпуна слобода о одређивању правца васпитања идућег поколења, као и право на
слободан културни и привредни развитак.
Затим је узео реч народни посланик Франц Хам. Поздравивши присутне, посланик је изразио велико задовољство, што му се пружила прилика
да присуствује овако величанственој приредби. Као политички експонент
својих бирача у срезу, а и као претставник целокупне немачке мањине, за
кога себе сматра, мишљења је, да на челу свију питања, која данас стоје
пред немачким живљем, стоји школско питање. Позвао је присутне да би
овај значајан дан овековечили малом жртвом која ће донети велике користи, а то је, да у корист немачког школства жртвују свако по један динар
или више. Посланик је при почетку и на крају свога говора поздравио
присутне дизањем руке у вис и клицањем „Сиг – Хајл”. Затим је говорио
Флоријан Кремер, претседник савезног округа, о културним заједницама
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Швапског народа. Његов говор је био посвећен искључиво питању школства. Говорник је изнео, од какве је штете по обостране интересе – српске и
немачке чињеница, да на сваком кораку дешава се да се немачка деца шаљу
у школе где их учи Србин учитељ који незна ни речи немачки, те се на тај
начин долази до неспоразума и сукоба са обе стране; док са друге стране
исто тако дешава, да немачки учитељи предају у српским крајевима српској
деци без довољног знања српског језика. Сматрајући да је матерњи језик
најосетљивији и најфинији инструменат за духовно општење, говорник у
овој жалосној појави види огромну штету по немачке интересе, за које кривице баца не на надлежне, већ на саме Немце; док се Немци не уједине
под окриље Културбунда, у којем би склопили једну чврсту и компактну
масу, њихов глас неће се у довољној мери услишити од стране меродавних
и њиховим природним, а често и потпуно скромним жељама неће се изаћи у сусрет. Даље је говорник, који је цео говор одржао у духу народног
језика навео неколико духовитих примера за илустрацију изнетих мисли
својих. Затим је узео реч Др. Јакоб Авендер, лекар из Панчева, идеолошки
вођа и покретач национал-социјализма у Краљевини. Његов говор – одмерен и коректан био је пропраћен бурним поздравима присутних, док је
омладина поздравила исти по команди понављањем реченице: „Вир данкен
унзерен Фирер”.22 У говору свом Др. Авендер се осврнуо на историјско
право Швапског народа у Краљевини да се бори и извојује културну и
привредну слободу, које је право стекао напорним радом многих поколења у току протеклих 200 година, претворивши необрађена поља насељеног подручја у плодне њиве. Даље је нагласио, да између Швапског народа у Краљевини као духовног дела, и данашњег Рајха као духовне целине
постоји вечита и непрекидна духовна и крвна веза. Позвао је присутне да
поносито и часно држи заставу Немачке части и верности испуњењем
своје дужности на сваком месту и у свакој прилици. Тим говором био је
завршен програм и вечера.
Други дан прославе отпочео је у 7, 30 часова на бивуаку близу Дунава и то певањем нац. социјалистичких песама и рецитације. У 8, 30 часова
омладина је приредила спортске игре и телесне вежбе по Правилима савеза. Предвиђен говор вође спорта Петра Сајферта из непознатих разлога
није био одржан. У 9, 30 часова у Ратарском дому одржао је предавање
Фриц Мецгер о теми: „о социјалним и привредним питањима Швапског
народа”. Предавање је одржао у форми теоретских разлагања данашњег
национал-социјалистичког учења те је од већине присутних било слабо
схваћено. Говорећи о социјалној и привредној култури живота овдашњих
Шваба Мецгер је пренео цело питање на терен нове Немачке идеологије,
по којој материјална блага у виду непокретних имања и новчаних сретста22

Wir danken unseren Fuehrer (Ми се захваљујемо нашем Фиреру).
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ва нису прави циљ, коме треба да тежи нови немачки дух. Снага и моћ
немачког народа лежи, по мишљењу говорника, у т. з. в. „животном простору”, који говорник схваћа као способност сваког здравог телесно и духовно Немца, да својим слободним радом створи толико материјалних
вредности, колико му је потребно за његову породицу. Такво лично благостање сваког појединца у склопу заједничког народног живота даје праву
снагу народном организму и пружа му могућност за духовни и културни
развитак како његов тако и младом поколењу.
Говорник је осудио данашњи менталитет наших Шваба, који теже
куповању земље и проширењу свога материјалног благостања, потпуно у
својој материјалној пресићености занемарујући развитак своје индивидуалности и сва неисцрпна духовна блага, која је Бог уложио у душу сваког Немца. Даље статистичким подацима говорник доказује опадање наталитета
код наших Шваба, коју околност сматра за врло штетну и опасну појаву, а
тумачи је као резултат духовне слепоће и егоизма, које су особине изражене у већ споменутом лажном схватању праве вредности животних блага.
„Зато само они, који ступе у наше редове, који приме наше идеје и
који се испуне нашом вером у светлу будућност немачког народа, могу се
надати да су као Немци извршили свој културни задатак и да су се одужили својим славним претцима а и задужили су идућа поколења” – завршава
свој говор Фриц Мецгер.
По одржаном предавању Мецгеровом гости су се поново са осталом
публиком упутили на пијачни трг где је свечаност била завршена кратким
говором претседника савеза Корнелиуса Конрада из Суботице. По завршетку
„гаулајтер” Шпрајцер је изјавио, да је сретан што може да саопшти присутним радосну вест: све досадање свађе коначно су прекинуте, последњи
неспоразуми и трзавице међу појединим правцима у немачком вођству
уклоњене су и да је коначно утврћено вођство Швапског народа у Краљевини.
По свему изгледа да се у овој изјави ради о некој одлуци немачког
вођства код нас, којом се исто коначно и званично изјаснило за националсоцијалистички правац свога даљег рада.
После ове изјаве Шпрајцер је известио присутне да ће се са свечаности упутити телеграфски поздрав: Госп. Бану, Госп. Министру Цветковићу
Њ. В. Принцу Регенту и В. Краљу Петру II. Тиме је свечаност била коначно
завршена и гости су се уз певање и музику упутили ка бивуаку да би затим
напустили Апатин
Поводом описане приредбе част ми је доставити следеће:
1. Одржана прослава како по броју учесника и величини територије,
са које су дошли, тако и по свечаности својој највећа је немачка манифестација, која је била приређена на територији бановине од Ослобођења до
данас;
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2. По спољном облику својем – опреми учесника – омладинаца, вокалном и музичком делу, као и украсима и спољним знацима на местима
одржаних говора, ову приредбу морамо сматрати као прву јавну манифестацију наших Немаца – национал- социјалиста, а по узору и рецепту
сличних манифестација у данашњем Рајху: то је била „права смотра снаге
и свести” наших Немаца, како је то буквално изјавио Фриц Мецгер при
затварању свечаности са трибине на тргу;
3. Одржани говори су имали за циљ истицање пред масом сакупљених
Немаца следећих момената:
а) „Историјско право” овд. Немаца на терен који поседују сада, а који
су култивирали и начинили плодним и богатим трудом многих својих поколења у току два столећа;
б) Правда овд. немачког живља на слободан културни и привредни
развитак, а у правцу и духу „нових идеја”;
в) На потребу потпуне слободе у васпитању своје омладине;
г) На неопходну нужду потпуног духовног и организационог јединства немачког живља и његов даљи развитак по узору и у смеру социјалне
структуре данашњег Рајха, који је у односу на све Немце у свету једна целина;
д) Јединог могућег начина за остварење споменутих под горњим тачкама циљева уједињења под окриљем Културбунда као највећа форма
унутра немачког живота код нас.
Сви ови моменти су истакнути јасно и отворено а што се може констатовати у буквалном тексту говора, стенографисаног на немачком језику и
достављеном Министарству.
Као што се у току ових два дана на несумњив начин установило, Културбунд је била и остала она организација, која је имала за коначан задатак свој, ограђујући се од политике, ставити у коначном моменту свога рада под своје окриље целокупан немачки живаљ код нас и дати му правац
даљег развитка, који најбоље одговара интересима Немаца у датом моменту.
Све остало – све друге форме и манифестације немачког јавног живота – били су стварно само канали Културбунда, чији се извор брижљиво
прикривао пред надлежним и јавношћу кроз скоро 20 година.
И овом приликом учтиво скрећем пађњу, да сам у своме извештају
Пов. бр. 1700/38 од 18. априла 1938 у својству начелника среза кулског, као
и у накнадним извештајима под истим бројем, предвидео баш овакав развитак немачког покрета код нас и праву улогу Културбунда, које предвиђење је нашло себи у току ова два дана 100 % потврду.
Ову околност сматрао сам за потребно напоменути из разлога, да само
пажљивим мотрењем и проучавањем живота наших Немаца на самом терену може пружити материјал за закључке, сличне споменутом те зато сам
и сматрао за потребне оне мере, које би у своје време могле ако не потпуно
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онемогућити а оно барем знатно смањити динамичку моћ споменутог народног покрета.
Срески начелник
Светислав Радошевић”
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SVETLANA LJUBLJANAC, ARCHIVRÄTIN
Archiv der Woiwodina
Dunavska Straße 35
Novi Sad

FRÜHLINGSFEIERLICHKEITEN DER ORTSGRUPPE DES SCHWÄBISCH-DEUTSCHEN
BILDUNGSBUNDES "BATSCHKA-BARANJA" IM JAHRE 1938
ZUSAMMENFASSUNG: Im Frühjahr 1939 verlief die Tätigkeit des Kulturbundes
ganz im nationalsozialistischen Geist. Es wurde eine große Anwerbung von
neuen Mitgliedern organisiert, die Tätigkeit von Jugendsektionen wurde verstärkt und die Ausbildung von neuen jungen Führungskräften hat begonnen.
Der größte Aufstieg, "großer Marsch in die deutsche Zukunft unserer Volksgruppe"
genannt, geschah im Mai 1939. Damals wurden sogenannte Gau-Treffen der
Deutschen organisiert, unter welchen das Treffen der Batschka-Deutschen in
Apatin mit 2000 Teilnehmern hervorzuheben war.
Der Bezirksvorsteher von Apatin Svetislav Radošević hat über die Abhaltung
der größten Veranstaltung in Apatin (Frühlingsfeierlichkeiten der Ortsgruppe
des schwäbisch-deutschen Bildungsbundes "Batschka-Baranja") am 28. und 29.
Mai 1939 einen ausführlichen Bericht geschrieben, dessen Abschrift wir in dieser
Arbeit dargelegt haben.
Vor dem Zweiten Weltkrieg haben im Bezirk Apatin 20.785 Volksdeutsche
gelebt, in Prigrevica St. Ivan 5.583, in Svilojevo 37, Bogojevo 15, Doroslovo 650,
Sonta 1.200, in Bački Monoštor 1.300, und in Apatin 12.000 Volksdeutsche.
SCHLÜSSELWÖRTER: Bericht, Kulturbund, Nationalsozialismus, Bezirk
Apatin, Anwerbung, Agitation
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ДРАГИЦА ВУЛИН, АРХИВСКИ САВЕТНИК
Историјски архив „Срем” Сремска Митровица

ИЗВЕШТАЈИ О ЗДРАВСТВЕНИМ ПРИЛИКАМА
У СРЕМСКОЈ ЖУПАНИЈИ 1897–1912. ГОДИНЕ

САЖЕТАК: У раду је приказано здравство на основу Извештаја о пословању
Управног одбора Сремске жупаније у периоду од 1897. до 1912. године.1 Хронолошки
је праћено стање здравља становништва и болести које су владале у наведеном периоду, као и здравствене мере које су предузимане ради спречавања ширења заразних болести.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Сремска жупанија, здравство, болница, обичне и заразне
болести.
Жупанијски Управни одбор Сремске жупаније одредио је, на основу
наредбе Високе краљевске земаљске владе, Оделења за унутрашње послове број 24209 од 15. јуна 1894. године, да сваки краљевски котарски лекар у
току сваког месеца, између првог и петнаестог дана у месецу, обиђе свако
место свог подручја ради пружања лекарске помоћи. Лекарима је за пружену лекарску помоћ припадала награда од становника утврђена наредбом
број 140 од 22. јануара 1895. године. Препоручивало им се да, приликом
обиласка свог подручја, посебно обрате пажњу на појаву заразних болести,
прегледају записнике о умрлим лицима и на време предузму мере ради
сузбијања заразних болести. У случају да приликом обиласка места лекар
утврди неку околност која би допринела појави заразне болести, дужан је
1 Извештаји су део Збирке микрофилмова (1701-1960) која се налази у Историјском архиву „Срем” у Сремској Митровици, заведена под редним бројем 1196. Збирку чини 41 кутија
са 31.069 снимака (5,00 м). Архив је вршио систематска истраживања у архивима и библиотекама и извршио избор докумената и текстова чија садржина се односи на Срем и његову
историју. Збирка је према садржају материјала подељена у пет поглавља, а извештаји о
здравственим приликама у Сремској жупаније налазе се у петој групи, која садржи снимке
докумената из старијих фондова, насталих до друге деценије 20. века. Драгомир Живановић, Светислав Срдић, Драгица Вулин, Водич кроз архивске фондове Историјског архива „Срем”,
четврта свеска, редактор Нада Симић-Лемајић, Сремска Митровица 2005, 376-377.
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да ту околност пријави општинском органу ради предузимања одговарајућих здравствених мера и да у року од 24 сата обавести надлежно општинско поглаварство. Приликом службеног обиласка општина сви лекари су
били дужни да поднесу месечни извештај преко надлежне краљевске општинске области, краљевској жупанијској области у Вуковару. Због успешног обављања здрвствене службе жупанијски Управни одбор је одредио да
се у свакој општини води здравствена контролна књига која је имала следеће рубрике:
– година, месец , дан и сат обављања прегледа,
– кратко образложење пронађених здравствених мана,
– предлог лекара, како да се одстране пронађене мане, уз својеручни
потпис,
– потпис општинског органа, коме је лекар предочио отклањање.2
Стање здравља становништва Сремске жупаније било је током 1897.
неповољније у односу на 1896. годину. Узрок оваквог стања је појава већег
броја заразних болести. У 1896. пријављено је 1722 случаја, а 1897. године
4564 случаја заразних болести, што значи да је 1897. било 2842 случаја више
у односу на претходну годину.3
Од гушавости је било болесно укупно 405 особа, серумом је лечено
225 особа, од којих су 193 особе излечене, а 32 су умрле. Од шарлаха је оболело 365 особа, од којих су 224 оздравиле, а умрло је 115, а крајем године
болесно је било још 17 особа. Шарлах је владао у илочком котару у Илоку,
Соту, Мохову и Шаренграду; у земунском у Бечмену, у старопазовачком у
Војки и Новим Бановцима. Од богиња је оболело укупно 80 особа, оздравило их је 70, а умрло десет. Током 1897. богиње су владале само у Грабовцима. Од малих богиња је оболело укупно 3385 особа, оздравило је 2858, умрло
188, док је крајем године остало још 339 болесних особа. Мале богиње су
владале у следећим котарима:
– вуковарском: у Церићу и Старим Јанковцима,
– винковачком: у Винковцима, Славковцима, Старим Бановцима,
Лазама и Мирковцима,
– митровачком: у Јарку и Лаћарку, граду Митровици и Карловцима,
– земунском: у Бежанији, Добановцима, Крњешевцима, Бољевцима,
Батајници, Јакову, Угриновцима и Купинову,
– старопазовачком: у Новој Пазови, Новим Бановцима и Голубинцима,
– румском: у Кленку
– илочком у Нештину.

2 Историјски архив „Срем” Сремска Митровица, 1196. Збирка микрофилмова (1702-1960)
(даље: Архив Срема, Збирка микрофилмова)
3 Архив Срема, Збирка микрофилмова
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Осип од туберкулозе владао је код 196 особа, од којих је оздравило
131, умрло је 59 особа, док је крајем 1897. године било болесно шест особа.
Од дизентерије је оболело 44 особе, од којих је оздравило 39, а умрло пет.
Од грознице оболело је 13 жена, оздрвило је седам, а умрло шест, док је од
магарећег кашља било болесно 85 особа, од којих је оздравило 74, а умрло
је 11 особа. У току 1897. године на подручју Сремске жупаније оболело је
4564 особе, од којих је оздравило 3637, умрло је 565 особа, а остало је крајем
године још 362 болесне особе.4
Висока краљевска земаљска влада издала је наредбу број 13313 од 11.
марта 1897. године да се лечење коњунктивитиса мора обављати амбулантски по местима у котарима:
– вуковарском: у Борову, Трпињи, Боботи, Пачетину и Бршадину.
Прегледи у свим наведеним местима вршени су у једном дану. У Вуковар
су долазили болесници из Богдановаца; у Сотину за болеснике из Сотина,
Опатовца и Мохова; у Негославцима за болеснике из Свињаревца и Миклушеваца,
– илочком: у Моловину за болеснике из Моловина и Шаренграда, у
Илоку за болеснике из Нештина; у Ердевику за болеснике из Ердевика,
Љубе и Бингуле; у Черевићу за болеснике из Черевића, Баноштра и Сусека
у Грабовце су долазили болесници из Свилоша и Беочина,
– шидском: у Шиду, Кукујевцима, Бачинцима и Гибарцу,
– румском: у Руми, Путинцима, Петровцима, Добринцима и Краљевцима.
– иришком: у Иригу, Каменици за болеснике из Лединаца и Раковца.
– винковачком: у Винковцима, Старим и Новим Микановцима и
Вођинцима.
– жупанском: у Жупањи, Бошњацима и Рачиновцима,
– митровачком: у Лаћарку и Мартинцима,
– земунском: у Бежанији, Сурчину, Добановцима, Бечмену, Петровчићу, Батајници, Шимановцима, Ашањи, Купинову, Обрежу и Карловчићу,
– старопазовачком: у Старој Пазови, Белегишу, Новој Пазови, Крчедину, Старим и Новим Бановцима, Голубинцима, Новом Сланкамену, Сурдуку и Новим Карловцима.5
На подручју Сремске жупаније било је осам болница: општа јавна
општинска болница у Вуковару, јавна окружно–општинска болница у Винковцима, јавна окружно–општинска болница у Митровици, болница шумских радника у Врбањи, градска болница у Карловцима, градска болница

4
5

Архив Срема, Збирка микрофилмова
Архив Срема, Збирка микрофилмова
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у Петроварадину, болница трговишта Руме, општа јавна болница милосрдница у Земуну.6
На основу наредбе Високе краљевске земаљске владе број 54781 од 22.
октобра 1895. године у току 1897. године у Митровици је адаптиран део за
заразне болести јавно–окружне општинске болнице. Затим су, на другој
страни главне зграде, у приземљу адаптиране три собе за психијатријске
болеснике. За негу и чистоћу болесника у згради су на четири места била
купатила спојена са водоводом и пећима за грејање воде. За водовод су служила два велика резервоара на таванима са укупно осам кубика воде, у
које се према потрошњи воде из бунара помоћу малих парних машина
пунила вода. Водовод је урађен у свим ходницима, кухињи, соби за операције и соби за прање рубља, чиме је знатно олакшано одржавање чистоће
која је у свакој болници неопходна. Дрвени кревети су замењени гвозденим,
под је бетониран, део зидова урађен масном бојом, набављени су ормарићи
за прање и дезинфекцију руку, стерилизатор за завоје и операциони сто.
Болница је имала 15 соба и 78 кревета, а после проширења 28 соба са 106
кревета. У болници је било запослено 12 радника, од којих су два радника
радила у управи.7
У току 1900. године стање здравља у Сремској жупанији било је неповољније него претходне, због појаве обичних и заразних болести. Обичне
болести су се појављивале од јануара до априла, а затим је од новембра до
децембра код становништва долазило до упала органа за дисање. У току зимског периода било је доста реуматичних болести, а у летњем и јесењем периоду појављивала се маларија, нарочито у мочварним пределима жупаније. У 1899. години оболело је 2806 особа, а у 1900. су од разних заразних болести оболеле 3163 особе, што је за 357 више у односу на претходну годину.
Током 1900. године у Сремској жупанији владале су заразне болести
шарлах и богиње. Од шарлаха је оболело 805 особа, од којих је оздравило
598, умрло је 159, а крајем године остало је болесно још 48 особа. Шарлах је
владао у котару:
– вуковарском: у Тординцима, Маркушици, Габошу, Јармини и Чаковцима,
– илочком: у Нештину и Моловину,
– румском: у Руми, Инђији, Кленку и Путинцима,
– винковачком: у Старим Микановцима,
– митровачком: у Лежимиру и Босуту,
– старопазовачком: у Старом Сланкамену,
– у целом иришком котару.
– Од богиња је оболело 1624 особе, од којих је оздравило 1319, умрло
6
7
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је 86, а крајем године остало је болесно још 219 особа. Богиње су владале у
следећим котарима:
– вуковарском: у месту Нуштру, Церићу, Тординцима,
– илочком: Љуби,
– шидском: Адашевцима, Малој Вашици, Илинцима, Кукујевцима и
Бачинцима,
– румском: Руми и Инђији,
– винковачком: Иванкову, Новим Јанковцима и Мирковцима,
– земунском: Дечу, Купинову и Шимановцима,
– старопазовачком: у Буковцу и
– градовима: Карловцима и Петроворадину.8
Године 1900. богиње су владале у Штитару. Заразу је донела једна
Далматинка која је дошла у Штитар да се бави надничењем и тамо, након
седмодневног боловања од богиња, умрла. Током болести посећивали су је
њени земљаци, а после четрнаест дана богиње су се појавиле код још седам
особа. Дана 22. новембра 1900. године упућена је пријава од стране општинског поглаварства у Штитару, којом је обавештена Краљевска котарска
област у Жупањи, да су међу Далмантицима завладале богиње. Краљевској
котарској области била је чудна околност да је међу оболелима од богиња
било и одраслих особа, па је у Штитар послат лекар, који је том приликом
саставио здравствени извештај и констатовао да код седам особа постоје
праве богиње, а да је 7. новембра 1900. једна Далматинка преминула од богиња. После поднетог извештаја избегавао се сваки контакт са зараженим
укућанима од 1. новембра до краја године. У Штитару су од богиња оболела три мушкарца, четири жене и четворо деце. Од свих оболелих оздравила
су два мушкарца, две жене и троје деце (укупно седморо), умрла је једна
жена, а још три особе су остале болесне крајем године. Због тога је извршена вакцинација ради сузбијања даљег ширења богиња. Сви који су у Штитару оболели били су смештени у привремену болницу, где их је свакодневно лечио лекар здравствене општине Жупање. Испред болнице била
је постављена трајна стража.9
Наредбом Високе краљевске земаљске владе Оделења за унутрашње послове број 14363 од 9. марта 1900. и број 51769 од 25. јула 1900. године, у току
године обављено је амбуланто лечење коњунктивитуса. Лечење се обављало
у пролећном и јесењем периоду. Пролећни период лечења је трајао од 1.
априла до 1. јуна, а јесењи од 1. септембра до 1. новембра. На подручју Жупаније у пролећном периоду лечено је 1189, а у јесењем 924 особе.
На основу наредбе Високе краљевске земаљске владе број 51770 од 26.
јула 1900. године, доктор Vatroslav Thaller, краљевски земаљски врховни
8
9
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лекар, прегледао је болнице у Митровици и Руми, а остале болнице прегледао је доктор Иван Рогулић.
Број лекара у Сремској жупанији у 1900. остао је непромењен у односу на 1899. годину. У току 1900. године прегледано је десет особа оболелих
од душевне болести, бесни пси су ујели тридесет три особе, а три особе су
угризле мачке. Од тридесет шест особа, на лечење у Пастеров завод у Будимпешту послато је тридесет четири особе, а само две особе су биле на кућном
лечењу. После спроведеног лечења све угрижене особе су оздравиле.10
Године 1900. на подручју Сремске жупаније извршено је двадесет седам самоубистава: обесило се десет мушкараца и шест жена, шест мушкараца убило се из ватреног оружја, четири мушкарца и једна жена скочили
у воду и удавили се. Лекари су преглдали сто тридесет једну особу (112 мушкараца и 19 жена) код којих је смрт наступила услед несретног случаја:
– утопило се
– угрувало се услед пада са висине
– згњечено разним машинама
– убијено коњским копитама
– прегажено колима
– изгорело
– ошурено
– убијено од грома
– убијено од падајућих тешких предмета
– убијено ватреним оружјем
– засула земља
– прегажен возом
– ујед змије
У току 1900. године било је:
– обдукција
– прегледи због тешких телесних повреда
– прегледи због лаких телесних повреда
– силовања
– абортус
Укупно

51
18
10
9
9
8
7
6
5
3
3
1
1
65
260
868
9
1
120311

Године 1899. обављено је 1284, а 1900. године 1203 прегледа, 81 преглед мање у односу на претходну годину. У Сремској жупанији је у току
1900. године излечено укупно 2635 болесника, приказано у табели број 1.12
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Табела број 1.

Сумарни исказ болесника лечених у болницама Сремске жупаније
1900. године

Стање здравља становништва Сремске жупаније је током 1901. године
било неповољније него претходне године због већег броја заразних болести
код деце. Од заразних болести оболело je 7454 особе, док je 1900. оболело
3163 особе, 4291 особа више у односу на претходну годину. Током 1901. године
у Сремској жупанији владале су заразне болести шарлах, богиње и тифус.13
13
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Шарлах је владао у вуковарском, винковачком и шидском котару.
Оболела је 651 особа, од којих 479 је оздравило, 152 умрло, а крајем године
остало је још 20 болесних. Богиње су владале као епидемија у Врбањи и
Јакову, а у појединачним случајевима у граду Митровици и местима Борову, Дреновцу, Сурчину, Петровчићу и Дечу. Наредбом Високе краљевске
земаљске владе оделења за унутрашње послове број 8995 од 6. фебруара
1901. године регулисано је да се мора вакцинисати становништво у сваком
месту у којем је лекар констатовао појаву правих богиња. Према потреби,
вакцинација се обављала и у суседном месту ако је постојао контакт са
оболелим особама да се на тај начин спречи ширење заразе. Од богиња је
оболело 99 особа, од којих је 79 оздрвило, а 20 умрло.
Мале богиње су владале у котарима: вуковарском, илочком, шидском,
румском, иришком, винковачком, земунском, митровачком, старопазовачком и у граду Митровици. Пријављено је 5988 случајева оболелих од
малих богиња. Оздравило 5513 особа, а умрло 407, а крајем године остало
је болесно 67 особа.
Тифус је владао у Гргетегу, у иришком котару, од 5. јануара до 22.
марта 1901. године. Узрок заразе била је заражена вода са извора коју је
становништво користило за пиће. Зараза је престала да се шири када је
речни извор затрпан, а становништво упућено да користи другу, здраву
воду. За време трајања заразе је оболело 20 мушкараца, 14 жена и 10 деце,
укупно 44 особе; од којих је оздравило 16 мушкараца, 14 жена и 10 деце,
укупно 40, а умрла три мушкарца и једна жена, укупно четворо.
Наредбом Високе краљевске земаљске владе, Оделења за унутрашње
послове број 18244 од 15. марта и број 50340 од 20. јула 1901. године, амбулантно лечење тифуса током 1901. године у пролетњој сезони обављало се
од 1. априла до краја маја, а у јесењој сезони од 1. септембра до краја октобра. У Сремској жупанији је, током 1901. године, од тифуса оболело 189
особа, од којих је оздравило 147, умрло је 36, а крајем године остало је болесно још шест особа.14
Здравље становништва Сремске жупаније 1902. године било је повољније него претходне због мање појаве обичних и заразних болести. Oбичне
болести су се појављивале за време хладнијег доба године на дисајним органима: носу, гркљану и душнику, а запаљења плућа је било у ограниченом
броју, док се за време топлијег дела године углавном појављивао катар желуца и других пробавних органа, а испољавао се нарочито код мале деце.
Болесна деца нису преживела јер мајке помоћ нису тражиле од лекара него су се окретале празноверју.
Поред наведених, појављивале су се реуматичне и маларичне болести
и то посебно у мочварним пределима. Маларичне болести су, због облика
14
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у којем се појављују, најчешће називане грозницама. Оне су у здравственом погледу неповољно утицале на здравље становништва јер су дуго
трајале, прелазиле у туберкулозу и скраћивале животни век. Поред тога,
неповољно су утицале и на радни учинак радно способног становништва
због дуготрајног одсуства због болести.
За похвалу треба истаћи управу општине Рајево Село која је сиромашним становницима оболелим од грознице, бесплатно поделила кинин, лек
против маларије, и послужила као пример другим општинама да тако поступе према свом становништву оболелом од ове болести.
Број разних заразних болести био је 1902. године много мањи него претходне, од разних заразних болести 1901. године било је 7454 оболелих, док
је 1902. оболело 1500 особа, 5954 мање. Велика разлика потиче отуда што 1902.
мале богиње нису харале као годину дана раније. У 1902. години владале су
гушавост, шарлах, мале богиње, велики кашаљ и упала жлезда слинавица.
Гушавост је посебно била захватила становништво у Новој Пазови и
Новим Бановцима. Висока краљевска земаљска влада, Оделење за унутрашње послове одобрила је бесплатно вакцинисање оболелог становништва.
Лекар је имао обавезу да ради пружања помоћи оболелима одлази у заражено место сваки други, а по потреби и сваки дан. Од гушавости је 1902.
године оболело 275 особа, оздравило је 169, умрло је 97, а крајем године
остало је болесно још девет особа.
Од шарлаха је оболело 397 особа, оздравиле су 292, умрла је 91, а крајем
године остало је болесно 14 особа. Шарлах је владао у следећим котарима:
– вуковарском: Вуковару, Старим Јанковцима и Нуштру,
– илочком; Бингули,
– винковачком: Винковцима, Отоку, Славковцима, Мирковцима, Новим Јанковцима, Оролику, Андријашевцима и Роковцима.
Мале богиње су владале у вуковарском (Чаковци) и винковачком
(Подграђе, Комлетинци и Привлака) котару. Укупно је било оболелих 411
особа, оздравила је 401, а умрло је 10 особа. Од малих богиња је 1900. оболело 1624 особе, а 1901. године 5988 особа.
Велики кашаљ је владао у винковачком котару у Нијемцима и Подграђу. Било је још спорадичних случајева, али болест није попримила веће
размере. Од великог кашља оболело је 284 особе од којих су оздравиле 232,
умрле су 24, а крајем године остало је болесно 28 особа.
Упала жлезда слинавица владала је у Визићу, у илочком котару, и у
Лаћарку, у митровачком котару. У оба места било је 116 оболелих који су
до краја године оздравили.
Пси и мачке су 1902. године угризли 44 особе, од којих су 33 особе
послате на лечење у Пастеров завод у Будимпешту и тамо су излеченне до
краја године. Осталих 11 особа је остало на кућном лечењу од којих је девет
оздравило, а једна жена и један дечак су умрли.
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На подручју Сремске жупаније извршено је, 1902. године, тридесет
седам самоубистава, од којих је било 30 мушкараца и седам жена. Четрнаест
особа се обесило, 11 се убило из ватреног оружја, девет скочило у воду, две
особе су исекле вене, а једна се отровала. Несретним случајем смртно је
страдало 114људи, и то 100 мушкараца и 14 жена:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

утопило се
убило се услед пада са висине
изгорело
угушило се
згњечено
прегажено возом
смрзло се
убијено од бика
убијено од коња
отровано због неопрезности
убијено од грома
убијен од падајућег предмета
Укупно

Обављено је:
– обдукција
– прегледа због тешке телесне повреде
– прегледа због лаке телесне повреде
– ради силовања
– ради абортуса
– ради тровања
Укупно

44;
31;
14;
6;
5;
3;
2;
2;
2;
2;
2;
1
114
87;
255;
845;
3;
13;
1;
1204

На основу наредбе Високе краљевске земаљске владе, Оделења за унутрашње послове број 19627 од 21. априла 1893. године, општински лекари
су били дужни да прегледају мртваца и саставе извештај. На основу достављених извештаја лекара, у току 1902. године на подручју Сремске жупаније
умрло је укупно 10594 особа.15
У току 1903. године стање здравља становништва Сремске жупаније
поново је било неповољније претходне, због појаве већег броја заразних
болести. Почетком године у иришком котару је владао грип, тако да није
било куће у којој није било болесника. Поред грипа, појављивале су се
маларичне грознице и реуматичне болести. На подручју Жупаније у току
1903. године умрло је 12115 особа, 1511 особа више у односу на претходну
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годину (током које је умрло 10594 особе), због појаве већег броја заразних
болести. Током 1903. године владале су следеће заразне болести:
– гушавост,
– шарлах,
– мале богиње,
– велики кашаљ,
– коњуктивитис,
– трбушни тифус,
– дизентерија и
– породиљска грозница.
Гушавост је владала у вуковарском (Томпојевци), земунском (Крњешевци), старопазовачком (Нови Бановци) и жупањском (Бошњаци) котару.
Боловало је 330 особа, од којих је оздравило 219, умрло 109 особа, а две особе су остале болесне крајем године.
Шарлах је владао у винковачком котару још крајем 1902. године, а
током 1903. проширио се се на места Оролик, Андријашевце и Роковце.
Затим у румском котару у Платичеву и Руми, у митровачком котару у Кузмину, и старопазовачком котару у Старој и Новој Пазови, Новом Сланкамену, Сурдуку, Бешки и Старим Бановцима. На подручју Жупаније од шарлаха је боловало 825 особа, од којих је 413 оздравило, 178 умрло, а 234 особе
су остале болесне крајем године.
Мале богиње су владале у винковачком (Винковци, Церна, Иванково,
Привлака, Стари Микановци, Прковци, Ретковци и Шишковци) и у жупањском котару (Жупања, Штитар и Бошњаци). Укупно је 1903. године
било 749 особа оболелих од малих богиња, од којих је 698 оздравило, 49
умрло, а две особе су остале болесне крајем године.
Велики кашаљ владао је у Борову, у вуковарском котару, у Путинцима,у румском котару, у Малој Ремети у иришком котару, и у Старој Пазови,
у старопазовачком котару. Оболело је 1156 особа од којих је 827 оздравило,
96 умрло, а 233 особе остале су болесне крајем године.
Коњуктивитис је владао код школске деце у Великим Радинцима,
болесно је било 45 деце која су сва оздравила до краја године.
Трбушни тифус је владао у појениним местима на подручју целе Жупаније, али становништво није масовно обољевало. Током године било је
195 оболелих, од којих је 133 оздравило, 54 умрло, а осам особа остало болесно крајем године. Од дизентерије је било оболело 27 особа, оздравило
22, а умрло 5 особа. Породиљска грозница је владала у котарима вуковарском, румском, иришком, винковачком, жупањском, старопазовачком и
градовима Карловцима и Петроварадину. Појавила се код 22 породиље,
од којих су девет оздравиле, а 13 је умрло.
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Од заразних болести је, у току 1903. године, оболело 3349 људи, 1849
више у односу на претходну годину.16
Здравље становништва Сремске жупаније било је током 1904. године
променљиво, у појединим местима и месецима било је повољно, а у неким
местима и месецима неповољно. На основу поднетих здравствених извештаја, на подручју Жупаније у току 1904. године здравље становништва било
је неповољно, због повећаног броја обичних болести, а нарочито због појаве
великог броја заразних болести током године.
Узроци болести дисајних органа, поред влажног времена, биле су стамбене прилике сеоског становништва. У Сремској жупанији станови су се
обично састојали из једне собе и кухиње. У таквим становима углавном су
заједно живели здрави и болесни. Станови су већином били мрачни, имали
су мале прозоре, а између оквира прозора и капка замазивало се блатом да
би се спречило да зими улази хладан ваздух. Поред тога, у станове се улазило у обући и уносило се доста блата из дворишта и ђубрета из штала, подови су били земљани, што је све доводило до појаве заразних болести. Број
заразних болести је 1904. године био знатно већи у односу на претходну
годину. Од разних заразних болести је 1903. оболело 3349 особа, а 1904. године 7394 особе, дакле 4045 особа више него претходне године, а знатно више
него у последњих десет година. Неповољно стање здравља становништва
током 1904. године било је узроковано појавом разних заразних болести.
Гушавост је владала у Томпојевцима и Миклушевцима, у вуковарском
котару, оболело је 49 особа, у Винковцима и Привлаци, у винковачком котару, 91 особа, у Новој Пазови, у стропазовачком котару, оболеле су 164
особе, у митровачком котару оболело је пет особа. У свим случајевима обољења од гушавости у којима су родитељи оболеле деце на време затражили
лекарску помоћ, и сва деца која су благовремено вакцинисана су спашена.
Висока краљевска земаљска влада је за сиромашне обезбедила бесплатну
вакцинацију. Највише обољења било је током јануара, новембра и децембра, а најмање током јуна. У току 1904. године од гушавости је боловало
463 особе, од којих је оздравило 268, умрло 189 особа, а крајем године остало је болесно шест особа.
Шарлах је владао у старопазовачком котару где су оболеле 772 особе.
Затим у румском котару где је оболело 353 особе, жупањском у котару 14
особа, а најмање у шидском котару где је било 10 оболелих. У свим местима у којима се појавио шарлах, спроведене су здравствене наредбе ради
спречавања ширења болести. Међутим, због постојећих стамбених услова
није се могла спровести најсигурнија мера, изолација болесника од других
укућана. Због тога је током 1904. године од шарлаха оболело укупно 2093
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особе, од којих је 1478 оздравило, 521 особа је умрла, а крајем године остале
су болесне 94 особе.
Мале богиње су највише владале у румском котару, где је оболело
950 деце, а најмање у винковачком котару са 154 оболеле деце. Највише
оболеле деце је евидентирано у децембру, 962, а најмање у јануару, 17.
Број деце умрле од малих богиња био би знатно мањи да су родитељи
слушали савете лекара и да су више чували децу од тежих прехлада кад
оздраве од богиња. На основу лекарских извештаја у току 1904. године од
малих богиња је укупно оболело 3804 деце, од којих је оздравило 3309,
умрло 187, а крајем године остало је болесно 308 деце.
Трбушни тифус је владао највише у старопазовачком котару, оболело је 40 особа, а најмање у земунском котару пет особа. Највише болесних
је било у септембру (39) и августу (38), а најмање у фебруару, само два
оболела. У току 1904. године од трбушног тифуса било укупно је оболела
191 особа, четири мање него 1903, од којих 134 особе су оздравиле, 51 умрла,
а крајем године остало је болесно још шест особа.
Дизентерије је било у вуковарском котару (оболеле су четире особе),
илочком (две), румском (14), иришком (две), старопазовачком (две) и граду
Карловцима (две особе). Укупно је оболело 26 особа, од којих су 22 оздравиле, а умрле су 4 особе.
Породиљска грозница је владала у старопазовачком (оболело је осам
жена), иришком (осам), вуковарском (пет), жупањском (четири), илочком
(две), румском (две), винковачком (једна) и митровачком (једна оболела)
котару, и у граду Петроворадину (једна жена). Укупно су оболелеле 32
жене, од којих је 13 оздравило, а 19 умрло. Код појаве породиљске грознице породиље морају на време да траже лекарску помоћ јер се на тај начин
спашавају животи мајке и новорођенчета.
Од великог кашаљ је у старопазовачком котару оболеле 204 особе,
винковачком 109, митровачком две, земунском две и у граду Карловцима
једна особа. Укупно је оболело 500 особа, од којих су 453 оздравиле, 18 умрло,
а крајем године остало је 29 болесних особа.
Заушњаци су заразна вирусна инфекција која узрокује болно повећање жлезда слиновница. Највише оболелих особа било је у Вогњу, Краљевцима и Буђановцима у румском котару, 87 особа. На основу лекарских извештаја укупно су оболеле 224 особе које су до краја године све оздравиле.
Коњуктивитис је инфекција очију, а њено лечење обављало се током
1904. године у две сезоне, и то од од 1. априла до краја маја и од 1. септембра до краја октобра. Наредбом Високе краљевске земаљске владе, Оделења за унутрашње послове, лечење коњуктивитиса обављало се у седишту
которских и општинских лекара. За лечење су одређени дани у току недеље да би болесници због доласка на лечење што мање дангубили. Без
обзира на то, становништво није озбиљно схватало опасност од ове за-
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разне болести, тако да је током пролетње сезоне лечено 5479 особа од којих
је излечено само 514. Током јесење сезоне лечена је 4801 особа од којих је
оздравила само 251 особа. Међутим, због занемаривања стручног лечења,
током године, дошло је до делимичног или потпуног губитка вида код 96
особа. Због тога је дужност сваког искреног пријатеља народа да указује
сваком болесном становнику на опасност од те заразне болести, за самог
болесника и за његову околину.
У Сремској жупанији је 1904. године било 43 самоубиства (37 мушкараца и шест жена). Обесило се 26 особа, из ватреног оружја се убило седам,
утопило се седам особа, две су се отровале, а једна особа је расекла стомак.
Несретних смртних случајева било је 165, и то 123 мушких и 42:
57;
– утопило се
32;
– убило се услед пада са висине
17;
– изгорело
17;
– засуто земљом
9;
– прегажено возом
8;
– згњечено од машина
7;
– прегажено колима
6;
– страдало од животиња
4;
– ошурено
3;
– убијено ватреним оружјем
3;
– убијено од грома
2;
– убијено од падајућих предмета
1;
– прободено
1;
– убијено од експлозије
1;
– страдало од пада зида
1;
– страдало од пада бурета
1;
– угушило се услед страног тела у гркљану
1;
– угушило се од угљен-моноксида
1;
– смрзло се од хладноће
Укупно
165
На основу поднетих извештаја, на подручју Сремске жупаније у току
1904. године по тромесечима је умрло:
I тромесечје
3481
II тромесечје
3021
III тромесечје
2967
IV тромесечје
3276
Укупно
1274517
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У току 1907. године здравствено стање становништва Сремске жупаније било је неповољније у односу на претходну годину. Томе је допринела слаба жетва, јер велики део становништва није имао довоњно хране,
што је доводило до појаве многобројних болести. У току првог тромесечја
становништво је боловало од болести органа за дисање, гастритиса, упале
плућа и запаљења плућне марамице, од којих је умрло 3085 особа. Током
другог тромесечја стање је било повољније због наступања топлијег времена и више кретања по свежем ваздуху, па је умрло 2960 особа, знатно мање
у односу на прво тромесечје. У погледу здравственог стања, треће тромесечје 1907. године било је још повољније у односу на прва два тромесечја,
било је 2769 умрлих. У току четвртог тромесечја здравстено стање становништва било је нешто лошије, поред болести органа за дисање и реуматичних болести, дошло до појаве шарлаха у многим општинама. Упркос
лекарским интервенцијама, болест се брзо ширила, тако да је број умрлих
повећан на 4141. На подручју Сремске жупаније у току 1907. године умрло
је укупно 12955 особа, приказано у табели број 2.18
Табела број 2.

Текући
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Изказ о помору године 1907.

Број смртних случајева
II
III
IV
I
четврти четврти четврти четврти
Котар Илок
184
213
233
309
Котар Ириг
192
148
156
238
Котар Митровица
255
239
253
478
Котар Стара Пазова
380
395
329
461
Котар Рума
381
349
298
544
Котар Шид
224
240
318
452
Котар Винковци
335
296
306
429
Котар Вуковар
355
344
278
372
Котар Земун
341
292
250
356
Котар Жупања
272
270
188
317
Град Карловци
34
27
43
46
Град Митровица
88
61
93
111
Град Петроварадин
44
32
28
28
3085
2960
2769
4141
У цијелој жупанији
Котар или град

цијеле
године
939
734
1279
1561
1572
1234
1366
1349
1239
1047
150
353
132
12955

од 1000
умрло
38,4
32,8
43,5
36,3
34,9
39,7
35,4
31,9
37,4
29,4
36,5
30,6
26,3
34,0

У току 1907. године владале су заразне болести шарлах, мале богиње,
трбушни тифус, коњуктивитис и туберкулоза.
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Шарлах је владао у многим местима Жупаније. У местима где се појавила зараза предузете су све потребне здравствене мере ради спречавања
ширења болести. Међутим, становништво није веровало лекарима да је
шарлах заразна болест која се брзо шири, и да оболелу особу треба изоловати од здравих. Због стамбених прилика сељачког становништва за то
често нису постојали услови, тако да је у току 1907. године од шарлаха оболело 2597 особа од којих је оздравило 1717, умрло 677 особа, а 203 особе остале су болесне крајем године.
Друга заразна болест која је владала 1907. године биле су мале богиње.
Прво су се појавиле у Великим Радинцима, а затим у граду Митровици,
Кузмину, Гргуревцима, Шиду и Винковцима. Током године од малих богиња оболела је 2061 особа, од којих су 1692 оздравиле, 104 су умрле, а 265
особа остало болесно крајем године.
Трбушни тифус се појавио у Мартинцима, али, на срећу, оболеле су
само 32 особе, од којих је 30 оздравило, а две особе су умрле.
Лекари су имали обавезу да поступају по наредби Краљевске земаљске владе, Оделења за унутрашње послове број 69507 од 11. октобра 1899.
године и да прегледају сваку пријављену особу. Од појаве болести предузете су све лекарске мере праћења оболелих, тако да је болест брзо сузбијена.
Лечење коњуктивитиса обављало се на основу наредбе Краљевске земаљске владе Оделења за унутрашње послове број 17857 од 6. марта 1905. године, којом је било утврђено постојање 78 спољних, 35 средишњих и 18 месних
амбуланти за лечење оболелог становништва.
Крајем 1906. године на подручју Сремске жупаније било је 5562 оболела од коњуктивитиса, а током 1907. године 844 оболелих, и то нарочито
међу школском децом која се прегледају почетком школске године. На
основу лекарских извештаја, крајем 1907. године, на подручју Жупаније од
коњуктивитиса било је 6011 оболелих.
Туберкулоза се, 1907. године, све више ширила на подручју Сремске
жупаније. Томе су доприносили нехигијенски услови живота: нездрави,
мрачни, премали станови и лоша храна. Све то је доприносило да се болест
испљувцима туберкулозних преносила на све стране.
У току године извршена су 43 самоубиства, од којих је било 28 мушкараца и 15 жена: обесило се 16 особа, 14 је скочило у воду, 11 се убило из ватреног оружја, једна особа је пробола стомак а једна је исекла вратне вене.
Несретних смртних случајева било је 169, и то 119 мушких и 50 женских:
–
–
–
–
–

утопило се
изгорело или ошурено
угрувало се падом са висине
засуто
страдало од животиња

47
37
28
13
9
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

згњечено од машина
9
страдало при вожњи на колима
8
прегажено возом
6
убијено од падајућих предмета
6
убијено од грома
2
угушило се међу јастуцима
1
згњечен у млину
1
убијено ватреним оружјем
1
умрло услед прекомерног узимања алкохола
1
Укупно
169

На основу лекарских извештаја у току 1907. године извршени су:
–
–
–
–
–

прегледи лаких телесних повреда
прегледи тешких телесних повреда
обдукција
прегледи због абортуса
прегледи због силовања
Укупно

1033
364
109
3
4
151319

Преглед мртваца вршен је на основу наредбе Краљевске земаљске владе, Оделења за унутрашње послове број 19627 од 21. априла 1893. у којој је
издато упутство за преглед мртваца.
Стање здравља становништва Сремске жупаније у току 1908. године
било је неповољно због појаве многих обичних и заразних болести. Током
зиме, прве половине пролећа и друге половине јесени честе су биле упале
дисајних органа, а за време лета, друге половине пролећа и прве половине
јесени јављале су се упале желудца и црева.
Током 1908. године од заразних болести владали су шарлах, мале богиње, велики кашаљ, заушњаци, трбушни тифус, коњуктивитис и туберкулоза. Од свих заразних болести највише су се ширили коњуктивитис и
туберкулоза. Без обзира што је њихово лечење било бесплатно, становништво је било немарно и непослушно и није се придржавало препорука лекара, него је више прибегавало празноверју и надрилекарству. Од зарзних
болести у 1908. години оболеле су 6332 особе, у односу на 1907. годину када
је оболело 6047 особа.
У току 1908. године извршено је 59 самоубистава, и то 45 мушкараца
и 15 жена: обесило се 31, убило се ватреним оружјем 11, скочило у воду 10,
отровало се троје, заклало се двоје, једна исекла вене, а једна се бацила пред
воз, укупно 141 особа.
19
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Несретним случајем изгубило је живот 110 мушкараца и 31 жена и то:
– изгорело или ошурено, угушено у диму
или плиновима
– утопило се
– угрувало се падом
– згњечено од машина и пањева
– убијено од домаћих животиња
– прегажено колима
– убијено ватреним оружјем из нехата
– смрзло се
– засуто камењем, дрвећем
– прегажено возом
– отровало се алкохолом
– убијено од грома
Укупно

33
32
26
18
10
8
4
4
3
1
1
1
141

На основу лекарских извештаја у току 1908. године извршени су следећи прегледи:
прегледи лаких телесних повреда
1043
прегледи тешких телесних повреда
331
обдукције
103
прегледи због абортуса
6
прегледи због силовања
10
Укупно
1493
Смртност је у току 1908. године повећана услед већег броја заразних
болести. Становништво је грешило на своју штету, јер се опирало и није се
придржавало предузетих здравствених мера и лекарских препорука, што
је доводило до ширења зараза.20
Током 1909. године, стање здравља у Сремској жупанији било је различито по тромесечјима. У току првог тромесечја здравствено стање било
је повољно јер су се појављивале обичне болести на органима за дисање.
Током другог тромесечја здравствено стање становништва било је приближно исто као у претходном, док је у трећем тромесечју било доста неповољније. Поред обичних, појавиле су се многе заразне болести, и то због нестабилног времена, неумереног узимања незрелог воћа, нарочито од стране
деце, као и недостатка добре воде за пиће. Четврто тромесечје 1909. године
било је најнеповољније за становништво јер је ширење многих заразних
болести довело до велике смртности. Владале су следеће заразне болести:
–
–
–
–
–

20
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гушавост, мале богиње, шарлах, заушњаци, велики кашаљ, трбушни тифус,
туберкулоза и коњуктивитис. Највише је било случајева трбушног тифуса,
туберкулозе и коњуктивитиса. Од трбушног тифуса оболела је 501 особа,
а болест се, по појединим местима и кућама, све више ширила јер су стамбене прилике сељачког становништва биле такве да је у скученим кућама
био неизбежан контакт укућана са болесником, па је најбољи начин спречавања ширења трбушног тифуса било изоловање болесника.
Краљевска земаљска влада, Оделење за унутрашње послове, издала је
допис број 94601 од 28. јануара 1903. године, који садржи прописе о мерама
против ширења трбушног тифуса. У допису су описане све прописане
мере које су лако изводљиве јер захтевају само добру вољу становништва
на које се односи. Допис је подељен у хиљадама примерака на подручју
Жупаније да би се спречило даље ширење заразе.
Лечење коњуктивитиса обављало се, на основу наредбе Краљевске
земаљске владе, Оделења за унутрашње послове, у спољашним и унутрашњим амбулантама. Лечење се обављало бесплатно, током целе године, осим
у месецима када су се обављали пољски радови. Почетком 1909. године за
амбулатно лечење било је уписано 5962 оболелих, током године пријављено је 672 особе, од којих 518 је излечено, 60 умрло, 95 особа се одселило, 51
особа избрисана је због неизлечивости, а приватно су се лечиле три особе.
Према томе, за амбулатно лечење 1910. године је остало 5907 оболелих.
Број заразних болести, а тиме смртност, биће мања када се побољшају општи хигијенски услови, а то захтева да шири слојеви становништва
схвате важност чистоће тела, станова и околине, увиде потребу здравог начина живљења, као и неговања тела. Овај напредак у здравственом погледу
је у вези са општим културним напретком ширих слојева становништва,
што зависи од фактора који не спадају у делокруг јавног здравства.
Током 1909. године бесне животиње угризле су 44 особе, осам мање у
односу на претходну годину, од којих је послато 34 на лечење у Пастеров
завод у Будимпешту, а остали, који су пристали на лечење у свом месту,
излечени су. Мато Ковачевић из Жупање је преминуо, јер га је ујео његов
пас оболео од беснила, а није затражио лекарску помоћ.
У току 1909. године извршена су 42 самоубиства од којих је било 11
жена и 31 мушкарац: обесило се 22, скочило у воду шест, девет се убило
ватреним оружјем, по двоје се заклало и отровало, а један је исекло вене.
Несретним случајем изгубило је живот:
–
–
–
–
–

утопило се
убијено нехатно из ватреног оружја
угрувало се падом
прегажено колима
изгорело

24 мушкарца
14
13
11
5

6 жена
2
3
2
6
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

страдало од животиња
прегажено возом
згњечено машинама
ошурено
угушило се
засуто
убијено падом предмета
нехатно прободено и посечено
отровало се
убијено од грома
смрзао се
убијена од експлозије
Укупно

73

8
7
7
5
2
3
2
3
1
3
1
3
1
2
1
2
1
1''
111 мушкараца 28 жена

На основу лекарских извештаја у току 1909. године извршени су следећи прегледи:
–
–
–
–
–

прегледи лаких телесних повреда
прегледи тешких телесних повреда
прегледи због силовања
прегледи због абортуса
обдукције
Укупно

1104
381
16
11
74
1586

У току 1909. године на подручју Сремске жупаније умрло је 13441
особа, што чини, према попису од 1900. године, 34 на хиљаду становника,
док је 1908. године умрла је 13921 особа, односно 36 на хиљаду становника,
када је смртност била нешто мања, али много већа него у другим културним земљама.21
Стање здравља становништва Сремске жупаније током 1910. године
било је знатно повољније него претходне године, јер су обичне и заразне
болести биле слабијег интезитета, али се у трећем и четвртом тромесечју
појавила азијска колера. Први случај азијске колере пријављен је у Вуковару 11. септембра, а до краја септембра пријављено је још 11 особа. Двоје у
Вуковару, који су оздрвавили, седам особа у Борову и две особе које су преминуле, подвргнути су бактериолошком испитвању којим је установљена
азијска колера. У оба наведена места укућани су изоловани и спроведене
су све прописане мере ради спречавања даљег ширења азијске колере. Међутим. 1. октобра у Борову се појавио нови случај азијске колере, а затим,
до 14. октобра, још 10 случајева: два мушкарца, три жене и петоро деце,
21
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који су сви преминули. Последња оболела, жена стара 60 година, преминула је 27 октобра.
Од азијске колере преминули су у један шумарски радник Маркушици, у Бршадину једна жена и њена кћерка стара 18 година. Колера је у
Бршадину владала од 9. октобра до 13. новембра, укупно је оболело три
мушкарца, седам жена и шесторо деце, од којих су оздравили један мушкарац, три жене и двоје деце док су сви остали преминули. У Шаренграду је
12. октобра од азијске колере преминуо један воденичар, затим су оболели
његова супруга и двоје деце, који су оздравили, и отац који је преминуо. У
Шаренграду је укупно оболело три мушкарца, две жене и двоје деце, од
којих су преминули три мушкарца и једна жена. У Крчедину је 15. октобра
преминула једна жена која је била у контакту са воденичарем умрлим у
Шаренграду. У Раковцу су преминула два радника запослена на изградњи
пута, а у Добановцима један надничар, који је дошао из Каменице. У Каменици је прво оболео један ратар, а затим до 13. новембра још четири
жене и троје деце, од којих су оздравили две жене и једно дете, док су остали преминули. У Голубинцима је од азијске колере 14. новембра умро један
ратар, затим једна жена која је дошла из Војке, и још један ратар који је преминуо 20. новембра. На основу лекарских извештаја, на подручју Сремске
жупаније од азијске колере било је 64 оболелих, од којих је оздравило 15, а
преминуло је 49 особа.
Поред азијске колере током 1910. године владале су и друге заразне
болести: гушавост, велики кашаљ, заушњаци, мале богиње, шарлах и
коњуктивитус. Од заразних болести је у 1910. години оболело 3945 особа,
од којих је оздравило 3212 особа, умрло 683 особе, а крајем године остало
болесно још 50 особа. Било је 341 оболелих мање у односу на претходну
годину у којој је оболело 4286 особа.
Током 1910. године 39 мушкараца и 11 жена извршило је самоубиство:
–
–
–
–
–
–
–

обесило се
утопило се
убило се из ватреног оружја
заклало се
исекао вене
бацио се са висине
запалила се
Укупно

26 мушкараца 7 жена
2
3
6
3
1
1
1
39 мушкараца 11 жена

На основу лекарских извештаја током 1910. године обављени су
следећи прегледи:
– прегледи лаких телесних повреда

1209
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–
–
–
–

прегледи тешких телесних повреда
прегледи због абортуса
прегледи због силовања
прегледи због парања
Укупно

75

378
7
82
82
1683

У току 1910. године на подручју Сремске жупаније умрло је 12208
особа, односно 33 на хиљаду становника, према попису од 1900. године,
1234 мање него претходне године.22
Током 1911. године стање здравља у Сремској жупанији било је прилично повољно током прва три тромесечја, али се у четвртом тромесечју
погоршало због ширења азијске колере. Године 1910. од заразних болести
било је 3945 оболелих, а 1911. године 5526 (1581 више), од којих је 4477 оздравило, 821 умрла, а крајем године остало је 228 оболелих. Владале су следеће
заразне болести: гушавост, мале богиње, шарлах, туберкулоза, трбушни
тифус, праве богиње и азијска колера. Највише су се шириле туберкулоза,
праве богиње и азијска колера.
Туберкулоза се, из године у годину, све више ширила. Краљевска земаљска влада издала је, 28. јануара 1903. године, прописе о мерама против
ширења туберкулозе. Главни узрок ширења туберкулозе била је смањена
отпорност организма која настаје услед нехигијенских услова живота у малим становима где борави много чланова домаћинства, заједно здравих и
болесних. Једини начин за смањење броја оболелих јесте изградња болница у које би се сместили тешко оболели који избацују велики број бацила
туберкулозе и тиме угрожавају све особе које живе заједно.
Праве богиње појавиле су се, током првог тромесечја, у Иригу, где је
оболело пет особа од којих су четири оздравиле, а једна умрла. У другом
тромесечју у Јаску је оболело седам особа од којих је пет оздравило а две
умрле. У Шашинцима и Руми оболела је по једна особа, али су оздравиле.
Праве богиње у Ириг донели су Роми из Мачве и то почетком јануара 1911.
године, а у Шашинце и Руму пренели рођаци оболелих. Због тога су строго
спроведене све мере заштите против даљег ширења заразе. Укупно је било
14 оболелих, од којих је 11оздравило, а три особе су умрле.
Први случај азијске колере десио се 9. септембра 1911. године, као и
прошле године, у Вуковару, а последњи случај десио се 6. децембра у граду Митровици. За то време оболело је 34 мушкарца, 27 жена и четворо
деце, укупно 65, од којих је оздравило 15 мушкараца, седам жена и троје
деце, укупно 25, а умрло је 19 мушкараца, 20 жена и једно дете укупно 40
особа. За сузбијање азијске колере од великог значаја је било благовремено
пријављивање оболелих особа надлежним управним областима. Међутим,
22
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становништво на подручју Жупаније није уопште пријављивало или није
на време пријављивало болесне, чим се појаве први знаци болести. Због
тога је долазило до ширења болести на стотине и стотине особа, а лекарима је било отежано да предузму мере ради заштите здравља и живота.
Током 1911. године самоубиство је извршило 47 мушкараца и 16 жена,
а несретним случајем живот је изгубило 110 мушкараца и 29 жена. На основу поднетих лекарских извештаја извршен је 1731 преглед у току 1911. године. Те године, на подручју Сремске жупаније, умрло је 12982 особе, према
попису од 1900. године, 35,40 на 1000 становника, док је смртност 1910. године била већа за 774 особе односно за 2,11%.23
Стање здравља становништва Сремске жупаније током 1912. године
било је повољно. Број обичних и заразних болести био је знатно мањи у
односу на претходну годину, тако да је било 1310 случајева заразних болести мање него 1911. године. У току 1912. године владале су гушавост, шарлах,
мале богиње, трбушни тифус, коњуктивитус. Мале богиње су владале на
целом подручју Жупаније, тако да је у току године укупно оболело 2212
особа, од којих је 2020 оздравило, 188 умрло, крајем године остало на лечењу
четири особе.
Број оболелих од трбушног тифуса из године у годину се повећавао,
јер је становништво пило воду из нехигијенски грађених бунара, због чега
се морало приступити бушењу дубоких бунара. Поред тога, требало је побољшати стамбене услове и хигијену у становима и двориштима, јер је број
оболелих од трбушног тифуса у сталном опадању у културно напредним
државама. У току 1912. године оболело је 389 особа, од којих је оздравило
263, умрло 79, а је 47 остало крајем године болесно.
Коњуктивитис је заразна болест очију (очни жар) која је великом броју становнила претила слепилом и тиме смаљивала радну и одбрамбену
способност. И поред амбулатног лечења, коњуктивитис је стално растао
због равнодушности људи, коју су се, и у оним породицама у којима има
оболелих, још увек сви умивали из једне посуде и брисали једним пешкиром. Нису веровали препорукама лекара да је коњуктивитис заразна болест
која се брзо шири и да се због тога морају предузимати потребне мере ради очувања здравих очију. Током 1912. године коњуктивитисом је било заражено, осим града Петроварадина и Сремских Карловаца, цело подручје
Сремске жупаније. Тако је крајем 1911. било 5980 оболелих, а крајем 1912.
године 6190.
Несретним случајем изгубило је живот:
– падом са висине
– прегажено возом
23
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

прегажено колима
згњечено машинама
згњечено товаром
убијени из пушке
убијено падом предмета
утопило се
изгорело и ошурено
отровало се неопрезношћу
смрзнула се
страдало од животиња
наболо се
убијено од грома
угушило се
Укупно

9
2
7
1
2
5
9
1
26
8
6
9
6
3
6
1
3
4
2
4
1
110 мушкараца 30 жена

Самоубиство су, 1912. године, починила 54 мушкарца и 7 жена:
–
–
–
–
–
–

скочило у воду
обесило се
заклало се
убили се из ватреног оружја
убио се динамитом
отровало се
Укупно

3 мушкарца
35
4
10
1
1
54 мушкарца

4 жене
1
1
1
7 жена

Лекарски извештаји из 1912. године показују да је на подручју Сремске жупаније извршено 1650 прегледа, умрло је 12415 особа, 33,85 на 1000
становника, 567, односно за 1,50, мања него претходне године.24
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ZUSAMMENFASSUNG: In dieser Arbeit wurde das Gesundheitswesen im
Zeitraum 1897 bis 1912 dargelegt, auf Grund des Berichtes über die Tätigkeit
des Verwaltungsausschusses des Komitats Srem. Der Gesundheitszustand der
Bevölkerung und die im angegebenen Zeitraum bestehenden Krankheiten
wurden chronologisch verfolgt, sowie die zur Bekämpfung von ansteckenden
Krankheiten unternommenen Maßnahmen.
SCHLÜSSELWÖRTER: Komitat Srem, Gesundheitswesen, Krankenhaus,
gewöhnliche und ansteckende Krankheiten
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ПРВИ ЛИСТОВИ НОВОСАДСКИХ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ КРАЉЕВИНИ –
УЧИТЕЉСКИ ГЛАСНИК И УЧИТЕЉСКИ ВЕСНИК

САЖЕТАК: Учитељски гласник и Учитељски весник били су први листови новосадских просветних радника у новооснованој југословенској Краљевини. Излазили
су почетком двадесетих година XX века. Као и већина новина онога доба, имали су
мали тираж и нису успели дуго да се одрже. Ипак, то не умањује њихов значај с
обзиром да су представљали једини вид комуникације између учитеља и њихових
организација. У њиховом односу према појединим питањима образовања и васпитања нису постојале значајне разлике. Штавише, могло би се рећи да су заступали
један заједнички програм, коме су приступали на другачији начин Учитељски
гласник са становишта друштвеног положаја учитеља, док је Учитељски весник већу
пажњу посветио школи и настави. Осим што су доносили опште вести, њихово
писање представљало је одраз специфичних локалних прилика. Стога садржај ова
два листа представља грађу од немалог значаја за проучавање просвете и школства
на територији данашње Војводине у периоду између два светска рата.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: просветни радници, учитељи, Нови Сад, Краљевина СХС,
Учитељски гласник, Учитељски весник.

Увод
У проучавању историје просвете и школства у Србији као један од
најбољих приступа издваја се истраживање периодике. То се нарочито
односи на педагошке, стручне часописе и сталешка гласила. Упркос томе
што је ова врста штампе изузетно разноврсна и богата, њој није поклањана
заслужена пажња у области друштвене историје. Чак је и у педагошкој литератури ретко предмет детаљније анализе. Листови просветних радника
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у литератури релевантној за историју образовања код Срба у XX веку помињу се само узгред, док се у библиографским прегледима, ако су уопште
заступљени, о њима могу пронаћи само најопштији подаци.
У раду је изложен преглед садржаја часописа Учитељски гласник и
Учитељски весник, два листа југословенских, тачније војвођанских учитеља.
Оба листа излазила су у Новом Саду, у приближно исто време, непосредно
после Првог светског рата, односно почетком двадесетих година прошлог
века. Њихов заједнички циљ био је да подстакну учитеље да се активно
укључе у решавање проблема школа, међу којима се посебна пажња придавала положају учитеља.
Данас се ови часописи чувају у неколико библиотека: Библиотеци
Матице српске, Филозофског факултета и Завичајном одељењу Градске
библиотеке у Новом Саду и Народној библиотеци у Београду. Упркос томе
што нису сачувани сви бројеви, приликом истраживања долази се до разноврсних садржаја који омогућују да се сагледају културне и просветне прилике на простору данашње Војводине, а у оквиру новонастале југословенске државе. У тим истраживањима овај рад представља полазну тачку.

Учитељи и њихови часописи у Новом Саду по завршетку
Првог светског рата
По окончању Првог светског рата новоoснована држава Краљевство
Срба Хрвата и Словенаца1 суочавала се са многобројним тешкоћама. Са
једне стране требало је санирати последице изазване огромним материјалним разарањима, а са друге тек је предстојао рад на „изградњи” државе,
њеног државног и друштвеног уређења.2 Пре свега требало је превазићи
све политичко-правне, економске, верске и културно-просветне разлике
које су постојале у појединим деловима нове државе. Овај задатак је био
тежи, утолико, што се радило о претежно аграрном друштву оптерећеном
општом оскудицом у послератним приликама.3 Важна претпоставка за
превазилажење покрајинских разлика и унификацију југословенског
друштва било је стварање јединствене националне свести становништва.

1 Ово је био званични назив државе основане 1. децембра 1918. године. То име је било у
употреби до 15. јула 1920. године када је одлучено да име државе буде Краљевина Срба Хрвата
и Словенаца. Љубодраг Димић, Историја српске државности. Србија у Југославији, Нови Сад
2001, 35.
2 Драгица Кољанин, Изграђивање идентитета. Историја Југославије у уџбеницима за
основне школе у Србији 1929-1952, Нови Сад 2014, 13.
3 Љ. Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918-1941. Друштво и држава,
Београд 1997, 80, 81.

Паулина Човић: ПРВИ ЛИСТОВИ НОВОСАДСКИХ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА...

81

То је требало постићи образовањем и васпитањем грађана у духу нове
друштвене стварности.4
У том смислу, државне власти су посебну пажњу посветиле територији данашње Војводине. Да би нова држава била афирмисана на простору
на коме је живело становништво етнички и верски разноврсног састава,
овде је спровођена политика названа национализовање. Реч је о свеобухватној и дугорочно осмишљеној политици која је имала за циљ да елиминише
последице туђинске власти и да словенско становништво преузме примат
од несловенских мањина у свим областима друштвеног живота политичком, економском и културном.5
За центар покрета за национализовање изабран је био Нови Сад иако
у ондашње време није био ни највећи ни административно најважнији
град. Разлози за такво опредељење налазе се управо у националном саставу његовог становништва, геополитичком положају и традицији коју је
баштинио као културни центар Срба у Хабзбуршкој монархији. Подстицан
од врха државних власти, Нови Сад је у периоду између два светска рата
доживео до тада незабележен политичко-административни успон.6 То је
утицало и на привредни и културни преображај града, тим пре што је културној и, у том оквиру, просветној политици у спровођењу националних
циљева придаван велики значај.7
Најважнији задатак школе у међуратном периоду био је, дакле, да
национално васпитава.8 Улога која је при томе додељена учитељима била
је изузетно значајна. Поред рада у школи, учитељи су били у сталном додиру са народом, у коме су, путем различитих културних и друштвених
активности, стварали и подстицали осећај националног заједништва. Њихов утицај на јавни живот био је утолико значајнији што су у појединим
местима били једини државни службеници.9 Положај учитеља, међутим,
4 Слободан Бјелица, Политички развој Новог Сада између два светска рата, Нови Сад
2008, 155.
5 Исто, 181.
6 Нови Сад је у XIX веку био значајан политички и културни центар Срба у Хабзбуршкој
Монархији. Године 1918. овде се налазило средиште покрета за присаједињење Војводине
Србији, и у том оквиру, новооснованој југословенској држави. Од тада је почео његов демографски, економски и урбанистички раст. У Новом Саду се налазило седиште Народне управе,
а потом одељења појединих Министарстава Баната, Бачке и Барање. Почетком двадесетих
година XX века био је седиште Бачке области, а увођењем краљеве диктатуре 1929. године и
новом административном поделом земље, главни град Дунавске бановине. С. Бјелица, нав.
дело, 182.
7 Д. Кољанин, Изграђивање идентитета, 18; Видети и: Еndrju Vahtel, Stvaranje nacije,
razaranje nacije. Književnost i kulturna politika u Jugoslaviji, Beograd 2001.
8 Д. Кољанин, Национална идеја у народним школама у Војводини 1919-1933,
Истраживања, бр. 19, Нови Сад 2008, 198.
9 Љ. Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941. Школа и црква, Београд 1997, 288-294, у даљем тексту: Љ. Димић, Културна политика Краљевине Југославије.
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није се побољшао ни у новој држави. Учитељство овог периода било је итекако свесно значаја улоге која му је додељена те је тако сматрало да њихов
друштвени статус није у складу са задацима које му је држава наменила.10
Војвођански учитељи били су оптерећени многобројним проблемима, пре
свега жалили су се на изузетно тежак материјални положај, немогућност
да активно учествују у школској реформи и лоше услове за рад у школама.
Ипак, постојало је убеђење да се све тешкоће могу превазићи прегалаштвом појединаца, а нарочито организованим радом у оквиру учитељског удружења. Реч је о сталешкој организацији чији је најважнији задатак
био подизање свести о заједничкој борби за побољшање учитељског положаја.11 У Краљевини Срба Хрвата и Словенаца постојала је средишња учитељска организација у Београду и њој подређене обласне учитељске организације и локални учитељски зборови. Седиште учитељског удружења за
Банат Бачку и Барању налазило се у Новом Саду.12 Организација је имала
свој статут, уређена правила и свој орган, лист Учитељски гласник.
После школе штампа је, као једини масовни медиј, имала највећи
утицај на шире слојеве становништва. „Оновремена војвођанска штампа
часно и пожртвовано је узела удела у изградњи темеља наше државе.”13
Српска штампа у Војводини је имала дугу и богату традицију, нарочито у
Новом Саду. Одмах по укључивању у нову државу обновљени су и покренути многобројни нови листови на српском језику. Страначка штампа је
доминирала, а поред тога излазио је велики број независних листова.14
Међутим, на развој штампе у Војводини међуратног периода утицали су
друштвено-економски услови. Већина листова покретана је често само за
кратко време, да послужи одређеној сврси. Велики број листова није доприносио квалитету штампе, напротив. Осим тога Новосађани су више читали београдске новине, док су покрајинске куповане превасходно због локалних вести. Покрајински листови, били су малог тиража, па према томе
и незнатног утицаја.15
У периоду који је уследио непосредно после стварања заједничке
државе Срба Хрвата и Словенаца, појавио се и већи број педагошких часописа. Покретани су и уређивани од стране учитеља са циљем да буду подршка и помоћ у раду на унапређењу школе и наставе, али и на разрешаШкола и црква.
10 Исто 250.
11 Испред тога био је једино рад на јачању свести о државном и националном јединству.
Љ. Димић, Културна политика Краљевине Југославије. Школа и црква, 249.
12 Упућен је позив Буњевцима, Хрватима, Шокцима, Словацима и Русинима да се прикључе учитељском удружењу, а били су чак спремни да прихвате чланство и несловенских
учитеља Немаца, Мађара и Румуна. Учитељски гласник, год. I/1919, бр. 1, 3.
13 С. Бјелица, нав. дело, 173-174.
14 Развој штампе потакнут је бујањем страначког живота. Исто, 174.
15 Dušan Popov, Srpska štampa u Vojvodini između dva rata (1918-1941), Novi Sad 1983, 623.
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вању различитих питања у вези са радним и животним проблемима учитеља.16 Један од таквих листова био је Учитељски весник.

Учитељски гласник (1919-1922)
Учитељство обласне организације за Банат Бачку и Барању је на једној од својих редовних седница 1919. године донело одлуку о покретању
листа који ће бити званични орган просветних радника у Војводини.17 У
Новом Саду 15. априла 1919. године почео је да излази Учитељски гласник
лист учитељства новоослобођених области.18 Потребу за покретањем листа
уредништво је објаснило речима: „Свака јача организација, ако хоће да буде дугог века, мора имати и свој лист, у ком би се јавно изнеле оправдане
жеље и тежње организације, у којем би листу чланови организације изнели
и исказали своје стручно мишљење о идејама које се имају остварити ради
унапређења духовног и материјалног стања како организације тако и саме
нације.”19 Учитељски гласник је излазио два пута месечно, са краћим прекидима, све до 1922. године. Био је независан учитељски лист који је у прво
време требало да заступа превасходно сталешке интересе и „њихове оправдане захтеве у смислу просветног напретка”.20 Према писању новосадске
Заставе лист је био заступник „учитељских невоља”.21
Редакцију часописа чинили су чланови Извршног одбора обласне
учитељске организације за Банат, Бачку и Барању. У прво време дужност
одговорног уредника је обављао Глигорије Сабљица, а потом је уредништво
преузео Ђорђе Петровић.22 У уводнику првог броја под насловом „Прва реч”
дато је објашњење о сврси којој је лист требало да послужи и одређен је
правац његовог деловања. Том приликом је истакнуто да ће лист бити
искључиво агитационо-информативног правца, са циљем да се што већи
број учитеља укључи у рад њихових сталешких организација. Тек када се
16 Бранислава Јордановић, Учитељи – покретачи, уредници и сарадници педагошких часописа
у Србији у XIX и XX веку, Образовање и улога учитеља у српском друштву кроз историју
XVIII–XX, Сомбор 2008, 81.
17 Учитељски гласник, год. I/1919, бр. 7, 5.
18 Од трећег броја у трећој години излажења лист је имао поднаслов Гласник удружења
југословенског учитељатва.
19 Учитељски гласник, год. I/1919, бр. 8, 7.
20 Исто, год. I/1919, бр. 7, стр. 8; год. I/1919, бр. 4, 1.
21 Застава, 26. 4. 1919, цитирано према: D. Popov, Srpska štampa u Vojvodini između dva rata,
114.
22 Ђорђе Петровић био преузео је дужност одговорног уредника почевши од броја 7. издатог 1919. године. Уредништво су чинили и истакнути просветни радници у Војводини
тога доба, учитељи, управитељи, председавајући окружних и локалних учитељских зборова. Међу њима се помињу Ђорђе Мирков, Лазар Вукотић, Катица Михајловићка. Учитељски
гласник, I/1919, бр. 1, 2.

84

ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

положај учитеља у држави и друштву буде поправио, у листу ће бити места
и за стручна питања.23 У наставку уводника учитељство најављује да ће се
борити за већи уплив у решавање школских питања, под геслом „Ништа о
нама, без нас”.24 То се нарочито односило на основношколску наставу.25
У складу са наведеним циљевима одређена је и уређивачка концепција листа. Учитељски гласник није имао сталне рубрике, него је доносио
прилоге о актуелним просветним питањима. У њему су штампани законски прописи Министарства просвете, важеће уредбе Просветног одсека,26
доносио је идеје и нацрте за реформу школа. Извештавао је о раду учитељских удружења, давао упутства и савете учитељима у решавању њихових
животних и радних проблема.
У уводнику другог броја покренуто је такозвано „учитељско питање”
које ће прожимати све наредне бројеве и коме ће, нарочито у првој години
излажења, у листу бити дато највише простора. Свесно улоге у националном васпитању која му је намењена у новој држави, учитељство је сматрало да решавање положаја учитеља у држави и друштву, треба уврстити у
ред најважнијих државних питања. У уверењу да од тога зависи напредак
просвете, народа, па и саме државе, тражено је доношење новог школског
закона и то хитно и без одлагања.27 Основни захтеви учитеља односили су
се на побољшање њиховог материјалног положаја, ослобађање од такозване „појачке дужности” и реформу школског система у којој би они активно
учествовали.28
Изузетно тежак материјални положај учитељима је задавао највеће
бриге. Живот учитеља у новој држави постајао је несноснији, толико да су
неки били приморани да траже додатни посао, па чак и да промене занимање. Упркос апелима, решавање питања учитељских плата често је одлагано.29 Незадовољно радом просветних власти по том питању, уредништво
Исто, год. I/1919, бр. 1, 2.
Исто, год. I/1919, бр. 1, 1.
25 Основношколској настави је придаван велики значај јер је она обухватала највећи део
становништва, док се за многе школовање овде и завршавало. Д. Кољанин, Изграђивање
идентитета, 5.
26 Након прикључења Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији 1918. године, на тим
територијама је установљена Народна управа која се састојала од једанаест одсека, међу
којима је био и Просветни одсек. Он је представљао извршну власт са основним функцијама
да врши надзор и доноси уредбе и наредбе из области просвете. Ту функцију је вршио све
до 1920. године када је по наређењу Министарства просвете Крљевине Срба Хрвата и
Словенаца престао да постоји. Vladimir Radašin, Školska uprava u Banatu, Bačkoj i Baranji od 1918.
do 1929. godine, Novi Sad 1986, 236, 238.
27 Учитељски гласник, год. I/1919, бр. 2, 1.
28 Исто, год. I/1919, бр. 1, 3.
29 Услед честих смена влада у Краљевини Срба Хрвата и Словенаца није постојала могућност за континуирани рад Министарства просвете. Просветна политика је прилагођавана
дневној политици због чега су све мере и одлуке биле привременог карактера. Биљана Ши23
24
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је позивало учитеље да их обавести о свом материјалном стању које ће они
потом објавити у листу.30 Штампан је читав низ чланака који су пажњу привлачили насловима Зар ово сме да буде31 и Па докле неправде.32 Да је ситуација
била крајње озбиљна показало је и постојање претње штрајком.33 Иако су
штрајк сматрали недостојним средством борбе, учитељи „новоослобођених области” Краљевине Срба Хрвата и Словенаца су у јуну 1919. године
запретили да ће следеће школске године напустити службу ако се „учитељска потраживања не испуне до 1. септембра”. Ову одлуку правдали су
последицама небриге према учитељима, како од стране издржаваоца школа, тако и управних власти.34
Поред побољшања материјалног положаја, један од најважнијих захтева учитеља односио се на ослобађање од вршења тзв. појачке дужности
у цркви. Учитељи нису тражили ништа више, осим тога да се испоштује
закључак српског народно-црквеног сабора из 1911. године. Наиме, овај
црквени сабор је увидео оправданост захтева и изашао учитељима у сусрет.
То саборско решење, међутим, није спроведено у живот. И тако је све до
1919. године, када је ово питање у новој држави поново покренуто, „леп
глас је остао најмеродавнија квалификација учитеља”, а стручно образовање, ангажовање у јавном животу на народном просвећивању, као и добро владање, сасвим споредни критеријуми.35 Највећу пажњу привукли су
чланци Јована Удицког насловљен „Натоварена дужност”36 и Тодора Искруљева који је писао о обавези која је „деценијама кињила и мучила наше
свесно учитељство у Војводини”.37 Тражено је потпуно ослобађање појачке
дужности или барем да се пронађе прелазно решење – да се „поја” још две
године, али да учитељи за то буду адекватно награђени.38
Учитељство је сматрало да је за решење њихових проблема непходно
доношење новог закона о народним школама. Законски предлози објављивани су на страницама Учитељског гласника. Лист је позивао учитеље да добро проуче предложене законске пројекте и своје примедбе доставе уредништву које ће потом бити објављени у листу.39

муновић-Бешлин, Просветна политика у Дунавској бановини (1929-1941), Нови Сад 2007, 181.
30 Учитељски гласник, год. I/1919, бр. 8, 10.
31 Исто.
32 Исто, год. II/1920, бр. 7, 5.
33 Исто, год. I/1919, бр. 9, 1–2.
34 Исто, год. I/1919, бр. 9, 1–2.
35 Исто, II/1920, бр. 1, 7–10.
36 Исто, год. I/1919, бр. 14, 10.
37 Исто, II/1920, бр. 1, 7–10.
38 Исто.
39 Исто, год. I/1919, бр. 8, 5.

86

ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

Основне замерке сумирао је Лазар Вукотић у чланку О Нацрту новог
школског закона.40 У начелу, сматрало се да је у предлогу за нови закон преовлађују конзервативне мере испред напредних. Учитељство је заступало
становиште да васпитање мора бити „удешено према народу, месту и
времену” и да се за добру школу морају „споразумети наука и народ”.41
Осим што је остављао утисак да је недоречен, предложеном закону највише се замерало то што у његовом састављању нису консултовани учитељи,
који су за то били најпозванији, јер, како се сматрало „нико од учитеља
није могао боље да разуме потребе друштва”.42
Учитељи нису били задовољни ни могућностима које су постојале за
образовање за њихов позив. Сматрало се да је један од разлога за лоше стање школа управо неодговарајуће стручно образовање учитеља. Стога је
један од захтева које су најчешће истицали на страницама листа био и тај
да се учитељи образују на универзитету и да се за те сврхе оснује педагошка
академија или барем педагошки одсек на Филозофском факултету.43 Педагошке течајеве које је Министарство просвете организовало са циљем да
се учитељство упозна са напредним педагошким идејама и учењима, сматрали су недовољним, с обзиром на важност посла који су обављали. Наиме,
учитељев рад није био ограничен само на учионицу, него се ширио на
готово сва поља друштвеног живота као што су омладинска удружења,
хор, књижница, задруга... Учитељи су такође захтевали да буду награђени
за друштвени и културни рад који су обављали ван школа.44 Са великом
преданошћу бавили су се хуманим радом. На страницама листа често су
се могли видети апели за прикупљање прилога за помоћ деци учитеља
чији су родитељи страдали у Првом светском рату.45
Како је лист претендовао да буде информативног карактера сматрало се корисним, штавише неопходним да извештава о раду Просветног
одсека. Уосталом, за место излажења Учитељског гласника изабран је Нови
Сад, управо због тога што се ту налазило његово седиште.46 У оквиру
рубрика: Из Просветног одсека, Вести и Белешке читаоци су обавештавани о
нацртима закона за реформу школства, о доношењу нових просветних закона, оснивању нових школа, о народном просвећивању, наименовањима
и премештању учитеља, о учитељским платама.
Намера уредништва била је да овим питањима посвети две или три
странице листа, док би остале стране биле уступљене учитељима за писаИсто, год. II/1920, бр. 1, 11.
Исто, год. I/1919, бр. 11, 34.
42 Исто, год. II/1920, бр. 1, 5.
43 Исто, год. II/1920, бр. 6, стр. 2; год. II/1920, бр. 2, 23.
44 Исто, год. I/1919, бр. 1, стр. 5; год. I/1919, бр. 8, 6
45 Исто, год. I/1919, бр. 2, стр. 4; год. II/1920, бр. 1, 3.
46 Исто, год. I/1919, бр. 4, 8.
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ње и претресање разних тема.47 Наглашавано је да је дозвољена критика са
поштеном и добром намером.48 Сматрало се да ће лист тако бити потпуно
информативан те да ће привући већу пажњу читалаца. Покретање рубрике такође је требало да допринесе да се међу учитељством створи утисак
да у раду Просветног одсека и Учитељског удружења постоји узајамност,
како би се елиминисало неповерење које су поједини учитељи имали према овом телу.49 Колико је у томе било успеха сведочи незадовољство које је
међу учитељима изазвало његово укидање и увођење окружног школског
одбора.
Поред питања материјалног положаја учитеља и реформисању школа и наставе, у листу су важно место имали прилози о учитељсим организацијама. Циљ је био проток информација и размена искустава о раду
учитељских удружења у целој Краљевини, почевши од мањих локалних
учитељских зборова, па до Југословенског учитељског удружења у Београду. Свакако је највише вести било о раду Учитељског удружења Натошевић у Новом Саду. Како би стално текла комуникација између обласних
учитељских удружења, лист је информисао о одражним састанцима, зборовима, скупштинама, конгресима. При томе истицан је пример учитељског
удружења у Србији које је појачано приступањем покрајинских учитељских удружења, а потом и јединствене учитељске организације у Краљевини која је представљала јаку организацију коју и највише државне власти
морају узимати у обзир.50 На тај начин учитељство је подстицано да истраје у заједничкој борби за побољшање свог положаја.
Учитељи су, ради остваривања својих циљева, били спремни да узму
учешће у раду политичких странака,51 иако су у начелу су заступали став
да, када је у питању учитељски посао, не би требало да буде подела „на
радикале, демократе, социјалисте”.52 У листу је неретко истицан захтев да
политичке странке сразмерно својим снагама кандидују и учитеље за народне посланике. Сматрало се да је дужност сваке политичке странке да
заступа интересе учитеља јер је њихово питање једно од најважнијих државних питања. Сходно томе глас на изборима требало је дати само онима
који подржавају учитељски програм о напретку школе и просвете и побољшању њиховог материјалног положаја. Такође, учитељи су сматрали
својом обавезом да контролишу јавни живот, нарочито када је реч о раду
Исто.
Исто, год. I/1919, бр. 8, 8.
49 Исто.
50 Исто, год. I/1919, бр. 3, 7.
51 Исто, год. I/1919, бр. 2, 2; год. I/1919, бр. 3, 1. На једној од скупштина Учитељског удружења размиљало се о оснивању поссебне учитељске странке. Учитељски гласник, год. I/1919,
бр. 14, 4.
52 Исто, год. II/1920, бр. 2, 2, 5.
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политичких странака којима су припадали. То се посебно односило на
страначку штампу.53
Учитељски гласник је остао на овој линији информисања и агитације
све до почетка 1920. године када је, увођењем нових садржаја, измењена
његова уређивачка концепција. До промене у писању листа дошло је после
усвајања новог школског закона, тачније проширења важења Закона о народним школама у Србији из 1904. године на Банат, Бачку и Барању. Овим
се унеколико њихов положај поправио. Учитељи су постали државни чиновници, уређене су њихове плате и пензије, био им је загарантован стан
и огрев.54 Стога је могло да се размишља о унапређењу листа, а како је то
првобитно било замишљено. На седници учитељског удружења крајем
1919. године расправљало се о даљем правцу уређивања листа. Редакција
је донела одлуку да поред тога што заступа интересе учитељског сталежа,
Учитељски гласник би убудуће требало да посвети већу пажњу школи
њеном напретку и развитку.55 Тако је преусмерен правац писања органа
учитељског удружења, а његов садржај је обогаћен темама о просветној
политици и чисто стручним питањима. Како би заинтересовао и шире
друштвене слојеве, лист је обогаћен и забавним садржајима.56
Од осталих садржаја у листу су се спорадично појављивала и практична предавања и прилози о завршним школским свечаностима. Објављено
је свега неколико тематских бројева: поводом обележавања стогодишњице
рођења истакнутог педагога и школског реформатора Ђорђа Натошевића,
док је један број био посвећен соколским друштвима и њиховим традицијама. У оквиру сталне рубрике Књиге и листови препоручивани су педагошки часописи за стручно усавршавање учитеља, књиге о васпитању и
школи, као и остала литература препоручена од стране Министарства
просвете. Рубрика Листак доносила је одломке из књижевних дела. У листу
су објављивани и некролози.
Уредништво Учитељског гласника је на својим страницама објављивало и одговоре на „нападе” на учитеље у другим листовима. И заиста је
било неколико случајева да су се чланци такве садржине појавили у београдској Самоуправи и новосадском Јединству. Учитељи су оптуживани
због неповерења које су имали према државним властима у погледу решавања њиховог питања.57 У таквим ситуацијама придржавали су се става
Исто, год. I/1919, бр. 14, стр. 4; год. II/1920, бр. 2, 2.
Према новим прописима сви учитељи у Краљевини, осим оних који су радили у вероисповедним школама постали су државни службеници. Имали су право на бесплатан стан и
огрев или, уместо тога, надокнаду у новцу. Аndrija M. Ognjanović, Novosadske narodne osnovne
škole i njihovi učitelji od 1703. do 1940. godine, Novi Sad 1964, 93.
55 Учитељски гласник, год. I/1919, бр. 12, 3.
56 Исто.
57 Исто, год. I/1919, бр. 8, 11.
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да просветни радници не смеју да се упуштају у „било какве полемике и
личне зађевице те да се морају чувати сваке препирке ради угледа и примера”.58 Овај захтев је био потпуно оправдан с обзиром да је лист је заиста
окупљао угледне сараднике из редова учитељске организације, управитеља
школа и школских надзорника.
Заправо, очекивало се да се сваки учитељ укључи у сарадњу како би
читаоци били што потпуније информисани о њиховом раду. Подстичући
то, уредништво је позивало: „Јављајте нам сваки покрет у корист нашег
заједничког рада.”59 Истовремено, захтевало је да се шаљу само тачни, објективни и кратки извештаји.60 Часопис је био малог обима, излазио је на
свега осам страна, а то је био главни разлог због кога није могао свестрано
и подробније да информише читаоце. Поред тога, листови су штампани у
малим, слабо опремљеним штампаријама, у условима честих оскудица
папира и бројних финансијских недаћа које су оптерећивале ионако скроман буџет уредништва.61 У другој години излажења учињен је покушај да
се реши проблем финансирања листа тако што је повећана његова цена.
Ова одлука је правдана намером да се убудуће лист издаје „у стручном
облику и већем обиму”.62
Часопис је финансирала Обласна учитељска организација за Банат
Бачку и Барању, а делимично се издржавао од претплате и прилога. Прилагаоца је било мало, или их уопште није ни било, што се може закључити
на основу само једног објављеног текста у коме се уредништво захваљује
на овом „лепом примеру како потпомагати заједничку ствар”.63 У ондашње
време најраспрострањенији систем растурања штампе био је путем претплате. Међутим, то није много утицало да се финансијска ситуација листа
поправи јер је број претплатника био веома мали. На основу писања листа
долази се до података да је претплатом у почетку била обухваћена једна
трећина војвођанских учитеља, а убрзо се тај број смањио на једну четвртину.64 Интересовање читалаца је постепено опадало, те је у једном тренутку имао само стотину шездесет и пет претплатника.65 Готово увек је остајало непродатих примерака. О томе сведоче учестала обраћања уредништва
читаоцима и претплатницима која се могу срести у сваком броју.
Издавање листа такође је праћено многобројним тешкоћама. За дистрибуцију били су задужени учитељи. Од њих се очекивало да се што
Исто, год. I/1919, бр. 2, 9.
Исто, год. I/1919, бр. 2, 5.
60 Исто.
61 D. Popov, nav. delo, 132.
62 Учитељски гласник, год. II/1920, бр. 5, 3.
63 Исто, год. I/1919, бр. 7, 8.
64 Исто, год. I/1919, бр. 4, 1; год. I/1919, бр. 5, 7.
65 Исто, год. I/1919, бр. 8, 9.
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доследније залажу за ширење листа.66 Они би га слали свим учитељским
зборовима, који су их потом поделили међу својим члановима. Пласман
штампе, нарочито у периоду непосредно по завршетку рата, кочиле су
тешкоће у саобраћају.67
Под теретом финансијских тешкоћа које су пратиле његово издавање,
уредништво се надало да неће бити приморано да обустави излажење листа.68 Да је ова бојазан била оправдана види се на основу тога што је у другој
години изашло свега осам бројева уместо предвиђених двадесетчетири. У
уводнику првог наредног објављеног броја из 24. јануара 1921. године, писало је о прескупој штампи и осталим трошковима због којих лист није
излазио у претходном периоду. Уредништво се такође жали на слабо интересовање учитеља за сарадњу и мали број претплатника. Неретко је за
слабу претплату кривица приписивана и неодговорности појединаца.
Међу њима је био и Васа Стајић. Као просветном раднику коме је признат
рад, њему се замерало што није претплаћен на лист чиме би унеколико
материјално помогао „учитељску ствар”.69 У трећој години излажења објављено је шест бројева, а у последњој 1922. дванаест, након чега је обустављено излажење. О овим подацима сазнајемо само на основу библиографија
јер нема сачуваних примерака.70

Учитељски весник (1921-1923)
Почетком двадесетих година XX века, учитељство је тражило помоћ
у решавању бројних сталешких и личних проблема. Све њихове молбе и
жалбе биле су упућене учитељском удружењу.71 Био је то довољан разлог
да се покрене Учитељски весник, који је, како је писало у поднаслову, био
намењен учитељима и школи.72 Први број штампан је у Новом Саду 15.
маја 1921. године. Излазио је два пута месечно, али је, као и већина новина
онога доба, успео да се одржи свега две године. Био је то чисто информативни учитељски лист. Налазио се у власништву Учитељског деоничарског друштва Натошевић у Новом Саду. Његов први одговорни уредник

Исто, год. I/1919, бр. 10, 8.
Исто, год. I/1919, бр. 2, 5.
68 Исто, год. I/1919, бр. 4, 1.
69 Могуће је да није био омиљен због социјалистичких идеја које је заступао а према којима
су учитељи, који су подржавали државни режим имали отклон. Видети и: год. I/1919, бр. 2, 2.
70 Милица Кисић, Бранка Булатовић, Српска штампа 1768-1995. Историјско-библиографски преглед, Београд 1996, 216.
71 Учитељски весник, год. I/1921, бр. 1, 1.
72 У поднаслову је писало Лист за учитеље и школу, а потом Лист за потребе учитеља и
школе од првог броја објављеног 1922. године.
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био је Аркадије Варађанин, учитељ, педагог и стручни писац.73
У оквиру посебних рубрика лист је доносио наредбе Министарства
просвете, извештаје о раду централне и подручних учитељских организација, практичне и теоријске прилоге о школи и настави, одговоре на питања
читалаца. Учитељски весник је окупљао угледне сараднике: учитеље, педагоге, школске надзорнике. Захваљујући њиховом личном ангажовању часопис је заиста омогућио делотворну комуникацију међу војвођанским учитељима. Колико је то било важно сведочи и чињеница да је у прво време
доносио преводе најважнијих чланака на немачком и мађарском језику.74
У новоствореној југословенској држави школа је добила важну улогу
у спровођењу националних планова. Нарочиту пажњу у том смислу требало је посветити школском систему на територији данашње Војводине.75
Пре свега требало је елиминисати последице које је оставила вишедеценијска мађаризација Баната, Бачке и Барање. Томе је требало да допринесу следеће мере: прво је, 1919. године, донета одлука да се настава одржава
искључиво на матерњем језику, а потом је, 1920. године, уследила наредба
о подржављењу свих вероисповедних школа.76 Недуго потом, Министарство
просвете је издало наредбу о снажењу националне свети у целој Краљевини.77 Почевши од уводника другог броја, насловљеног О духу наставе и
рада у школи, Учитељски весник је у првој години излажења доносио чланке
о националном васпитању. Према писању листа јачање свести о државном
и народном јединству требало је да прожима све облике образовно-васпитног рада.78 Једнако важан био је и ваншколски рад учитеља на народном
просвећивању.
По завршетку Првог светског рата школе су биле у изузетно лошем
стању. Да би се обновио њихов рад, био је потребан велики напор. Не само
да је требало санирати последице настале услед материјалних разарања и
ненаменске употребе школских зграда,79 него је требало извршити реформу
целокупног школског система.80 Учитељи су се залагали за доношење је73 Аркадије Варађанин (1844-1922) био је новосадски учитељ и и друштвени и културни
прегалац. Једно време је радио као учитељ у Великој Кикинди, а затим и као управитељ Више
женске школе у Новом Саду. Године 1902. учествовао је у формирању Учитељске задруге
Натошевић које ће у Краљевини Срба Хрвата и Словенаца постати обласно учитељско удружење војвођанских учитеља. Био је члан књижевног одељења Матице српске и покретач
часописа Женски свет и Учитељски весник. Радомир Макарић, Стеван Васиљевић, Две стотине
година образовања учитеља у Сомбору 1778-1978, Сомбор 1978, 512.
74 У пракси ово није доследно спровођено. Додаци су издавани само повремено, не уз
сваки број како је назначено.
75 Д. Кољанин, Национална идеја у народним школама у Војводини 1919-1933, 195.
76 С. Бјелица, нав. дело, 156.
77 Учитељски весник, год. I/1921, бр. 2, 1.
78 Исто, год. I/1921, бр. 2–3, 1.
79 С. Бјелица, нав. дело, 157, 158.
80 Д. Кољанин, Изграђивање идентитета, 74, 75.
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динственог закона и наставних планова и програма који би уједначили
наставу у целој земљи.81 Док су власти непрестано одлагале решавање ових
проблема, учитељство је на страницама листа изражавало бојазан да ће и
наредну, школску 1921/1922. годину дочекати неспремно – без прописаног
наставног програма, без препоручених уџбеника и методичких упутстава
за извођење наставе из појединих предмета.82
Сва ова, али и многа друга питања заступљена су у оквиру рубрике
Школа и живот. Педагошка мисао је напредовала у првим послератним
годинама. Међу просветним радницима тога доба постојало је мишљење
да настава не одговара захтевима времена, те да је зато неопходно у потпуности променити „дух школе”. Према писању листа, наставу је требало
„удесити” у духу школе рада.83 Овај нови педагошки правац је подразумевао да ученик треба да буде у средишту наставног процеса. То је у пракси
значило да ученици у школи треба да стичу знања која ће касније моћи да
примене у свакодневном животу. Учитељи су се даље залагали за очигледну наставу уместо дотадашњег вербализма који се заснивао на учењу напамет. У школи рада нема места за предмете као што су црквенословенски
језик и наука о вери, уместо тога требало је предавати науку о моралу. Предлагано је увођење телесног (физичког) васпитања као новог наставног предмета. Такође, сматрало се да треба водити рачуна о дечјим способностима
и интересовањима, а у складу са знањима која је пружала ондашња психологија. У рубрици Рад у школи објављени су примери практичних предавања која су илустровала све оно о чему се говори у теорији.
Осим обавезне наставе, лист се бавио и питањима ваннаставних активности. Очекивало се да се ученици више ангажују у соколским друштвима,
феријалним савезима, а предлагано је оснивање подмлатка Црвеног крста.84
Биле су ту и препоруке да се оснивају педагошки музеји, јер се сматрало
да се за један час у музеју може научити много више него из књига.85 Једно
од важних питања школа у Краљевини, односило се на оснивање књиж81 У Краљевини Срба Хрвата и Словенаца није постојао јединствени школски закон. Насупрот томе на снази је било чак тридесетседам различитих уредби и прописа. Прво веће
уједначавање школског законодавства догодило се када је 1920. године донета одлука о
проширењу важења Закона о народним школама у Србији из 1904. године на територију
Баната, Бачке и Барање и Црне Горе. Коначно уједначавање школског законодавства означило је доношење Закона о народним школама 1929. године, за време диктатуре краља
Александра. Љ. Димић, Културна политика Краљевине Југославије. Школа и црква, 117-119.
82 Учитељски весник, год. I/1921, бр. 8, 12.
83 Исто, год. I/1921, бр. 10–11, 1; год. II/1922, бр. 4, 10; год. II/1922, бр. 9, 1–3. год. II/1922,
бр. 7, 5–6. Школа рада је педагошки покрет настао у првим деценијама XX века који карактерише наглашена оријентација на рад ученика, а насупрот фронталном раду. Овакав вид
рада подразумевао је учење путем различитих ваннаставних активности. Видети и: Александра Илић-Рајковић, Радна школа у Србији (1880-1940), Београд 2013.
84 Учитељски весник, год. II/1922, бр. 2, 8-9.
85 Исто, год. II/1922, бр. 2, 4.
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ница. Министарство просвете је на томе нарочито инсистирало. Судећи
по писању листа, учитељство је показивало да је свесно да се сви ови захтеви
морају прилагодити према приликама које су постојале у југословенској
држави, јер у супротном неће моћи да се остваре. Тако о питању отварања
књижница наводе многе недостатке досадашње праксе. Наиме, према
речима учитеља, Просветни савет је препоручио више књига него што
једна школа може да купи. Часописи одмах апелују на школе рачунајући
тако на свој опстанак. Насупрот огромној продукцији, стоји мали број
претплатника. Ситуација у школама је таква да због лошег издржавања не
могу да набаве све листове.86
У целини гледано, учитељи су се залагали за овакву свеобухватну
реформу школа, али су исто тако били свесни да се она мора прилагодити
приликама у сопственој држави. При томе су се водили речима Ђорђа
Натошевића: „Не може се све што је у настави модерно, у свакој народној
школи применити; учитељ мора водити рачуна, да ли се та новина слаже
с особинама онога народа коме школа припада.”87
Учитељи су указивали и на негативне последице до којих би могао
да доведе превелики број ђака школованих у гимназијама. У југословенском друштву, похађање гимназија било је тесно повезано са тежњом за
запослењем у државној служби. У почетку је, заиста, постојала потреба за
школовањем чиновника који ће бити словенског порекла. Међутим, већ у
првој половини двадесетих година XX века доћи ће до презасићења, а током
тридесетих ће ова појава постати озбиљан проблем.88
Путем рубрике Учитељске организације уредништво је намеравало да
читаоце упозна са радом учитељских удружења. И листу су објављивани
извештаји среских и окружних удружења, вести о одржаним зборовима,
скупштинама и конгресима. Посебна пажња придавана је учитељској организацији у Новом Саду, у чијем се власништву налазио лист Учитељски
весник. Објављивана су правила учитељског друштва Натошевић, вести о
друштвеном раду његових чланова, публикације и издања његове књижаре и штампарије. Учитељи су позивани да се учлањују у учитељске организације и претплаћују на њихове листове.89 Сматрало се да само удруженим радом може да јача сталешка свест.90
У 1921. години објављен је један тематски број посвећен обележавању
стогодишњице рођења Ђорђа Натошевића, по коме је удружење учитеља
Исто, год. II/1922, бр. 3, 4.
Исто, год. II/1921, бр. 7, 2.
88 Учитељски весник, год. I/1921, бр. 8, 4; Б. Шимуновић-Бешлин, Просветна политика у
Дунавској бановини, 220-222.
89 Учитељски весник, год. I/1921, бр. 14, 12; год. II/1922, бр. 12, 8.
90 Исто, год. I/1921, бр. 14, 6; год. II/1922, бр. 8, 1; Видети и: Б. Јордановић, Учитељи –
покретачи, уредници и сарадници педагошких часописа у Србији у XIX и XX веку.
86
87
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из Баната Бачке и Барање и носило име. Јубилеј је обележен пригодним
свечаностима и предавањима посебно осмишљеним за ту прилику, а чији
су текстови штампани у листу. Писани су са пијететом према значајном
педагогу и школском реформатору који је „препородио народне школе у
Војводини и радио на јачању спрске народне свести.”91
У другој години излажења дошло је до промена у писању листа. До
тада је био чисто информативан, а надаље га је требало проширити просветно-политичким и научно-педагошким садржајима. Намера уредништва је била да у листу покрене конструктивну критику државне просветне
политике, али и да објављује већи број радова из педагошке теорије и праксе.92 Редакција је покренула и нову рубрику названу Учитељ и друштво. У
оквиру ове рубрике учитељи су извештавали о свом раду на народном
просвећивању. Уредништво је овим путем добијало обавештења о одржаним предавањима, забавног и поучног карактера.
Посебан одељак Учитељског весника доносио је Вести из школског живота, али и личне вести о распореду, премештањима постављењима учитеља. Лист је извештавао о важним одлукама просветних власти, о организационим променама у школама, о школском надзору, о отварању нових
школа и њиховом раду у другим деловима Краљевине. Овде су се учитељи
могли информисати о течајевима намењеним за њихово стручно усавршавање, одобреним књигама и уџбеницима, школским програмима за наставу националних мањина. Вести из света доносила је рубрика названа
Сваштице.
Од осталих рубрика у листу, требало би поменути Листак који је
доносио одломке из књижевних дела. Затим рубрику Књиге и листови у
оквиру које је Уредништво препоручивало нове публикације. Такође овде
су објављене библиографије књига о радној школи, очигледној настави,
народном просвећивању. Посебно интересовање учитеља постојало је за
планове за праћење постигнућа ученика аутора Паје Радосављевића93 и
Летопис основне школе Чедомиља Тодоровића. У оквиру рубрике Књижевност објављени су прикази, оцене, критике школских уџбеника. Такође,
препоручивани су часописи: школски, педагошки, учитељски и остала

Учитељски весник, год. I/1921, бр. 5, ; год. I/1921, бр. 6, 7-8.
Исто, год. II/1922, бр. 1, 1-2.
93 Паја Радосављевић (1879-1958) био је истакнути спрски и југословенски универзотетски
професор. Школовао се у Учитељској школи у Сомбору. Студирао је психологију у Бечу, а
затим у Јени. Докторску дисертацију из психологије одбранио је у Цириху. Радио је једно
време као учитељ у Сомбору и као професор на београдском Универзитету. Потом одлази у
Америку где ће одбранити и другу докторску дисертацију на Универзитету у Њујорку. Овде
ће касније предавати педагогију. Р. Макарић, С. Васиљевић, Две стотине година образовања
учитеља у Сомбору 1778-1978, 479-481.
91
92
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литература препоручена од стране Министарства просвете.94 Апеловало
се још једанпут да се сви учитељи претплаћујући се, подрже Учитељски
весник, што је било посебно важно због тога што су покрајински часописи
слабије претплаћени.
Од осталих тема, у листу су се повремено могле прочитати вести о
краљевској породици.95 Ондашња штампа је томе придавала велику важност. То није било неуобичајено када је реч о сталешкој штампи, с обзиром
да су учитељи у југословенској Краљевини сматрани за значајну подршку
режиму.96
Као и други листови тог периода, ни Учитељски весник није имао
велики тираж. Судећи по листи претплатника, објављеној свега неколико
пута у првој години излажења, тај број није био већи од неколико стотина.
С обзиром да се лист издржавао искључиво из претплате, временом је његово штампање постајало све теже, а опстанак неизвеснији. Уредништво је
узалуд апеловало на претплатнике да редовно извршавају своје обавезе.
Учестали позиви на претплату временом су се усталили као стална рубрика.
Ово је била тема уводника којим је Учитељски весник започео трећу и
последњу годину излажења. Истичући да је лист потребан и користан,
уредништво је још једанпут покушало да утиче на учитеље да се претплаћују јер је то био једини начин да се он и даље издаје. Додаци на мађарском и немачком језику од тада више нису били штампани. Ову одлуку
уредништво је правдало тиме да је однедавно извођење наставе на државном језику постало обавеза свих учитеља, а број претплатника међу припадницима поменутих националних мањина био занемарљив.97 Теме о
којима се писало у листу и даље су се односиле на залагање за боље опште
и стручно образовање учитеља и оснивање педагошке академије, настављала се борба за увођење школе рада уместо „вербалистичке” школе и заступао став против монопола уџбеника. Упућивани су позиви војвођанским
учитељима да се укључују у рад учитељских организација. У неколико
последњих бројева видно више простора било је посвећено одломцима из
дела „Како Гертруда учи своју децу” швајцарског педагога Хајнриха Песталоција и изводима „Еванђеље рада” Томаса Карлајла. Чланци истакнутог
педагога и психлогога Паје Радосављевића, професора на Универзитету у
94 Учитељска штампа је била веома разноврсна и богата. У Новом Саду су излазили
Учитељски гласник и Учитељски весник, у Београду Народна просвета, Просветни гласник и
Учитељ, у Крагујевцу Учитељ, У Загребу Напредак и Хрватски учитељ, у Сарајеву Учитељска
зора, у Љубљани Учитељски товариш и други. Учитељски гласник, год. III/1921, бр. 3. 6.
95 Међу тим вестима писало је о смрти краља Петра, веридби и венчању Александра Карађорђевића. Учитељски весник, год. I/1921, бр. 9, 1. год. II/1922, бр. 2, 1. год. II/1922, бр. 5, 7.
96 Видети: Љ. Димић, Културна политика Краљевине Југославије. Школа и црква, стр.
247-279.
97 Учитељски весник, год. III/1923, бр. 1–2, 1.
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Њујорку, били су стална рубрика. Лист је доносио и кратке политичке
вести. По свему судећи ово није била последица промена у уређивачкој
концепцији, него слабијег одзива сарадника.
Упркос тешком материјалном положају, редовно излажење часописа
било је омогућено личним залагањем учитеља. Међутим, и поред најбоље
воље уредништво није било у могућности да обезбеди средства за издржавање листа. У трећој години излажења листа, штампањем двоброја уредништво је безуспешно покушавало да обезбеди опстанак листа. Планирано
је да за време летњег распуста буде објављен још један број, али до тога
није дошло.98 Излажење листа је обустављено у јуну 1923. године.
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DIE ERSTEN BLÄTTER DER NOVISADER LEHRER IM JUGOSLAWISCHEN
KÖNIGREICH - UČITELJSKI GLASNIK UND UČITELJSKI VESNIK
ZUSAMMENFASSUNG: Učiteljski glasnik und Učiteljski vesnik waren die ersten
Blätter der Novisader Lehrer im neu gegründeten jugoslawischen Königreich.
Sie erschienen am Anfang der 20er Jahre des XX. Jahrhunderts. Wie die meisten
Zeitungen aus dieser Zeit war auch ihre Auflage klein, weshalb sie nicht lange
existieren konnten. Trotzdem ist ihre Bedeutung nicht geringer, besonders angesichts der Tatsache, dass die Blätter die einzige Kommunikationsform zwischen
Lehrern und ihren Organisationen darstellten. Bezüglich ihrer Einstellung zu
einzelnen Bildungs- und Erziehungsfragen gab es keine wesentlichen Unterschiede
zwischen ihnen. Man kann sogar sagen, dass sie ein gemeinsames Programm
vertraten, aber mit einem anderen Ansatz. Učiteljski glasnik hat vom Standpunkt
der gesellschaftlichen Stellung der Lehrer Probleme erörtert, und Učiteljski vesnik
hat der Schule und dem Unterricht mehr Platz eingeräumt. Außer den allgemeinen
Nachrichten waren ihre Texte ein Ausdruck der spezifischen Lokalverhältnisse.
Aus diesen Gründen stellen die Inhalte dieser Blätter ein Dokument von großer
Bedeutung für die Erforschung des Bildungs- und Schulwesens auf dem Territorium der heutigen Woiwodina im Zeitraum zwischen den zwei Weltkriegen dar.
SCHLÜSSELWÖRTER: Lehrkräfte, Lehrer, Novi Sad, Königreich der SKS
(Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen), Učiteljski glasnik, Učiteljski vesnik
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ГОРАН ЈОВИЧИЋ, ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ
Средња техничка школа
„Милева Марић Ајнштајн”
Нови Сад

СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ У НОВОМ САДУ
ОД КРАЈА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ДО 1963. ГОДИНЕ

САЖЕТАК: Овај рад прати стручно образовање и учење заната у стручним
трогодишњим занатским и четворогодишњим техничким школама у Новом Саду
од 1945. године до велике реформе школства 1963. године, којом су средње школе
подељене на опште образовне и ускостручно образовне, свака у трајању од по две
године. У овом периоду, стручна трогодишња продужна школа, укинута почетком
Другог светског рата, наставља са радом и учењем различитих стручних занимања.
Средња техничка школа, која није прекинула свој рад током рата, наставља са радом,
грађевински и машински смер се раздвајају у посебне школе од којих касније настају
нове стручне техничке школе- електротехничка, хемијскотехнолошка и саобраћајна.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: занат, радионица, учење, школа, наставници, пракса, техничари,
реформа, шкоство.
Учење заната и стручно образовање имају дугу традицију на нашим
просторима. На подручју данашње Војводине, занатство је почело да се развија упоредо са насељавањем ових области. Поред земљорадње и сточарства
становништво се бавило и занатском производњом. Први организовани облици учења заната били су у оквиру удружења занатлија, цехова и еснафа.
Индустријски развој у другој половини 19. века доноси промене у
школству Аустроугарске. Отварају се нове школе у којима ће ученици
упоредо са занатом, учити неке теоријске предмете и стицати основно
образовање. Министарство просвете и вера донело је одлуку о оснивању
трогодишњих занатских школа. Нови Сад није био изузетак, тако у јесен
1883. године, почиње са радом Занатска трговачка школа.1
1 Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 1 Магистрат слободног краљевског града Новог
Сада (1748-1918) (даље: ИАГНС, Ф. 1), 9362/1882.
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Од школске 1895/96. године, занатска трговачка школа раздвојена је
на две посебне, Општу занатску и Трговачку.2 Исте школске године у Петроварадину је почела са радом Женска занатска школа у трајању од три
године. За разлику од Мушке занатске школе у којој су ученици били
различитих занатлијских занимања, у Женској су се учили само кројачки
занати - кројење и шивење.3
После Првог светског рата, у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца,
1920. године, донет је Закон о трогодишњим занатским школама које су
биле под окриљем Министарства трговине и индустрије. Одлуком тог
Министарства, школа у Новом Саду мења назив у „Стручна продужна
школа (мушка) града Новог Сада”,4 али стари назив „Занатска школа”,
остаје у свакодневном говору Новосађана. Под овим називом остаје до
почетка Другог светског рата.
Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња покренула је 1921. године иницијативу код Савета града за отварање исте такве женске занатске
школе. Предлог је одобрен, па је, већ у јесен, школа почела са радом, школске 1921/22. године.5
Одмах после Првог светског рата у Министарству трговине и индустрије размишљало се о отварању средњих техничких четворогодишњих
школа које би биле под његовим окриљем. Трговачко индустријска и занатска комора Новог Сада покренула је 1925. године иницијативу за отварање такве школе у Новом Саду. Дуго се разматрало где би новооснована
школа могла да почне свој рад, у условима потребним за техничку школу,
и тек крајем 1928. године добијено је коначно одобрење Министарства.
Школске 1929/30. године, средња техничка школа почиње са радом као
прва стручна школа у Војводини.6
У почетку, техничка школа је имала само грађевински одсек, а нешто
касније, од 1934. године, отворен је и машински. Постојећа зграда школе, у
данашњој Школској улици, је проширена и реновирана.7 Тако организована средња техничка школа дочекала је Други светски рат. Током рата, радила је под називом „Мађарска краљевска индустријска средња школа”.8
После ослобођења Новог Сада, октобра 1944. године, убрзано се радило на нормализацији живота у граду. Међу првим акцијама градских
власти, донета је одлука о отварању школа и организовању наставе, с обзиИАГНС, Ф.1, 15955/1898.
ИАГНС, Ф. 78 Државна женска стручна школа у Петроварадину (1895-1930)
4 ИАГНС, Ф. 150 Градско поглаварство Нови Сад (1919-1941) (даље: Ф. 150), 125/1921.
5 ИАГНС, Ф. 165 Школски одбор Нови Сад (1922-1940) (даље: Ф. 165), 5.
6 ИАГНС, Ф. 150, 39911/ 1928.
7 ИАГНС, Ф. 150, 19285/1934.
8 Данило Гачић et. al., Монографија : Техничка школа „Јован Вукановић”, приредио Горан
Јовичић, Нови Сад 1998, 47.
2
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ром на то да је школска година већ била поодмакла. Док су се у западним
деловима Југославије још водиле борбе за ослобођење, у Новом Саду почела је нова школска година, прва у слободи, после дужег времена. Једна од
првих школа која наставља са радом била је и стручна продужна школа. У
оквиру стручне продужне школе града Новог Сада образовани су ученици
за сва занимања металске, електро, грађевинске, текстилне, графичке, дрвопрерађивачке, прехрамбене и кожарске струке, као и занимања услужних
делатности.9
Настава у овој школи трајала је од 1944. до 1948. године. Одељења су
била мешовита, састављена од ученика различитих занимања и различитих година. Рат је појединце прекинуо у школовању, било је ученика који
су пред рат уписали занатску школу, или су били пред матуром. Настава
се одвијала у згради некадашњег Дома трговачке омладине, на данашњем
Булевару Михаила Пупина, тада Маршала Тита, изнад данашње апотеке
„Булевар”.
Предавања су држали хонорарни професори, учитељи и занатски
учитељи из других школа, они који су у том тренутку могли да се пронађу
у тек ослобођеном граду. Један дан у недељи била је пракса, код приватника, или у фабрици. Школа је обухватала десет струка, са великим бројем
занимања. У металској струци била су следећа занимања: бравар, стругар,
прецизни механичар, ковач, бродоковач, грађевински бравар, пушкар, водоинсталатер, сајџија, златар; у електро струци: електричар, електроинсталатер, електромеханичар, аутоелектричар, ТТ-техничар, радиотехничар; у
грађевинској струци: зидар, тесар, молер; у текстилној струци: кројач мушког одела, кројач белог рубља, ткаља, везиља, јорганџија, штимер; у кожарској струци: херихтер, обућар, сарач; у графичкој струци: фотограф, књиговезац, цинкограф, машински штампар, словослагач, типограф; у дрвопрерађивачкој струци: столар, колар, тапетар, произвођач музичких инструмената; у прехрамбеној струци: месар, посластичар, пекар; у здравственој
струци: апотекар, лаборант; у услужним делатностима: фризер, козметичар,
вулканизер, четкар, фирмописац, цвећар, дрогериста и келнер.10
Прве школске године, у школу се уписало једно одељење првог разреда различитих занимања у којем је био 71 ученик. У првом разреду, ученици су имали следеће предмете: српско-хрватски језик, рачун, хигијену,
цртање, географију са историјом и практичну наставу. У другу годину
уписана су два одељења са укупно 101 учеником. Нови наставни предмети
били су: књиговодство, законодавство, физика, хемија и технологија. У
трећем разреду ученици су били распоређени у пет одељења. Предмети у
трећем разреду остали су исти. Прве школске године у школи, укупно је
9

Архива Средње техничке школе 1945.
Архива Средње техничке школе 1945.
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било осам одељења. У сваком разреду ученици су добијали и оцену из
владања.
Одлуком Министарства индустрије 1945. године, школа мења назив
у „Стручна школа за ученике у индустрији и занатству”. Дужина школовања, предмети, пракса, професори и место школе, остали су исти. Следеће школске године 1946/47., школа је била премештена у Николајевску
порту, у зграду некадашње Основне школе „Светозар Милетић”. Назив
школе се није променио, а за директора школе постављен је Озрен Јовановић. Те школске године, уписано је 30 одељења мешовитих занимања. Поред редовних одељења, уведена су одељења за инвалиде, највероватније
учеснике рата. Планови и програми за све струке остају исти. Следеће,
1947/48. године на место директора постављен је Алија Чорда. Те године
уписано је 25 одељења. Занимљиво је да је, и поред потребе за обновом
ратом порушене земље, најмање ученика уписано у грађевинске струке.
Школске 1946/47. године, уписан је у први разред један молер, а у трећи
разред један зидар. У годинама најнеопходније обнове земље занатство
свих струка и даље је било изузетно потребно.11
Занатска школа 1948. године поново мења назив. Сада је то била
„Школа ученика у привреди мешовитих струка”. Из школе се издвајају
услужне делатности. Од те године уведена су и нека нова занимања, као
на пример стаклорезац и вулканизер. Остала занимања остају иста као и
ранијих година. Још неко време, школа не мења место боравка. Нова директорица је Зора Перић. Прве школске године, уписано је десет одељења.
Наставни план и програм се изменио. Поред општих предмета, сада почињу да се уводе стручни предмети по струкама. Професори су стално
запослени и долазе из производње, из фабрика или из задруга. Школске
1953/54. године, школа је пресељена на Лиман у Улицу др Васе Савића,
део града који је тада тек почињао да се формира и гради. Мења и назив у
„Школа ученика у привреди мешовитих струка Ђорђе Зличић”. Смештена
је у нову зграду, где остаје до 1960. године, када је пресељена у Школску
улицу у тзв. „павиљоне”, односно бараке иза старе зграде средње техничке
школе, из којих је исељена школа за висококвалификоване раднике. После
четири године, пре почетка школске 1964/65. године, школа ученика у
привреди је пресељена у новоизграђену зграду у улици Браће Рибникар
бр. 40. Нови директор постаје Стеван Татић.
Скупштина општине Нови Сад донела је 1965. године решење о отварању одсека са практичном обуком при школи ученика у привреди за
следеће занате: кројачки, тапетарски, молерски и обућарски. После издавања решења приступило се изградњи и опремању радионица за извођење
практичне наставе. На крају школског дворишта подигнуте су бараке као
11

Архива Средње техничке школе 1947.
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радионице за праксу. Набављене су машине, опрема и материјал, а за извођење практичне наставе примљени су висококвалификовани радници
одговарајућих занимања. Од 1965. године почиње извођење теоријске и
практичне наставе. Школа ученика у привреди 1967. године мења назив у
„Школа за квалификоване раднике Ђорђе Зличић” и под тим именом ради до 1973. године када добија име „Школски центар за образовање кадрова у индустрији и занатству Ђорђе Зличић”. Директор је од 1968. године
био Јован Михајловић.
Године 1977. долази до интеграције дела који се односи на стручно
образовање са Грађевинском школом у Гагариновој улици. У згради школе
у Улици Браће Рибникар почиње са радом „Школа за заједничко средње
васпитање и образовање Ђорђе Зличић”, позната као девети и десети разред.12
Занатска комора Војводине основала је 1953. године Мајсторску школу
заната за столарску струку. Школа је образовала ученике за висококвалификоване раднике столарског занимања. Пракса је обављана пре подне, у
трајању од шест сати у школским радионицама, а после подне је организована теоријска настава. У саставу школе од 1965. године организује се настава за техничку двогодишњу школу за финалну обраду дрвета за одрасле.
Од 1976. године школа се звала „Школски центар дрвопрерађивачке струке Петар Блажић”. Нешто касније, 1977. године, и овај центар се припаја
средњој грађевинској школи.13
Од 1946. до 1948. године оснивају се индустријске школе при предузећима „Победа”, „Југоалат”, „Петар Драпшин” и „Новкабел”. Све оне ће
се спојити у „Индустријску школу металске струке” 1951. године. Школа је
изграђена у Шумадијској улици. Од 1960. године она се зове „Индустријска школа са практичном обуком”. Она се, 1963. године, спаја са „Школом
ученика у привреди металске струке” у „Металопрерађивачку школу за
квалификоване раднике”. Године 1978. металопрерађивачкој школи придодаје се име тадашњег председника СФРЈ - „Тито”. Школа се 1977. године
спојила са Машинским школским центром у улици Салвадора Аљендеа,
данас Булевар краља Петра, и заједно носе назив Машински школски центар „Тито”.14
После Другог светског рата наставља са радом и Средња техничка
школа. На основу закона о стручним школама техничког индустријског и
занатског смера, у сагласности са Министарством индустрије, донета је
„Уредба о техничким школама”. Уредба је у својим члановима одређивала,
Д. Гачић, нав. дело, 59.
Горан Јовичић, Техничка школа, Нови Сад - првих 80 година, Нови Сад 2009, 86.
14 Радомир Дабетић, Средња машинска школа - издање поводом 60 година школе, Нови
Сад 1997, 42-43.
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између осталог, задатке и циљеве школе, организацију наставе, календар
рада, оцењивање, испите, администрацију техничких и занатских школа.15
У члану један пише: „Задатак техничких школа јесте да ученицима уз
опште образовање дају теоријску и практичну спрему техничке струке,
као и спрему потребну за: 1. помоћнике инжењера у техничким канцеларијама и канцеларијама за пројектовање 2. пословође у радионицама, 3.
самостално вођење техничких предузећа и руковођење машинских и електричних постројења”. У склопу техничке школе могле су бити и мајсторске
и занатске школе, са посебном администрацијом, али под једном управом.
О отварању, укидању, проширивању и премештању школа одлучивало је Министарство индустрије, а не просвете. Прописиване су одредбе
каква зграда одговара за смештај техничке школе. За све одсеке техничке
школе наставне планове и програме прописивало је Министарство индустрије, уз сагласност Министарства просвете за предмете општег образовања. У овим школама могли су да се користе само „уџбеници државног
издања”, а уколико их нема, употребљавали су се привремени уџбеници и
скрипте.
„Настава у техничким школама је теоријска и практична, са обавезним стручним екскурзијама. Практична настава допуњује се обавезном
феријалном праксом од најмање четири недеље годишње”. Један члан
уредбе говорио је да сви ученици који раде у школским радионицама,
када иду на терен, као и за време феријалне праксе или екскурзије, морају
бити осигурани против несрећног случаја, по правилнику који прописује
Министарство социјалне политике. Школска година почињала је 1. септембра, а завршавала се 31. августа.16
Успех на крају разреда, саопштавао се 30. јуна, када се ученицима
идавало годишње сведочанство. Распуст је трајао од 1. јула до 20. августа.
Празнике и народне светковине када школе неће радити, прописује министар индустрије.
Право уписа у први разред Техничке школе имају и лица са недовољним школским квалификацијама, ако показују нарочите способности за
неко стручно звање, или ако га за то препоручује синдикална организација, а с успехом положе пријемни испит.
Ученик који је у две узастопне године имао лоше владање, губи право
на даље школовање у тој школи. Разред се може понављати само једанпут.
Ученик који по други пут не сврши с довољним успехом исти разред, осим
у случају да му то није било могуће због тешке болести, губи право на даље школовање.
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У циљу унапређивања наставе, васпитања ученика и ради повезаности и што тешње сарадње народа, ученика, родитеља и наставника и да
би се учврстиле и развиле тековине Народно-ослободилачке борбе основаће се при свакој техничкој школи Школски одбор. Дефиниција и улога
Школског одбора била је мало другачија него данас. Између осталих задатака Школског одбора били су и ови: оснивање ђачких кухиња, учествовање у акцијама општег социјалног карактера и у културно просветном
раду изван школе, брига о хигијениским условима у школи. Наставници у
техничкој школи могли су бити редовни и хонорарни. Редовни су били:
директор, професори, супленти, стручни учитељи, занатски учитељи и
њихови приправници. Хонорарни наставници, са месечним хонораром
или хонораром од часова, могли су бити, по потреби, сви који имају стручне квалификације као и редовни наставници.
То су били само неки од чланова Уредбе о теничким школама који
дају какву такву слику послератних „техникума”, какав је био и новосадски.
Прва послератна школска година била је 1945/46., која је са наставом
кренула нешто касније, 13. децембра, када почињу предавања првом разреду. Школа се налазила у згради доташње трговачке академије, у Стаљиновој улици број 21, данас зграда Економске школе, преко пута главне
поште. Већ коју годину касније, улица мења назив у Улицу Александра
Ранковића, а потом у Улицу Народних хероја, како се и данас зове. Други
и трећи разред Средње техничке школе, уписани су нешто касније од
првог, у јануару и фебруару 1946. године, а четврти разред није уписан.17
Ученици нису били истих година старости и са истим претходно
завршеним школама. Било је ученика са завршеном основном школом,
нижом четворогодишњом гимназијом, или оних ученика који су ратом
прекинути у школовању у првом, другом или трећем разреду техничке
школе. У школи је, у мају 1946. године, организован четворомесечни курс
за демобилисане борце.
Прве послератне школске године у истој згради школе били су грађански и машински одсек, исто као пре рата. Већ следеће школске године
машински одсек прераста у машинску школу у старој згради средње техничке школе у Школској улици. Директор школе био је инжењер Боривоје Јовановић, професор Средње техничке школе пре Другог светског рата,
касније директор самосталне машинске школе. На грађевинском одсеку
била су отворена три смера: архитектонски, грађевински и хидротехнички.
Посебно је основан геодетски одсек, са четворогодишњим програмом наставе. Прве школске године администрација и евиденција ученика вођена
је доста лоше. Наставни предмети су произвољно уписивани по редоследу
који одговара разредном старешини. Спискови ученика нису били по
17
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азбучном реду. Записници са одељенских и наставничких већа, као и са
састанака Школског одбора, вођени се доста конфузно.
Велики број ученика добија стипендију из разних фабрика, предузећа или фондова. Неки током школовања губе стипендију па напуштају
школовање, док су поједини избачени због лошег понашања или великог
броја неоправданих изостанака. Једини страни језик који се учио био је
руски, и то у прва три разреда. Велики број ученика није био из Новог Сада.
Чак су ученици из релативно ближих места (до 30-40 километара од града)
са доста потешкоћа долазили до школе. У првим послератним годинама
регулисаног саобраћаја аутобусима или возом није било, тако да се свако
сналазио како је знао и умео. Путовало се камионима ретких предузећа
или сеоских задруга које су имале возила. Зими су нарочито били тешки
услови путовања. Ученици са сремске стране до школе су долазили чамцима и бродовима који су превозили становништво са једне на другу обалу.
За ученике који су из других крајева земље долазили на школовање у техничку школу, или за оне чији су родитељи страдали у рату, почео је са
радом школски дом интернатског типа. Дом се налазио у трошној згради
у дворишту школе. Имао је само спаваонице са купатилом, док су се његови станари хранили у посебним мензама.
Школа је, као и све остале, била лоше опремљена. Током рата и при
повлачењу, окупаторска војска је однела или оштетила инвентар, опрему
и целокупну школску библиотеку. Обнову школе, помогли су Градски народни одбор, Министарство индустрије НР Србије и Дирекција металне
индустрије. У наредним годинама, поједине машинске и грађевинске фирме помажу школу у алату и машинама за радионичарску праксу и узимају
ученике као своје стипендисте. Уџбеника, књига и школског прибора скоро да није ни било, првих година коришћени су уџбеници и скрипте из
предратних година. Ученици су хватали белешке на предавањима и по
њима касније учили. Велике потешкоће у учењу задавао је и недостатак
прибора за цртање и материјала, пре свега папира. У школу се ишло по
сменама, пре и после подне, у просеку пет часова дневно.
Поред теоријске наставе ученици су једанпут недељно ишли на праксу. Обавезна је била и феријална пракса која се обављала за време једног
дела зимског и летњег распуста. За феријалну праксу постојао је посебан
правилник. У првом члану се каже: „Практична обука ученика Средње
техничке школе допуњује се обављањем феријалне праксе од најмање четири седмице. Све оно што се не може постићи у школским радионицама,
има ученик надокнадити феријалном праксом ван радионица на већим
градилиштима, фабрикама, предузећима, бродовима итд.”. Сваки ученик
морао је да води дневник праксе. Место праксе се није могло самовољно
мењати без одобрења школске управе. У једном члану правилника пише:
„Ученик који се у току школске године испише, а идуће школске године
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упише у исти разред, мора на крају године одрадити осам недеља праксе,
јер се сматра да понавља разред.” Без одређене феријалне праксе није се
могао полагати завршни испит. „За недисциплину на пракси, старешина
радионице, или градилишта дужан је да опомене ученика и да то упише у
дневник. За све те примедбе ученик ће бити најстроже кажњен.”
Поред општег правилника за све смерове школе, постојале су и одредбе за сваки смер посебно, по којем су у сваком разреду ученици имали да
практично изучавају одређене области у струци, од најпростијих операција у првом разреду, до сложених послова уз помоћ алата и машина у
завршном, четвртом разреду.
Прве послератне школске године у Средњу техничку школу на грађевинском одсеку, уписано је укупно 260 ученика, у три одељења првог,
четири одељења другог и једно одељење трећег разреда.18
На машинском одсеку прве школске године после рата, уписано је
237 ученика у три прва, три друга и један четврти разред. Наставно особље
првих послератних година на оба одсека било је са разних страна: из предратне техничке школе, гимназије, основних школа и из производње. Често
се мењао састав и број предавача, многи су одлазили на друга места или
друге школе.19
Општи предмети били су заједнички за оба одсека, грађевински и
машински, а било је и заједничких стручних предмета. Предмети који су
се учили на грађевинском одсеку школске 1946/47. године, на сва три смера били су: српскохрватски језик, руски језик, земљопис, историја, математика, физика, хемија, нацртна геометрија, грађевинске конструкције, наука
о грађевинским материјалима, грађевинско пословање, хигијена, техничко
цртање, слободоручно цртање, практична настава, фискултура, опрема и
инсталације зграде, елементи зграда, грађевинске и инжењерске конструкције, механика, пројектовање, бетон, хидраулика, основи грађења насеља,
хидрологија са метеорологијом, енциклопедија архитектуре, геодезија,
статика, дрвени и камени мостови, армирани бетон, челичне конструкције,
грађевинске машине, хидротехника, грађевинско пословање и полис, књиговодство, снабдевање водом, регулација река, земљани радови, техничке
мелиорације, устав ФНРЈ и владање.20
Предмети на машинском одсеку током четворогодишњег школовања
такође су били општи и стручни. Интересантно је да су само српскохрватски језик, фискултура и математика били у све четири године, док се страни језик (у то време једино руски) учио тек од другог разреда. Поред ових
предмета изучавали су се: историја, земљопис, изградња државе, економиАрхива Средње техничке школе, 1946.
Архива Средње машинске школе, 1946.
20 Архива Средње техничке школе, 1946.
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ка ФНРЈ, основи дијалектичког материјализма (предмет који се по два часа
недељно учио у четвртом разреду), хигијена рада (само по један час у првом
разреду), физика, хемија, нацртна геометрија, техничко цртање, механика,
чврстоћа материјала, елементи машина, конструктивне вежбе, механичка
технологија, термодинамика, парни котлови и турбине, хидрогрупа (предмет који обухвата хидроулику, пумпе, компресоре, хидротехнику), мотори
С.У.С., индустријска постројења, електротехника и организација индустријске производње. Последња четири предмета изучавала су се по три часа
на завршној години.21
Поред машинског, од школске 1946/47. године, у нову зграду прелази и млински одсек, који је раније био у саставу „Индустријске школе”.
Прве две године овог одсека имале су исти наставни план као и машинска
школа. Тек у трећој години ученици су се усмеравали на посебне предмете
овог одсека: значај и задатак млинарства, увод у организацију млинарства,
подела млинова, млински магацини, припрема жита за млевење, машине
радилице, систем чишћења, начин складиштења, љуштилице и четкалице,
процес пречишћавања и млинско чишћење жита, прање жита и сушење
после прања, млински ваљци и њихова улога у млевењу, функционисање
млинских машина, систем просејавања, прекрупачи ваљци. Поред ових
стручних, ученици млинског одсека учили су и опште предмете по плану
и програму стручних техничких школа. Током школске године организоване су и стручне екскурзије ван Новог Сада, на којима су обилажене
установе, фабрике, али и изложбе, и упознавало са њиховим значајем. На
пример, познати архитекта и професор техничке школе Ђорђе Табаковић,
током школске 1946/47. године водио је ученике свог разреда у Београд на
изложбу југословенског сликарства и обилазак знаменитих грађевина –
Народне скупштине, старог двора, поште. У другом полугодишту организована је посета Беочинској фабрици цемента и пумпним станицама новосадске водне управе на Дунаву. Ученици машинског одсека обилазили
су фабрике и изложбе. Тако су сви разреди овог одсека посетили прву послератну изложбу металургије у пролеће 1947. у Београду.
За све ученике Средње техничке школе обавезни су били систематски
прегледи у првом и четвртом разреду. Последице рата још су биле приметне, па је прва рубрика у прегледу здравственог стања била исхрањеност,
мускулатура и кости, у којој је био велики број са лошим стањем. Ученици
првих генерација техничке школе углавном су имали проблема са болестима и недостацима које се и данас појављују код школске деце, али било
је и случајева шуге, туберкулозе и деформација костију. Сваки ученик
имао је свој здравствени картон у школској амбуланти, која се у почетку
налазила у оквиру градске поликлинике код Дунавског парка. За сваки
21

Архива Средње машинске школе, 1946.
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дужи изостанак из школе због болести ученици су морали да прибављају
оправдање лекара.
На крају школске године сваки разредни старешина састављао је годишњи извештај о свом одељењу. У њему су записане оцене по предметима и средња оцена, оцена из владања и просечна оцена за цело одељење.
За разлику од данашњег довољан (два) и недовољан (један), било је слаб и
рђав (или лош). Извештај је говорио и о поправним испитима, којих је ученик, као и данас, могао да има највише два, које је полагао пред комисијом.
Било је и оних, мада изузетно мало, који су имали више слабих и понављали разред. У извештај се уносе и казне и дисциплинске мере, углавном
због изостанака и кашњења, али је било и случајева недоличног понашања,
на пример: „Један ученик је у првом полугодишту кажњен укором директора и оценом ‘добар’ из владања због увреде органа Ватрогасне милиције
при вршењу службене дужности.” Разредни старешина Љиљана Миловановић у извештају констатује: „Дисциплина у школи и ван ње била је
добра са повремненим попуштањем, а предузете су следеће мере за њено
побољшање – појединачни разговор разредног старешине са ученицима и
омладинским руководиоцима у разреду.”22
Поред редовне наставе, у школи су организоване и ваннаставне активности, секције или кружоци, како су се тада звале, којима је посвећивано
доста пажње. Поред кружока из редовних предмета који су се учили (историја, земљопис, математика), било је и оних из других активности: хор,
фолклор, шах и дилетантски (глумачки) кружок. Већ у првим школским
годинама одржавана су спортска такмичења између разреда у оквиру
школе, али и између школа.
По завршетку четвртог разреда полагао се матурски испит. Полагање овог испита није се много разликовало од матуре у предратној Средњој
техничкој школи. Испит се састојао од обавезних предмета и предмета по
избору. Писмени испит из српског језика био је обавезан, а стручни предмети по избору су полагани писмено и усмено. На грађевинском одсеку то
су били предмети: дрвени и камени мостови, железнице и путеви, математика, хидротехника, грађевинске и инжењерске конструкције, грађевинске
конструкције и челичне конструкције; на машинском: механичка технологија, парни котлови и турбине, хидрогрупа, мотори С.У.С., математика,
механика, чврстоћа материјала и термодинамика. Усмени и одбрана писменог дела испита били су пред комисијом у чијем саставу су били председник комисије и три члана, од којих нису сви морали бити професори
предмета који се полагао. Разредни старешина такође није морао бити у
комисији.23
22
23

Архива Средње машинске школе, 1947.
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Први директор грађевинске школе био је инжењер Душан Тошић и
то у два мандата, први пут доста кратко, само школске 1947/48. године,
други пут нешто дуже, од 1951. до 1955. године. Између та два мандата
директор школе био је Ранко Лепшановић, професор из прве генерације
послератних предавача средње техничке школе. Од 1955. до 1960. године
директор школе је инжењер Стеван Жикић, а следеће три године Радмило
Рис (1960-1963). У машинској школи после преласка у Школску улицу, стари
директор Боривоје Јовановић остаје на том положају до 1949. године када
га замењује инжењер Георгије Слатвински. Млински одсек планиран је да
се укине 1954. године због недовољног броја уписаних ученика. Ипак, он
је задржан само захваљујући упорности тадашњег вршиоца дужности директора машинске школе Боривоја Гагића који је променио начин уписа у
овај одсек. Према одлуци школе и удружења млинске индустрије Југославије, сваки ученик морао је бити стипендиста своје општине или одређеног
предузећа. Чак је за ове ученике био обезбеђен један део дома у Николајевској улици. Овај одсек се издваја из оквира машинске школе 1961. године,
када је у Новом Саду основана Хемијско–технолошка школа.24
Крајем педесетих година, како се повећавао број ученика, постојећа
зграда машинске школе у Школској улици постаје неодговарајућа за било
какву школу, а нарочито за техничку која је имала посебне захтеве. Пријемна зграда на углу тадашње улице Југословенске народне армије и Школске
улице, зидана средином 19. века као жандармеријска станица са коњушницом, касније уз извесне адаптације преуређена у болницу „за заразне
болести” и Убоги дом (дом за старе), тек 1929. године постаје техничка
школа. Зграда је имала само три учионице, једну радионицу, једну машинску лабораторију и фискултурну салу. Како је тадашњи директор
школе Слатвински навео у допису народном одбору Новосадског среза:
„Ходници пред учионицама и радионицама су узани (1,5 метара) и потпуно мрачни. Просторије су недовољно осветљене, укупна површина
прозорских отвора не износи ни 1/6 површине пода у учионицама. Цео
хигијенски уређај у згради је дотрајао и примитиван. У клозетима има
свега 4 шоље, умиваоника нема, канализационе и водоводне цеви су често
у квару тако да је редовно одржавање веома тешко.”25
Ни накнадно дограђена зграда на углу Школске и Трга Коменског са
својих седам просторија више није задовољавала потребе школе. Уз њу је у
две смене ишло двадесет одељења средње Машинске школе и Мајсторске
школе за висококвалификоване раднике. Настава је трајала од 730 до 2215 у
свим просторијама, а о организовању кабинетске наставе неких ваннаставних активности није се могло ни говорити. У договору са Заводом за инве24
25

Архива техничке школе „Павле Савић”, 1961.
Архива Средње машинске школе, 1957.
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стиције и стамбену изградљу Новог Сада, одређена је нова локација за
школу. Положај будуће школе сматрао се веома подесним, пошто се налазио поред будућег Булевара и железничке станице. Терен за изградњу
школе налазио се између четири улице: Руменачка, Паје Марковића, Банатић (данас Гагаринова) и Павла Бакића (данас Омладинског покрета) на
површини од 71.000м2. Уз зграду школе била је планирана изградња радионице, помоћних зграда, фискултурне сале и спортских терена. За потребе
школе била је планирана изградња котларнице која би загревала главну
зграду и помоћне објекте. Касније се одустало од неких детаља у пројекту,
пре свега, смањио се број помоћних објеката, тако да се школски круг није
простирао до улице Павла Бакића. Касније је на простору од завршетка
радионица и спортског терена до те улице изграђена Грађевинска (данас
Средња техничка) школа. И поред смањене површине нова зграда школе
била је једна од већих техничких школа у земљи. У главној згради било је
18 учионица за по 30 ученика, четири кабинета, четири цртаонице, три
просторије за збирке и биоскопска дворана са 40 места са посебном просторијом за апаратуру, две просторије за директора, секретаријат, књиговодство, архив, зборница за 30-40 наставника, остава и гардероба. У помоћној
згради су две просторије за омладинску организацију, трпезарија са 150
места и библиотека. Уз фискултурну салу биле су свлачионице са тушевима, кабинет за наставника и просторија за справе и опрему. У радионичком простору биле су: браварска, ковачка, лимарска, столарска, машинска,
заваривачка, енергетска радионица, ливница, клаоница, електричарско
одељење, алатничари, одељење за испитивање материјала, технички биро,
магазин и просторије за шефа, радионице и наставнике праксе. Технички
пројекат за изградњу школе направио је инжењер Фаркаш са својим помоћницима у новосадском атељеу за пројектовање „Архитект”. Срез Нови
Сад расписао је конкурс за грађевинско предузеће које ће понудити најбоље услове и најниже цене за изградњу школе. У конкуренцији за извођача радова били су: „Тунелоградња” Београд, „Комграп” Београд, „Трудбеник”
и „Неимар” из Новог Сада. Посебна комисија коју је одредио Завод за
инвестиције и стамбену изградњу 9. јуна 1958. је донела решење по којем
је на надметању победио „Комграп”, грађевинско предузеће из Београда.
Према уговору склопљеном 12. јуна 1958., извођач радова се обавезује да
ће све радове завршити до 30. октобра 1959., са обавезом да ће плаћати
пенале од 2 % од укупне вредности за сваки дан кашњења. Занатски и
грађевински радови укупно су коштали 151.542.626 динара. Наставно
особље које прелази у нову школску зграду школске 1959/60 године били
су директор Георгије Слатвински, професори теоријске наставе: Никола
Пауновић, Стеван Стевач, Боривоје Јовановић, Миливој Мирковић, Милош
Недељков, Јован Пантелић, Бојана Ковачевић, Никола Коларић, Нада Стеван, Наталија Лепшановић, Леа Љубобратић, Рудолф Зегнал, Вера Провчи,
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Вељко Срејић, Милан Дачић, Мирјана Марковић, Сима Великић, Милица
Нештица, Јован Стајнов, Милош Радосављевић, Боривоје Гагић, Феодора
Уласјук, Стеван Кукић и Александар Жорж. Професори практичне наставе у радионоцама били су: Милан Иванић, Сава Радинић, Фрања Брујић,
Ранко Шимић, Мирко Добовачки, Жива Чупић и Ладислав Такач.26
У новој згради школе 1961. године отворен је Електротехнички одсек.
Како се број кадрова ове струке из године у годину повећавао, одлуком
Скупштине Општине Нови Сад, из састава Машинског школског центра
се 1963. године издваја електротехнички одсек и формира се електротехничка школа, званично Школски центар „Михајло Пупин”. Смештена је у
зграду у Улици Народних Хероја, где се до тада налазила Грађевинска
школа.27
Стара зграда некадашње трговачке академије није давала одговарајуће услове за извођење предавања и вежби, пре свега стручних предмета
грађевинских струка. Главни проблем, који је годинама био присутан, била је недовољна осветљеност учионица и цртаоница. Још крајем педесетих
година, у исто време када су прављени пројекти за машинску школу, разматрала се и могућност изградње нове школске зграде, са свим потребним
условима. Одговарајућа локација била би празан простор уз новоизграђену Машинску школу. То је био део града који се убрзано градио и сматрало се да је локација одговарајућа за изградњу још једног великог школског
центра. На ову локацију школа прелази 1963. године.28
Почетком шездесетих година долази до значајних промена у школству. Реформом 1963. године у Србији се формирају такозвани школски
центри средњег стручног образовања. Грађевинска школа мења назив у
„Грађевински Школски центар”. Грађевинска занимања из школе ученика у
привреди, као што су: зидар, молер, тесар, керамичар и стаклорезац, припајају се грађевинском школском центру. Школски центар тако има два
огранка: „Грађевинска техничка школа” за четворогодишње школовање и
„Грађевинска школа ученика у привреди” за трогодишње школовање.29
Реформа 1963. године мења и изглед Машинске техничке школе „Бошко Палковљевић – Пинки”, којој се прикључују одељења машинске струке
Школе за висококвалификоване раднике, Металопрерађивачка школа са
практичном обуком, обе за трогодишње школовање, и новооснована двогодишња школа за техничке цртаче. Ове школе чине „Машински школски
центар Бошко Палковљевић – Пинки”. Центар је имао десет разреда машинских техничара, 12 разреда трогодишњих смерова и пет техничких
Архива Средње машинске школе, 1958.
Архива Електротехничке школе, 1963.
28 Архива Средње техничке школе, 1963.
29 Г. Јовичић, нав. дело, 83.
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цртача. Трогодишња занимања била су: металостругар, бравар, металоглодач и ливац. Према наставном плану предмети за техничаре били су:
српскохрватски језик, страни језиик, историја, економика СФРЈ, телесно
васпитање, предвојничка обука, математика, физика, хемија са хемијском
технологијом, механика са отпорношћу материјала, техничко цртање са
нацртном геометријом, машински елементи, познавање и испитивање
технологије материјала, обрада материјала, организација процеса производње, погонске машине, конструкције, технолошки поступци, техничка
контрола и одржавање машина. Ученици су, током све три године, на
крају школске године имали две недеље феријалне праксе.30
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als die Mittelschulen in allgemeinbildende und Fachausbildungsschulen geteilt
waren, beide in Dauer von zwei Jahren. In diesem Zeitraum hat die dreijährige
fachliche Verlängerungsschule, die am Anfang des Zweiten Weltkriegs aufgehoben wurde, ihre Tätigkeit wieder aufgenommen, und die Ausbildung in
verschiedenen fachlichen Berufen eingeführt. Die technische Mittelschule,
welche ihre Tätigkeit während des Kriegs nicht unterbrochen hat, setzte ihre
Arbeit fort. Die Fachrichtungen Bauwesen und Maschinenbau, werden in eigene
Schulen getrennt, aus welchen später neue technische Fachschulen entstehen elektrotechnische, chemisch-technologische und Schule für Verkehrswesen.
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ДЕПОРТАЦИЈА НОВОСАДСКИХ ЈЕВРЕЈА 1944. ГОДИНЕ

САЖЕТАК: У раду је приказано како се српско становништво у Новом Саду и
Бачкој упознавало са званичном политиком Мађарске према грађанима јеврејске
вероисповести. Поред званичних државних медија, вести о поступцима и намерама
окупационог режима против Јевреја, као и штуре информације о депортацији
бачких Jевреја у 1944. години, преносио је и једини дневни лист на српском језику
који је излазио за време окупације, „Нова пошта”. Углавном су та писања везана за
извештаје мађарске телеграфске агенције (Magyar Távirati Irod) и ауторске чланке
везане за локална збивања. Тежиште овог рада односи се на раздобље март-август
1944. године, односно на период када је дошло до промене званичне политике према
Јеврејима која ће резултирати масовним деортацијама у нацистичке логоре смрти.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Јевреји, Нови Сад, Други светски рат, окупација, депортација,
Нова пошта.
Историографија је забележила бројна потресна сведочанства о страдању новосадских Јевреја током Другог светског рата. Свесна, промишљена
и окрутна политика Хортијеве Мађарске је током трајања троипогодишње
окупације довела новосадску jеврејску заједницу на ивицу биолошког опстанка. Намера овог рада је да прикаже како су се српска популација у
Новом Саду и Бачкој упознавала са званичном политиком Мађарске према
грађанима јеврејске вероисповести. Вести о чудовишним намерама окупационог режима, као и штуре информације о депортацији бачких Jевреја у
1944. години преносио је једини дневни лист на српском језику који је
излазио за време окупације, „Нова пошта”. Лист је покренут у децембру
1941. и излазио је до септембра 1944. године.
„Уз дозволу окупаторских власти, лист је покренула група новинара са
Војиславом А. Матићем као главним и одговорним уредником. Редакција је била
смештена на првом спрату зграде Аполо, на Главном тргу бр. 6, а новине су
штампане у штампарском заводу Уранија у Футошкој 50 (данас Јеврејска 26),
где се после ослобођења 1944-45. налазила и штампала Слободна Војводина. Редак-
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ција је била принуђена да лист редигује у духу великомађарске сентиштванске
идеологије, тумачећи речима председника владе Бардошија да је Делвидек (Војводина) као ‘древни део матичне државе присаједињен светој круни’. Служио је окупаторској пропаганди, ма колико да је била разумљива жеља Војислава Матића и
његових колега да Србима у Бачкој пруже информације, репортаже из живота и о
људима, прилоге из прошлости, књижевно и забавно штиво на матерњем језику
(ћирилицом), да би их избавили од ‘информативног мрака’”.1
Након краткотрајног рата између Југославије и Сила осовине (Немачка, Италија и Мађарска) од 6. до 17. априла 1941. године, Бачкa је потпала
под мађарску окупацију. По успостављању мађарске власти у Новом Саду,
Јеврејима је наметнут обавезан принудан рад, финансијски су израбљивани под паролом обавезних новчаних поклона према мађарској држави,
ограничене су квоте за упис јеврејских студената на факултете, затворена
је проходност и примање у струковне огранизације а над свим знатнијим
привредним предузећима успостављена је државна управа. 2 Оваква политика је на крају прерасла и у геноцид током злогласне „Шајкашко-новосадске рације” 1942. године.3 Све ове мере су биле у складу са званичном
државном политиком према Јеврејима коју је тадашња Мађарска дефинисала законима из 1938. године, 1939. године и 1941. године. Хортијев режим
је заузео курс антисемтиске политике већ при доласку на власт. Посебним
законом из 1920. године у Мађарској је уведен „numerus clasus” по ком је
ограничен упис Јевреја на универзитете у Мађарској.4
У каснијем времену, како се Мађарска спољно-политички све чвршће
везивала за осовину Берлин-Рим, тако је пооштравано репресивно законодавсто према Јеврејима. На основу такозваног „Првог јеврејског законa”,
донетог 29. маја 1938. године, ограничен је максималан број запослених
Јевреја на двадесет посто у слободним професијама, администрацији и
трговини као и у финансијским, комерцијалним и индустријским предузећима која су запошљавала више од десет радника”.5
„Други јеврејски закон”, донет 5. маја 1939, је додатно ограничио учешће Јевреја у економији. Најважније одредбе овог закона биле су следеће:
„Јеврејин не може да буде намештеник никаквог предузећа, које је власништво било које јавне установе или организације или удружења, чак ни као радник
не може бити у служби. Не може да буде учитељ или професор, тумач нити
експерт, нити патент инжињер или заступник, књиговођа, ревизор. Само до 6%
Енциклопедија Новог Сада, књига 17, Нед-Ној, Нови Сад 2001, 221.
Mila Čobanski, Zvonimir Golubović, Živan Kumanov, Novi Sad u ratu i revoluciji, knjiga I,
Novi Sad 1976, 305-306, 509-510.
3 Види: Драго Његован, Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини, III група
масовних злочина Рација, Нови Сад 2009.
4 Raphael Patai, „The” Jews of Hungary: History, Culture, Psychology, Detroit 2006, 475.
5 Randolph L. Braham,The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary, Detroit 2000, 24.
1
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у адвокатским, лекарским, инжињерским, новинарским, глумачким, филмским
коморама могу бити чланови, само 6%, исто тако у уредништву штампе. Јеврејин не може да буде ни на каквом положају у производњи филма, у позоришту.
Не може да испражњава дозволу апотекара, точење пића и вина, нити имати
занат, који потпада под концесију, а тих заната је у врло великом броју утврђен
наредбом министарства. Не може да учествује у јавним набавкама, не може да
има некретнине, које могу служити пољопривреди, шумарству или рударству.
Од 15 намештеника било којег предузећа не смеју да буду више од двојице Јевреја.
У већим предузећима број јеврејских намештеника не може да буде већи од 12%”6.
Сви јеврејски намештеници преко ових бројева имају се отпустити.
Због ових закона, око 250.000 мађарских Јевреја изгубило је извор прихода.7
„Трећи јеврејски закон”, донет у августа 1941, дефинисао је статус
Јевреја у складу са немачким „Нирнбершким расним законом”. Закон је забранио мешовите бракове, као и сексуалне односе између Јевреја и Хришћана.8 Како је изгледала примена овог закона у окупираном Новом Саду
најбоље илуструје случај Херника Фридмана. Сходно поменутом закону,
Краљевски судски сто издао је пресуду против Фридмана, ожењеног Јулијаном Морберг, пошто је као Јеврејин од 1933. године живео у дивљем браку
са мађарском држављанком. Фридман је осуђен на месец дана затвора и
трогодишњи губитак службе и политичких права.9
Негативан став власти према Јеврејима није скриван од шире јавности, већи део тих намера можемо пратити у писањима новосадске „Нове
поште”. Да је Хортијев режим искрено желео да ограничи грађанска права
Јевреја сведочи и ова „безазлена” фудбалска вест са почетка 1942. године:
„Нaредбом Министарства вера и просвете број 289.100/1942 одређено је да
сви клубови морају најкасније до 15 априла ове године одржати своје годишње скупштине, са којих ће одмах послати извештај Државној спортској централи. Ови
клубови, који не одрже скупштине до одређеног рока, биће брисани из Савеза а њихова имовина ће се предати Државној омладини.
Клубови ће скупштину сазвати и одржати још по старим правилима, али
ће морати у дневном реду донети и тачку, по којој се решава, да се из чланства
аутоматски бришу сви они који су јеврејског порекла.
После 15-ог априла, Мађарски лоптачки савез одржаће скупштину на коју
ће имати право приступа само они клубови, који докажу да у својим редовима
немају ниједног Јеврејине”10.
6 Драго Његован, Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини против Јевреја,
Нови Сад 2011, 56.
7 Исто, 56.
8 R. Braham, op. cit, 24-25.
9 Историјски архив ГрадаНовог Сада (даље: ИАГНС), Ф. 259, Градско начелство слободног краљевског града Новог Сада (1941-1944) (даље: Ф. 259), 24696/1943.
10 Нова пошта, 14. 01. 1942. године.
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Две године касније, Јеврејима ће бити забрањено и присуствовање
спортским утакмицама.
„Искључење са спортских игралишта лица која носе жуту звезду. Претседник народне спортске комисије, Др Мишанђи Оте изајавио је на последњој седници
да је Министарство вера и просвете забранио посећивање државних спортских
установа свим лицима које носе жуту звезду. На седници се поставило питање
да ли да Јевреје искључе и са осталих спортских игралишта. Комисија је једногласно овај предлог усвојила”.11
Након покоља у Рацији 1942. године, појачан је и економски притисак на новосадске Јевреје. Привредни одсек Градског начелништва констатовао је 1942. године да је на територији Новог Сада издато 2673 обртница
за 2648 нејеврејских особа, те да је издато 333 обртница за 294 јеврејске особе,
тако да је проценат обртница издатих Јеврејима у укупном броју износи
11,30 %.12 Годину дана касније констатовано је да укупна заступљеност
Јевреја у привреди града износи 10,77%.13 Након овог економског пребројавaња уследила је одлука Министарства унутрашњих послова да се Јеврејима одузме и више не издаје пословни простор у закуп.14 Овај задатак Градоначелник Новог Сада је доследно испунио.15
Радикалан заокрет према до тада „трпљеној” јеврејској заједници у
Мађарској збио се у марту 1944. године. Наиме, 18. марта 1944. године
Адолф Хитлер је позвао адмирала-регента Хортија на разговор у комe је
ултимативно захтевао окупацију Мађарске ради успешнијег вођења рата.
Већ следећег дана немачке трупе јачине осам дивизија, под вођством команданта Југоистока фелдмаршала барона Максимилијана Вајкса, ушле су у
Мађарску без икаквог отпора.16 Хорти je остао на власти обавезавши се да
појача ратни напор Мађарске, пооштри политку према Јеврејима и одобри
успостављање пронемачке владе у Будимпешти.17
Одјеци овог споразума брзо су се зачули и у Новом Саду.
„У раним јутарњим часовима 19. марта 1944. обавештени о споразуму
Хитлер—Хорти, пред „Хабагом”18 су почели да се окупљају униформисани и
наоружани новосадски Немци, који су се са немачким војницима у потпуној ратној
спреми нешто договарали и прегруписавали. Ускоро су кренули у различите делове града како би запосели јавне зграде, касарне и друге објекте. Тога дана је запоНова пошта, 02. 05. 1944. године.
ИАГНС,Ф.259, 41406/1942.
13 ИАГНС,Ф 259, 8171/1943.
14 ИАГНС,.260, Велики жупан Слободног краљевског града Новог Сада (1941-1944) (даље:
Ф. 260), 1266/1942.
15 Исто.
16 Aleksandar Kasaš, Mađari u Vojvodini 1941-1946, Novi Sad 1996, 146.
17 Петер Рокаи, Золтан Ђере Тибор Пал, Александар Касаш, Историја Мађара, Београд
2002, 584.
18 Данас Улица Васе Стајића број 2.
11
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чело и хапшење новосадских Јевреја у чему су фолксдојчерима и немачким војницима пружили помоћ мађарски фашисти, тзв. њилаши”19.
Ухапшени Јевреји подвргнути су разним видовима понижавaња и
мучења.
„Тако је на пример, у Новом Саду Гестапо уз помоћ фолксдојчера ухапсио
преко 300 Јевреја и довео у просторије хотела ’Слободе’20 које су служиле као затвор. Ухапшена лица сматрана су истовремено таоцима. Преко дана радили су
најтеже физичке радове злостављани од стражара и надзорника; ноћу су служили
за забаву и разоноду својим немачким стражарима и припадницима месних фашистичких немачких и мађарских организација, које су ради тога долазиле у
затвор. Тако су затвореници после тешког дневног рада ноћу морали да изводе
разне гимнастичке вежбе, на велико увесељавање присутних грађана фашиста.
Када би се све то завршило и посетиоци отишли из затвора, стражари су наређивали Јеврејима да остатак ноћи проведу стојећи, не дозвољавајући им да спавају,
а када би неко клонуо и пао, тукли су га дотле док није поново устао и стао поред
зида са осталима. На сличан су начин поступали Немци и са затвореницима таоцима по другим местима.Већина тих талаца пуштена је кућама после боравка од 19—20 дана у затворима”21.
Међу људима који су идентификовани као помагачи и непосредни
извршиоци овог нецивилизацијског акта били су прослављени новосадски
фудбалер Ленци Шпилер, Виктор Гаус, Себастиан Немесхеи Мер, Ото
Денер, Карло Гејер и други.22 Вести о овим дешавањима нису нашла места
у писањима „Нове поште” што наравно не изненађује, јер уредништво
овог листа ни речју није поменуло ни злочине и страдања током Рације у
јануару 1942. године.
На челу новoформиране владе у Мађарској, која је ступила на власт
23. марта 1944. године, стајао је изразити антисемита Деме Стојаи.23 Да иронија буде већа, тадашњи председник владе рођен је у Вршцу под именом
Димитрије Стефановић. „Нова пошта” је овако преставила новог премијера својим читаоцима:
„Стојаи Деме је после завршeне хонведске кадетске школе изашао као заслош
1902 године и додељен 28-мом хонведском пешадијском пуку. После завршетка
ратне школе 1910 додељен је генералштабу. У првом светском рату служио је у
пешадиској бригади а после код дивизије као генерал-штабни официр. После је био
19 Zvonimir Golubović, Živan Kumanov, Novi Sad u ratu i revoluciji, knjiga II (dalje Novi Sad
u ratu i revoluciji, II), Novi Sad 1981, 300.
20 Данас зграда Војвођанске банке на Тргу Слободе.
21 Група аутора, Злочини фашистичких окупатора и њихових помагача у против Јевреја
у окупираној Југославији (даље: Злочини фашистичких окупатора), Београд 1952, 166-167.
22 Драго Његован, Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини против Јевреја,
Нови Сад 2011, 154, 157.
23 Novi Sad u ratu i revoluciji, II, 300.
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додељен војној команди у Босни, Хрватској и Далмацији као вођа оперативне групе, на италијанском фронту у Доломитима, био је генералштабни шеф бригаде
а у последњим годинама рата радио је код врховне команде.
После завршетка првог светског рата био је додељен начелнику штаба генералштаба као начелник. Од 1925 до 1933 као генералштабни пуковник а касније
као генерал вршио је у Берлину службу као војни аташе. Од 1933 до 1935 био је
начелник претседничког одељења у хонведском министарству. Од децембра 1935
био је именован за подмаршала а од 1 јануара 1936 стављен је као такав у пензију.
Тада је именован за ванредног посланика и опупомоћеног министра у Берлину,
1940 године стављен је за мађарског краљевско тајног саветника. Претседник
владе одликован је великим крстом мађарског ордена за ратне заслуге, трећим
редом гвоздене круне, трећим редом војног крста са мачевима, златним и сребрним орденом Сигнум Лаудис са мачевима и великим крстом немачког ордена
Орлов као и многим другим високим иностраним одликовањима.”24
Демеова влада, која је дошла на власт на основу споразума ХитлерХорти, одобрила је рад профашистичке партије Стреличастих крстова, а
на челу Министарства унутрашњих послова нашао се Ласло Баки, политичари са изразитим антисемитским убеђењима.25 Један од приоритета нове
владе био је циљ да „реши” јеврејско питање по узору на политику Трећег
рајха.
На састанку одражаном 4. априла 1944. године у Министарству унутрашњих послова у Будимпешти договорене су смернице за гетоизацију и
депортацију мађарских Јевреја у логоре смрти у Немачкој. Састанку су присуствовали Ласло Баки, Ласло Ендре, пуковник Ђизо Тилђеши, поручни
пуковник Ласло Ференци и представници Вермахта Адолф Ајхман и
његови помоћници.26 На основу договора са овог састанка, 7. априла 1944.
године израђен је тајни декрет број 6163/1944. BM VII. re. који је потписао
Ласло Баки:
„Мађарска краљевска влада ускоро ће очистити земљу од Јевреја. Наређујем
да чишћење буде уређено по територијалној подели. Јевреји, без изузетка на године или пол, морају бити депортовани до одређених логора. У градовима и селима,
део Јевреја ће бити смештен у јеврејске зграде или гетое које ће одредити власти.
Овај декрет је строго поверљив, и власти као и комаданти штабова су одговорни
да нико не сазна ово пре него што почне акција чишћења”27.
Ова наредба је предвиђала и да:

24 Нова Пошта, 24. март 1944. Занимљиво је да у писањима „Нове поште” никада није поменуто српско порекло тадашњег председника владе.
25 A. Kasaš, nav. delo, 1941-1946, 148.
26 R. Braham, op. cit, 110.
27 Jonathan C. Friedman, Тhe Routledge History of the Holocaust, New York 2011, 255.
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„станове Јевреја треба затворити, ствари изложене квару, стоку и слично,
употребити за јавну исхрану. Новац, драгоцености, наките, акције, треба предати филијали Народне банке.”28
„Јевреји смеју отићи само у једном оделу, и понети собом највише још једну
кошуљу, а хране, по глави за 14 дана. Пртљаг у тежини од 50 кг. Новац и драгоцености морају Јевреји предати. Јевреје, које не би нашли у становима, треба путем
потернице тражити.”29
Намера је била да се Јевреји и њихова имовина детаљно евидентирају, да се изврши концетрација јеврејске популације у гетима (смештеним у
места са развијеном железничком мрежом), одакле ће даље бити депортовани према логорима у Немачкој.30 Нови Сад је потпао под четврту оперативну зону која је обухватала пети и шести жандармеријски округ (Сегедин и Дебрецин). Операцијом је руководио пуковник Ласло Орбан.31
Спровођење наредбе бр. 6163/44 је значило следеће:
„да се приликом скупљања Јевреја имају на ’чување’ одузети драгоцености
и новац. Предвиђа, шта све Јевреји могу понети собом итд. /Инв.бр. 5127; 5-6/ Уз
ту наредбу постоји једно упутство које одређује, да се трошкови „испражњења"
имају покрити из готовог новца узетог од Јевреја. Вредносне ствари, новац, писаће стројеве, бицикле, фотоапарате и слично, треба отпремити филијали Народне банке. Треба обратити нарочиту пажњу томе, да Јевреји немају могућности да сакрију готов новац, драгоцености и наките. /Инв. бр. 5127, 3-4/ Затим
Стр. пов. наредба Министра финансија бр. 147810/1944-VII са потписом др Ремењи Схнелер Лајоша, одређује инвентарисање и отпрему у Будимпешту целокупне јеврејске имовине, /инв.бр. 5131/ Наређење поджупана Бачке бр. 1179 решење
1944. од 16. маја 1944. године одређује инвентарисање одеће, депортованих Јевреја. / Инв.бр. 5128-9/ а наређењем истога броја од 22. маја 1944. године одређују
инвентарисање простијих предмета покућства депортованих Јевреја. /Инв.бр.
5128-9/-.Владин комесар за обскрбу Бачко-бодрошке жупаније и града Сомбора
својим актом бр. 3045/44. од 24. маја 1944. године поставља захтев за одузете
ствари од Јевреја у свху опскрбе становништва. /Инв.бр. 5129-1/ Да би се обезбедила имовина јеврејска за конфискацију још пре него што почиње скупљање и
исељавања Јевреја, дакле када Јевреји још нису знали, да ће бити депортовани, али
већ после издавање Наредбе, којом се депортовање одређује, издата је Наредба Министра председника бр. 1500/1944. којом је одређено, да сви Јевреји имају пријавити сву своју имовину, која се сва, како покретна, тако и непокретна узима под
секвестар. Све вредносне ствари имали су предати банкама./Инв.бр. 5035/”.32

Драго Његован, Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини против Јевреја, 57.
Исто,57
30 R. Braham, op. cit,113.
31 Ibid, 111.
32 Драго Његован, Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини против Јевреја, 138.
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„На ове одлуке надовезала се наредба бр. 1600/1944. од 16. априла по којој су
Јевреји дужни целокупну своју имовину, чак и намештај, одела и потребно посуђе
домаћинства, пријавити и депоновати све вредносне папире, акције, предмете од
злата, драгоцености, у банци.”33
„У јеврејским радњама и фабрикама има да се спроведе строга забрана и
свака радња, да се преда именованом старатељу. Пољопривредни посао, било да је
власништво Јевреја или пак га он држи у закупу, треба да се преда старатељу,
заједно са живим и мртвим инвентаром. Рачуни, улози на штедње, текући рачуни, сефови Јевреја у банкама, да се ставе под забрану, да се обустави право располагања Јевреја. Приликом исељавања из њихових кућа извршен је темељит претрес
над Јеврејима да не би однели собом новац, наките или друге драгоцености. /Инв.бр.
5029, 5034, 5035, 5047, 5065, 5058, 5051/ Негде су им запретили смртном казном,
ако не би предали све вредносне ствари и покушали би, да их сакрију. /Инв.бр. 5027,
5051/ У збирном логору у Суботици мађарски детективи испитивали су новосадске Јевреје, где су сакрили драгоцености, и неколико од имућнијих, вратили су натраг у Нови Сад само у ту сврху, да би овде од њих изнудили проказ имовине.”34
Сходно новонасталој ситуацији, закони и уредбе које су се тицале положаја Јевреја штампани су у службеном листу а новосадска „Нова пошта”
је на својим страницама преносила најзаначајније делове тих писања.
Нови закони су предвиђали обавезно ношење Давидове звезде око
руке за Јевреје.
„Будапешт,30 март.(МТИ)
Службене новине од петка доносе наредбу мађарског краљевског министарства у погледу ознаке за разликовање Јевреја. Наредба гласи: Мађарско краљевско
министарство на основу закона о заштити државе, а на основу опуномећености
наређује следеће
§.1. Почев од ступање ове наредбе на снагу свако јеврејско лице које је навршило 6. год. живота, без обзира на поло, дужно је да ван куће носи на левој страни
груди на горњем оделу, на добро видљивом месту у пречнику од 10 центиметара
од жутог сомота, свиле или платна, шестокраку звезду. Знаци који су споменути у првом зачелу за распознавање треба да се пришију на одела тако да се не могу отстранити.
§.2. При констатовњу, приликом примања ове наредбе, ко је Јеврејин а ко
није меродаван је пропис тч.9 о 16. зак. чланак из 1941. године о тим да није Јевреј
и оно лице које с обзиром на своје порекло и вероисповест одговара последњем одељку тч. 9 под претпоставком да није склопио, односно све дотле док не склопи брак
са Јеврејом или са таквим нејеверјином чији су један или два претка у другом колену рођени као припадници јеврејске вероисповести.

33
34

Исто, 57.
Исто, 138.
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§.3 Пропис тч.1, ове наредбе не односи се на оне Јевреје који су у рату од 1914
и 1918. г. за јуначко држање пред непријатељем одликовани златним или бар у
два маха сребрним орденом витешког реда или су као виши официри добили орден
трећег реда, орден гвоздене круне са мачевима или вишим од тога, а исто тако и
они који су одликовани са мачевима или као штабни официри орденом вишим од
ордена Гвоздене круне трећег реда али само са орденом са мачевима. Исто у случају ако је инвалид за 75% и у сличају по 1 зачелу 2 одељка 6 тачке законског члана
IV из 1939 год. 7720/1939 г. М.Е. маредбе §. 66. 2220/1941 г. М.Е.. наредбе 3 §.. или
8550/1941 г. М.Е. наредбе 2 §.. долази под наведени изузетак.
§.4 Уколико прекршење наредбе не долази под пропис кривичног закона, чини иступ и биће кажњен до два месеца, а за време рата до 6 месеци затвора онај
који не удовоље прописима ове наредбе. §.5. Ова наредба ступа на снагу 5 априла
1944 године. О извршењу ове наредбе стараће се министарство унутрашњих дела.”35
Бирокатија се доцније постарала да тачно дефинише ко, када и где је
обавезан да носи тај знак:
„Изузетци у наредби о ношењу јеврејског знака
Будапешт, 5 април. — (МТИ) „Службене новине у броју од среде доносе наредбу о допуни Наредбе бр М. Е. 1240/1944, о значки за разликовање Јевреја. Према
Наредби, наређење у првом одељку Наредбе М. Е. 1240/1944 не односи се на следеће
Јевреје.
1. На активне или пензнонисане свештенике хришћанске вероисповести, на
лица овлашћена за душебрижнички рад калуђера, и на оне који као чланови калуђерског реда, било да су произведени за ђакона од стране надлежне црквене властн или
као ђакони, врше рад на неговању напуштених, сиромашних, болесних и сирочади.
2. На жену која заједно станује са лицем или удову и децу оних који су као
изузетци набројани у трећем одељку Наредбе М. Е. 1240/1914.
3. На удове и ратну сирочад овога рата.
4. На брачнога друга хришћанске вероисповести нејеврејског лица, које са
њиме заједно живи и на удову хришћанске вероисповести нејеврејског лица. Међутим, ако из брака има деце, изузетак у оба случаја постоји само тада ако је дете
нејеврејско.
5. На иностране држављане који бораве у Мађарској, који своје инострано
држављанство докажу путем земаљске централне власти за контролу странаца
од надлежног иностраног претставништва уверењем истављеним у ту сврху.”36
У истом броју „Нове поште” стоји и следеће:
„Будапешта, 5 април (МТИ)
У вези са наредбом бр 1240/1944 која говори о значки за разликовање Јевреја,
са више страна постављени су упити како треба разумети овај пропис Наредбе,
која говори да знак разликовања треба носити ’изван куће’.
35
36

Нова Пошта, 31.03. 1944.
Нова Пошта, 06. 04. 1944.
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Према тумачењу са надлежног места, Јевреји морају да носе значку за разликовање на сваком месту где долазе у додир са грађанством (улица,јавна места,
трамваји итд.). Не треба да носе значку Јевреји у свом стану и у згради где се
налази стан, под предпоставком да у истој згради нема јавног локала (позориште,
гостионица итд.)
Прописи првога зачела Наредбе односе се само на она спoменута лица, која
су на дан ступања ове Наредбе, већ произведена за свештенике, ђаконе, односно
дали завет калуђерском реду.”37
„Нова пошта” обавештава и како су изгледале казне за оне који се
нису придржали ове наредбе:
„Интернирани јевреји што нису носили жуту звезду. Суд у Топољи интернирао је др Сеге Иштвана, лекара из Топоља због тога што није носио жуту
звезду. Сем тога Сеге је кажњен са хиљаду пенга новчано, жена Ледере Ференца је
такође интернирана и кажњена новчано са 150 пенга. Због исте кривице кажњен
је затвором од десет дана Шалдо Штрихбер Ђула, глумац из Чантавира.”38
Уследила је наредба о забрани растуривања књига јеврејских аутора:
„Службене новине у овом броју од недеље објављују наредбу владе о забрани
издавања објављивања и стављања у промет дела јеврејских писаца. Изузетак чине
само она научна дела за која се добије дозвола од Министарства просвете у сагласности са претседниптвом владе. Нико не сме да позајмљује или да било којим
другим начином ставља у промет књиге јеврејских писаца. Све библиотеке, јавне,
школски итд. морају у року од 15 дана од дана ступања Наредбе на снагу да саставе списак у пет једнаких примерака и да доставе М. кр. владином комесару за
штампу, списак мора да садржи следеће податке: наслов дела, име писца, језик(да
ли је дело научно, политичко или литерално) и колико примерака таквих књига
налази се у тој библиотеци. Један примерак биће достављен мађарском друштву
за набавку сировина од папира у Будапешти које ће затим позвати пријављиваче
и одредити им рок за предају књига. Трошкове транспорта терет онога који
књиге поднесе. То друштво имаће да надокнади цену установљену за отпатке од
папира. Предате књиге ће бити уништене.”39
Немачки писац Хајнрих Хајне је још у XIX веку написао да тамо где
пале књиге на крају ће спаљивати људе. Ова пророчка тврдња, убрзо се
обистинила и на примеру Мађарске. Шта се догодило са књигама јеврејских аутора дознајемо из ове вести:
„Ових дана ће преко пола милиона јеврејских књига бити однето у папирни
млин. Како пише „Фигетленшег", ових ће дана, пошто је 14 маја истекао рок
пријаве предаје књига јеврејских аутора све конфисковане књиге јеврејских писаца,
бити предате творници за прераду папира. На тај ће начин преко пола милиона
Исто.
Нова Пошта, 02. 04. 1944.
39 Исто.
37
38
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књига и издања јеврејских аутора, које су наредбом владе повучене из промета,
бити прерађене те ће се на тај начин добити знатна количина чистог новог
папира, способног за издавање и штампање нових књига. Ове су књиге заплењене
код издавача и велетрговинама,малопродама, антикварницама, библиотекама итд.
Меродавна је власт ове књиге доставила Управи мађарске папирне индустрије за
добијање сировог материјала, а да би се исте најкасније до 30 јуна о. г. могле поништити. Добивени материјал употребиће се у циљу нове фабрикације папира”.40
Месец дана након започињања ове акције у „Новој пошти” читаоци
су могли да прочитају и детаљно објашњење ко се све сматра Јеврејином,
јер тзв. „Други јеврејски закон” из 1939. године није био баш прецизан у
вези са овоим питањем:
„Ко се има сматрати Јеврејином а ко не јеврејином код такозваних полукрвника.
Мађарска телеграфска агенција јавља: Својeвремено је такозвани други
јеврејски закон- IV Зак. чланак из 1939 установио компликоване прописе у вези
одређења појма "Јеврејин" тако да се раније много случајева није могло одлучити
о појединцима да ли се имају сматрати за Јевреје или нејевреја. Насупрот томе
Наредба која jе издатa 22 марта 1944 стављајући се на чисто расну основу сасвим јасно констатујe појам нејевреја и Јевреја. Само у једном једином питању:
лица чији су дедова два нејеврејина а два Јеврејина, у случају такозваних полукрвника показивало се извесно колебање у пракси. Према информацији добивеној са
надлежног места правна је ситуација у вези квалификације Полујевреја следећа:
1. За оне полукрвнике који се у сваком погледу квалификују као нејевреји,
дакле не потпадају ни под какво ограничење постоје две категорије:
а) У једну категорију долазе они полукрвници чији је већ један родитељ јеврејског порекла био Хришћанин приликом склапања брака са родитељем нејеврејског порекла. Дакле такав полукрвник, дакле који се већ и сам родио као Хришћанин а и родитељ Јеврејин пре склапања брака био Хришћанин без обзира на све
остале околности квалификује се као пуноправни Нејеврејин. Дакле пуноправни
нејеврејин је такав полукрвник а у том случају ако има или је имао брачног друга
јеврејског порекла.
б) У другу категорију полукрвника долазе они који су се родили као Хришћани али су пре навршетка седме године постали Хришћани, али су родитељи
јеврејског порекла или уопште су после склапања брака прешли у хришћанску
вероисповест. Лица из те категорије се квалификују се међутим само тада за
пуноправног нејевреја, ако никада није склопио брак са Јеврејином или с таквим
нејеврејином чији су једно од двоје деда рођени као Јевреји, док у случају полукрвника а категорије њихов склопљен брак нема значаја дотле полукрвник б категорије брак чинио био склопљен са јеврејином чини га Јеврејином и више и тада ако
је брак разведен или је брак престао услед смрти једног од брачних другова.
40

Нова пошта, 01. 06. 1944.
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2) Лица које се не налазе у а) и б) тачки полукрвника да она која су постала
Хришћани навршетком седме године клафикују се као Јевреји.41
Да се ситуација погоршвала сведочи и ова вест из „Нове поште” у
вези са јеврејском покретном имовином:
„ОБАВЕЗА ПРИЈАВЕ ЈЕВРЕЈА ВЛАСНИКА АУТОМОБИЛА. Будапешт
30 март, (МТИ) Влада, на основу добивених овлашћења, наређује да су Јевреји који
располажу са моторним возилима: приватним путничким аутомобилима, теретним аутомобилима и моторбициклима дужни да до 8 априла на препорученој
дописној карти пријаве десетом одељењу министарства трговине и саобраћаја
следеће податке: Име, презиме и стан власника моторног возила; саобраћајни број
моторног возила (односно бивши саобраћајни број); врсту путничког или теретног аутомобила и моторбицикла, марку возила; место где се сада налази, и број
гума. На крају да ли моторно возило има ознаку Е али У, да ли је ослобођено од
употребе од стране хонведства и да ли је привремено узето за употребу хонведства. При констатовању у смислу наредбе ко је Јеврејин а ко није меродавнии су
§- 9 и 16 зак. члана 15 из 1941 год. Наредба је објављена у Службеним новинама у
петак и одмах ступа на снагу.”42
Власт ништа није препуштала случају, након аутомобила на удару
су се нашли и радио апарати:
„Наредба о јеврејским радио дозволама. М. кр. министарство наредило је да
Јевреји, који имају дозволе за опријемне радо станице, поднесу своје личне податке
у току од три дана код надлежне поште. Важност јеврејских радио дозвола после
истка тог рока престаје, те власници ради не могу више користити нити отуђити свој радио апарат.”43
Посебно место међу мерама које су газиле основно људско достојанство припадника јеврејске вероисповести имала је забрана одласка у јавна
купатила. О томе је у „Новој пошти”писано:
„Јеврејима је забрањен одлазак у јавна купатила. Мађарска телеграфска агенција објавила је наредбу Министарства унутрашњих послова бр. Б.М. 444/1944 у
смисли које је забрањено посећивање јавних купатила Јеврејима који су обавезни
да носе жуту звезду. Наредба, поред те опште забране овлашћује првог чиновника
муниципије да Јеврејима може дозволити да посећују јавна купатила у одређеним
данима односно одређеним часовима. У Наредби на крају се наводи да се забрана не
односи на таква јавна купатила којим се искључиво могу служити Јевреји. Таква
купатила одредиће први чиновник муниципије. Повреда ове наредбе сматра се за
иступ.”44
Да су градске власти у Новом Саду биле ажурне по овом питању
Нова Пошта, 06. 05. 1944.
Нова Пошта, 31. 03. 1944.
43 Нова Пошта, 12. 04. 1944.
44 Нова Пошта, 03. 05. 1944.
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сведочи податак да је још 1942. године одлуком управе Д.Д. „Штранд” одређено је да Јевреји могу да користе само леви доњи део плаже.45 Новосадски Одсек за јавно снабдевање је непосредно пре почетка прогона изнео је
податак да је на дан 1. маја у Новом Саду евидентирано 1666 Јевреја.46
Следећи корак окупаторских власти је био затварање радњи чији су
власници Јевреји. Ту наредбу је пренела и „Нова пошта”:
„Све јеврејске радње ће бити затворене! Будапешт, 21 април (МТИ)-"Службене новине" од петка доносе још једну важну Наредбу у погледу јеверејске имовине.
На основу опуномоћења у вези са састављањем под секвестар јеврејске имовине.
Министар трговине и саобраћаја је нарадио да се имају затворити све јеврејске
трговине.
У смислу Наредбе, све јеврејске радње, које непосредно продају робу потрошачима или се уопште баве продајом робе, односно посредовањем, имају се затворити заједно са свим канцеларијским просторијама, те о томе поднети извештај
у општинама општинском поглаварству, у градовима градоначелнику, а у Будапшети окружним престојницима. Затварање радњи значи истовремено стављање секвестра на робу и на намештај радње. Трговац је дужан на улазу у радњу
да стави таблу снабдевену са печатом власти, којом саопштава да је радња затворена. До даљњег Наређења није му дозвољено да продаје робу радње, и то ни у
радњи ни ван ње. Ако би интереси одбране или необично важни интереси јавног
снабдевања захтевали да радња буде затворена, у погледу решења скидања забране
одлучују у општинама срески начелник, у градовима градоначелник а исти постављају и вође предузећа. Вођење радње у таквим случајевима треба препустити
једном од хришћанских намештеника предузећа. Наредба предвића, да јеврејски
трговци, морају под свим околностим да исплате принадлежности хришћанских
намештеника.
Наредба се не односи у погледу обавезне пријаве јеврејског иметка и стављања под секвестар јеврејске радње, односно тој наредби треба употпоности да се
удовољава.
У вези са наредбом на надлежном месту упозоравају да ће се у погледу употребе јеврејских радњи и намештаја радњи објавити специјална наредба а да
власти у том погледу неће давати засада обавештења. До објављивања наредбе
нико није овлашћен да преда робу радње или уређај, или да је на било који начин
отуђи. То наређење, међутим, не односи се на робу која се квари и која ће бити
стваљена у промет путем хришћанских трговаца.”47
Уследила је јагма за добијањем старатељства над јеврејском имовином и добијањем права закупа над непокретном имовином. Решено је да
зграда бивше Југословенске државне кредитне банке на углу улица Хорти
ИАГНС, Ф. 259, 59125/1942.
ИАГНС, Ф. 260, 2190/1944.
47 Нова Пошта, 22. 04. 1944.
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Миклоша и Левенте48 буде предвиђена за смештај покретне имовине депортованих Јевреја.49Министарство унутрашњих послова је наредило да
приликом издавања бивших јеврејских станова и кућа првенство имају
припадници жандармерије.50
Након ових свих предрадњи чији је циљ био ограничавање слобода
јеврејског становништво, уследило је извршење наредбе 6163/1944. Полиција у Новом Саду, према предвиђеном плану, објавила је у „Новој пошти”
23. априла 1944. године следећу наредбу:
„КАПЕТАНИЈА М. КР: ПОЛИЦИЈЕ у УЈВИДЕКУ НАРЕДБА
Позивам лица јеврејске народности и и јеврејске вероисповести, као и сва
лица која поседује предмете јеврејског власништва оружје, муницију, предмете
војне опреме, радио апарата, двогледа; фотографске апарате, писаће машине и
бицклове, или су такве предемете набавили после 22. марта, да их за време званичних часова 24 и 25 априла предају на унапред припремљеној предајној и пријемној признаници Благајни м. кр Полицијске капетаније у Ујвидеку. Обавеза
пријаве терети свако лице, јеврејске или нејеврејске народности, које под било
какавим условима чува јеврејско власништво. Пропуст предаје и пријаве повлачи
кривичну одговорност и интернацију.
Ујвидек, 22 април 1944 године
Управник капетаније: Зомбори Ђула с.р. м.кр. полициски надсаветник”.51
Касније дознајемо:
„у Ујвидеку су приспеле тисканице за пријављивање јеврејске имовине. Према саопштењу градског административног одељења потребне тисканице за пријаву јеврјеске имовине приспеле су исте се од понедељка ујутро уз цену 1,50 пенга
могу добити у Градској кући, на другом спрату, соба број 39, односно 42”.52
Да се мислило на сваку ситницу сведочи нам и ова невероватна вест
из Сомбора:
„Пси евакуисаних Јевреја предаће се шинтерима. Градска управа у Зомбору,
обавестила је грађанство, да онај ко хоће да купи пса од Јеврејина који је евакуисан,
да оде на Градску шинтерницу где су прикупљени пси од евакуисаних Јевреја. Цену
установљава шинтер. Ако се не може установити ко је био власник пса тада се
после куповине пас мора каламити. Ако нови власник зна ко је био стари власник
пса тада нека се пријави код првостепене Обртне власти града Зомбора.”53
„Нова пошта” је 21. априла 1944. године обавестила јавност да:
„Јеврејима у Топољи забрањено је упућивање животних намирница. Према
најновијој нареби власти, трговцима и произвођачима у Топољи најстрожије је
Булевар Михајла Пупина и Улица Игњата Павласа.
ИАГНС, Ф. 259, 25679/1944.
50 ИАГНС, Ф. 259, 23741/1944.
51 Нова пошта,23.4. 1944.
52 Нова пошта, 04. 05. 1944.
53 Исто.
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забрањено упућивати намирница грађанима јеврејске народности. Прекршитељи
наредбе ће бити интернирани.”54
Који је био разлог веће концетрације грађана јеврејског порекла у
Бачкој Тополи о томе се у „Новој пошти” није писало. Данас је широј јавности готово апсолутно непозната чињеница да се током Другог светског
рата у Бачкој Тополи налазио сабирни логор за цивилна лица. „Логор у
Бачкој Тополи кога су Мађари основали одмах по окупацији Бачке и који
је током три године мађарске окупације служио у разне сврхе — као сабирни логор за депортирце, као логор за политичке кривце, итд. — преузели
су одмах по уласку Немаца СС-овци.”55 Мађарске власти су преузеле на
себе старање о спољној безбедности логора, исхрани и чистоћи у логору.56
„У току 19. марта у Новом Саду је ухапшено око 150 Јевреја, који су били
затворени у просторијама хотела ’Слобода’ (данас Дом ЈНА). После неколико дана,
за које су време били испитивани и малтретирани на различите начине, један
део је био пуштен, да би почетком априла били поново ухапшени и упућени у
логор у Бачкој Тополи, чију су управу преузели Немци. Од 17. априла 1944. Јевреји из различитих делова Бачке све су више пунили бачкотополски логор. По неким
подацима, од 17. априла до 15. маја 1944. кроз овај логор је прошло око 3.000 људи,
жена и деце. Готово свакодневно су нови логораши стизали, а други из логора депортовани у различите логоре смрти у Немачкој. Крајем маја логор је био готово
испражњен. Преосталих око 300 логораша, претежно старијих особа, доживело је
исту судбину почетком јуна. Ускоро је логор био спреман да прими нове становнике, које су окупатори третирали као припаднике народноослободилачке борбе.”57
Кроз које све муке су пролази заточеници овог логора дознајемо из
књиге о злочинима окупатора против Јевреја у Југославији:
„Априла 1944 почињу да пристижу у логор први интернирци Јевреји. То су
били углавном Јевреји из Бачке, али је у њему био смештен и мањи број Јевреја из
Мађарске. После краћег или дужег боравка у логору — ретко ко дуже од четири
недеље — инетернирци су упућивани даље у немачке концентрационе логоре. Кроз
логор је на тај начин прошло око 3.000 југословенских Јевреја; просечно бројно стање
логора у априлу месецу износило је око 1800 људи.
Ухапшена лица трпела су у том логору сва малтретирања и понижења
каква су била уобичајена у СС-овским логорима те врсте. Логор у Бачкој Тополи
није био подешен за радни логор, те стварног рада у њему није ни било. Али је
команда логора измишљала све могуће начине да и тим путем — путем прекомерног физичког напора- људе исцрпе, измучи и понизи. Интернирци су вршли
потпуно непотребне радове, на пример, раскопавали једно брдашце и били примоНова пошта, 21. 04. 1944.
Злочини фашистичких окупатора, 167.
56 Исто, 126.
57 Novi Sad u ratu i revoluciji, II, 300.
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рани да земљу преносе у драгачима, које су морали да пуне шакама, јер су им Немци
одузели лопате. Затим су интернирце упрезали у плугове и дрљаче и на тај су
начин, употребљавајући људе уместо стоке, Немци преорали велике комплексе
земљишта око логора.
За сваку погрешку следовале су казне: батинање, гимнастика по казни, која
се састојала у томе да су људи морали сатима да трче у круг, да се по команди
бацају на земљу и опет дижу, да праве жабље скокове, итд, без обзира на старост
и физичку кондицију.
Постепено је овај логор испражњен; 18 јула било је у њему свега 16 лица,
остале су Немци отпремили у Освиецим(Аушвиц).”58
Из списка сачињеног у концентрационом логору у Бачкој Тополи,
зарад потреба одсека за евиденцију града Новог Сада, дознајемо имена
преко 170 који су депортовани нацистичке логоре смрти. У списку су: др
Абрахам Деже, др Лампел Бела, Вадас Бела, Рот Бела, Кон Лео, Кон Ђула,
Алмослино Емил и други.59 Наравно, у „Новој пошти” није писано о у
ужасима и страхотама кроз које су пролазили заточеници логора у Бачкој
Тополи. Ипак, српска јавност је и кроз такво штуро писање могла да претпостави шта се дешава јер су свима још у сећању биле живе успомене на
1941. годину када је тај логор почео са радом. Наиме, 25. априла 1941. године мађарске власти су издале наредба о протеривању свих Срба, Босанаца,
Црногораца, Цигана и Јевреја који су се населили у Бачкој после 30. октобра
1918. године60.Тада је и формиран логор у Бачкој Тополи који је могао да
прими 2000 лица.61 У већ поменутој наредби од 25. априла 1941. године
стајало је и следеће: „На исељење обавезни могу са собом понети осим
драгоцености, оне покретности које могу да носе и онолико готовог новца
колико је потребно за покриће најнужнијих издатака насталих исељењем.”62
Ова дешавања из 1941. године, сигурно су бар малим делом послужила
као полазна тачка за организацију и извођење акције против Јевреја у 1944.
години.
Одлука о хапшењу и гетоизацији Јевреја у на простору од Фрањиног
канала до Тисе (укључивала је и градове Хоргош, Кањижу, Нови Сад, Сенту
и Сомбор) донета је 19. априла на састанку одржаном у Министарству
унутрашњих послова којим је председавао Ласко Баки.63
Сходно закључцима владе локалне власти у Новом Саду су ревносно
извршиле добијено наређење:

Злочини фашистичких окупатора, 167.
ИАГНС, Ф.259, 1017/1944.
60 Vladislav Rotbrat, Jugosloveni u mađarskim logorima i zatvorima 1941-1945, Novi Sad 1988, 36.
61 Исто, 32.
62 Исто, 36.
63 Randolph L. Braham, op cit., 122.
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„др витез Миклош Нађ, градоначелник Новог Сада, и Ђула Зомбори, главни
полицијски саветник, издали су 26. априла 1944. следећи оглас:
1) Од 26.-ог априла 1944. године у 5 часова ујутро па до даљег наређења јеврејско лице свој стан не сме напустити;
2) закупци стана, који станују у кући власника Јеврејина, дужни су кирију
од 1. маја у градско порезно звање уплатити;
3) од јеврејских лица новац или било какав предмет на чување нико не сме
примити;
4) сви они који су од јеврејских лица новац, драгуље или други предмет било
какве вредности на чување примили, дужни су исти у року од 48 часова под кривичном одговорношћу у градоначелничком звању пријавити.
СВИ ОНИ КОЈИ СЕ НЕ БУДУ ПОКОРАВАЛИ ГОРЊИМ ОДРЕДБАМА ИЛИ
ПРОТИВ ИСТИХ СЕ БУДУ ОГРЕШИЛИ БИЋЕ НАЈСТРОЖЕ КАЖЊЕНИ.”64
Масовна хапшења Јевреја Новог Сада спроведена су 26. и 27. априла
1944. године. Сваки појединац могао је понети са собом одело које се налазило на њему, највише два пара рубља, хране за најмање 14 дана, највише
50 килограма пртљага, који је обухватио и постељину, покриваче и мадрац.
Новац, накит, злато и друге предмете од вредности нису могли понети.
По истој наредби регулисало се и питање остале имовине Јевреја. Куће,
станове и њихове радње имали су жандармеријски и полицијски органи
да закључују и запечате. Кључеве од тих просторија предају команданту
сабирног логора у запечаћеном коверту на којем стоји име и презиме власника Јеврејина и његова тачна адреса. Храну склону квару и животиње
преузимају градске власти и општинска предстојништва. Новац и предмете од вредности (злато, сребрни предмети, акције и др.) горе споменути
органи има да заплене и са њиховим пописом и ознаком вредности проследе филијали Народне банке у центру територије на којој се спроводи
акција чишћења.65
Потрагу за Јеврејима вршили су мађарски полицајци уз асистенцију
по једног немачког војника.66
„У Новом Саду трајала су хапшења и претрес неколико дана. Као и свуда
дотад кад се радило о прикупљању Јевреја ради потпуног истребљења, од интернације нису били поштеђени ни одојчад, ни болесници, па ни самртници. Трагали
су за сваком женом, старцем или старицом, дететом, болесником; доводили ове
последње из болница; извлачили их из самртничких постеља. Обављали су сав овај
рад тако темељно као да се ради о потери за најтежим злочинцима или о лицима
која угрожавају опстанак државе. Сва су ухапшена лица затварали у новосадску
синагогу, где је затим полиција извршила исто тако темељан претрес, трагајући
Novi Sad u ratu i revoluciji, II, 324.
65 Исто, 324.
66 Драго Његован, Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини против Јевреја, 129.
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за скривеним новцем и драгоценостима. Приликом претреса свлачили су жене и
девојке голе и на најбруталнији начин тражили злато и накит по свима деловима
тела.
Када су покупили све још преостале новосадске Јевреје — око 1900 лица — и
завршили с њиховим претресом, упутили су их све возом у Суботицу и затворили их у сабирни логор. На сличан начин извржиле су немачке и мађарске власти
хапшење Јевреја и у свима осталим местима Бачке и Барање.”67
У току ове акције новосадске власти су донеле решење да се за места
услуживања Јевреја који су у Новом Саду на пропутовању, одреде свратиште „Европа”, власника Николе Бајчева, те гостионица Косте Цветинова
(оба места у непосредној близини железничке станице).68
Тих дана, док се одигравала ова невероватна људска драма и трагедија у Новом Саду, мађарске власти су решиле да поставе правни основ за
одузимање станова чији су власници Јевреји.
„Будапешт, 27 април (МТИ)Опште је познато да Јевреји услед материјалне ситуације а нарочито у
градовима и општинама с обзиром на сразмеру живе под много повољнијим
стамбеним околностима него нејеверји. Баш зато приликом решавања јеврејског
питања и на пољу станбених односа треба остварити јединственом стање. Ту
намеру има наредба објављена броју у службеним новинама. Наредба тачно набраја у којим случајевима се може секвестирати јеврејски стан у интересу смештаја јавних установа и надлештава.
У смислу наредбе први чиновник муниципије може да одреди Јеврејину сеобу
из општине, односно града, у друго место. У општинама које имају више од 10000
становника или градовима чиновник муниципије наређују да Јевреји само у одређеном делу града односно општине евентуално у одређеним кућама могу да станују. У вези са груписањем Јевреја у одређеном кварту града могу се обавезатити
тамошњи нејеврејски становници да се преселе. Ако јеврејско предузеће, обавезно
да се исели није у могућности да ово само обави или да се само ликвидира, наредбом се предвиђа да општинско поглаварство односно градоначелник може учинити предлог ради постављања старатеља.
Наредба се односи на оне Јевреје који су обавезни да носе значке за распознавање. Иступ против ових прописа ове наредбе кажњава се затвором од шест месеци.”69
У суштини ова законска одредба је водила ка успостављања гета за
Јевреје широм Мађарске, а место и услови живота у гетима су зависили од
става градоначелника и његових помоћника. Градско начелништво доставило je Сирочадском столу списак 483 некретнине, чији су власници били
Јевреји, уз молбу да се именују старатељи над тим некретнинама. У помеЗлочини фашистичких окупатора, 170.
ИАГНС, Ф. 259, 28836/1944.
69 Нова пошта, 28. 04. 1944.
67
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нутом списку су наведене адресе тих некретнина, адресе њихових власника, као и вредност закупа тих некретнина. 70
Да су се новосадске власти ревносно старале да пронађу све Јевреје
доказује нам и овај чланак од 2. маја 1944 .године.
„М. Кр. Полицијска капетанијаУјвидеку- Бр. 3048/5-1944
ПозивПозивам све кућевласнике као и настојнике кућа(домаре) и остала лица који
имају сазнања да су Јевреји који су били обавезни на ношење јеврејске звезде као и
приликом пописа Јевреје који су живели у мешовитом браку са хришћанима били
отсутни или на било каквог другог разлога нису пописани, да дописницмо неодложно пријаве овој полицијској капетанији њихова имена, стана, и, уколико им је
познато задње место боравка.
Ујвидек 1. маја 1944. године.
Шеф полицијске капетаније,
Зомбори Ђула.”71
У првој половини маја решено је питање судбине јеврејске имовине.
„У наредби Министра финансија [Мађарске] од 14. маја 1944. године бр.
147310/1944. др Ремењи Шнелер Лајош, министар финансија, наређује, да новац,
драгоцености, племените метале, уметничке предмете и праве тепихе Јевреја
треба отпремити у Будимпешту у затвореним колима, уз пратњу оружаних
финанса и то Поштанској Штедионици. Радње треба ставити под печат. Уметничке слике, фине порцелане, кипове, треба паковати, исто тако и колекције од
вредности или друге предмете од занатске уметности, такође у Будимпешту
[слати]. Робу у радњама треба узети у строгу забрану и закључати. Намештај
станова и све остале покретнине треба концентрисати у неколико већих јеврејских станова. У септембру 1944. је тадашњи жупан Бачке под бр. 4923/2944. поново наредио, да се јеврејске ствари разделе мађарском становништву.”72
У Новом Саду, власт је расписала конкурс на основу ког су заинтересованом грађанству дељене јеврејске некретнине.73 У предузећима, трговинама и локалима власт је постављала надзорнике до коначног решавања
власничког питања. У атмосфери опште помаме за јеврејском имовином
појавио се и предлог Културног одсека Новог Сада да се од конфисковане
јеврејске имовине издвоје предмети који би могли ући у састав Градске
библиотеке односно будуће галерије и етнографског музеја.74
Прва станица на путу без повратка за Јевреје из Новог Сада била је
Суботица. „Нова пошта” детаљно је обавестила јавност где се налазио
гето предвиђен за пријем Јевреја из Бачке, или како су тадашње власти
ИАГНС, Ф. 259, 5034/1944.
Нова пошта, 02. 04. 1944.
72 Драго Његован, Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини против Јевреја, 58.
73 ИАГНС, Ф. 259, 13397/1944.
74 ИАГНС, Ф. 259, 23924/1944.
70
71
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звале Делвидека, у Суботици (концетрациона места су се налазила у Баји
и Сегедину).
„Одређен је гето у Сабадки- Градски начелник Сабадке одредио је за Гето ове
улице: Барош улица 5,7,23,25,27,29,31. Ержебет улица 12,16,18. Хорти Миклош
улица 13. Ланг улица 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Јокаи улица 41. Ђони улица
6,8,10,12,14,28,30,32,34,44,46,48,50,56,58,60,62,64,66,68, 70, 72. Сегеди улица 5,
7/а,7/б,9,16. Феједелем улица 3,5,7,9. Вампалот лица 5,7,9,11,27,29,37. Семелваје
улица 1,3,7,9,11,13. Гардоњи улица 1, 3, 5, 7, 9, 11/а, 13, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65,
67, 68, 69, 72, 74, 76 ,78, 80, 82. Кишкерепи ут. 1,3. Ботонд улица 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14. Кемењ Жигмонд улица 2, као и насеља Бирман и Срборит. Јевреји имају најкасније до 10 маја да се иселе из осталих улица у Гето. Нарочито јеврејско веће
потпуно самостално отправља све стамбене послове Јевреја. Покрштеним Јеврејима стављена је на расположење царинска палата.”75
Доцније је овај гето проширен:
„У смислу наредбе власти смештања Јевреја у одређени део града мора бити
завршено до суботе. Јуче је проширен онај део града где ће Јевреји бити смештени
као у Гето. Одређени кварт проширују се сектором до Сенћанског пута до творнице плина и простире се од Баштенског града до Купецкове улице. Војно одељење
града које врши исељавање не води преговоре директно са Јеврејима већ искључиво
са одређеним јеврејским одбором. У Сабадки је престало да важи 385 јеврејских
обртница и извршена је пријава 200 јеврејских радњи. После неколи дана неће
бити Јевреја ни у Зенти. Према нашим информацијама сенћански Јевреји биће
одведено у Сегед. Њихови станови саду су затворени и сада се врши попис некретнина. У тим становима биће смештена лица оштећена од бомбардовања.”76
Захваљујући вести о посети високог државног службеника др Ласла,
сазнајемо нешто више о условима у којима су били заточени Новосађани:
„Државни секретар г-др. Ендре Ласло на свом пропутовању кроз све крајеве
земље посетио је прекјуче Сегед, затим је аутомобил дошао у Сабадку. Он је посетио градског начелника др-Секеља и шефа полиције др-а Симона па је у њиховом
друштву обишао улице које су одређене за становање Јевреја. Осим тога посетио
је Горњобачки млин у коме су смештени Јевреји из Ујвидека и Средње Бачке. Државни секретар г-др. Ендре изразио је задовољство и похвалу на раду месних
власти, које су предузеле потребне мере да у духу наређења владе да евакуишу
јеврејско становништво из центра града у нарочито означени крај.”77
Нису сви Јевреји лако доспели у канџе монструозног режима. Тако
дознајемо да је:
„Жена из Ујвидека интернирана у Сабадки. Ирена Беле Комлоша рођ. Краус,
рођена у Ујвидеку, допутовала је у Сабадку где се скривала у стану једне познанице.
Нова пошта, 09. 05. 1944.
Нова пошта, 05. 05. 1944.
77 Нова пошта, 05. 05. 1944.
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Она је откривена. Полиција је интернирала. Ирена Комлоша је рекла, да је побелга
из Ујвидека, јер није хтела да буде упућена у гето или логор.”78
Слична судбина је погодила и брачни пар Вајсберг.
„Грађани Ујвидечани интернирани у Сабадки. Полиција је интернирала
Вајсберг Шандора и његову супругу. Они су се кришом доселили у Сабадку, нису
се уопште пријавили властима, већ су се сакривали код својих познаника. Због
тога су позвани на одговорност и кажњени су интернирањем.”79
Услови смештаја у Горњобачкиом млину су били катасторфални.
„У четвороспратну зграду било је смештено око 4.000 лица оба пола, свих
доба старости. Спавало се на голом бетонском поду, без сламе. За исхрану интернираца нису се логорске власти уопште старале: интернирци су живели од
хране коју им је суботичка јеврејска општина набављала и спремала. Сва брига
мађарских логорских власти свела се на то да од интернираца опљачка и оно
мало ствари које су према министарској наредби смели имати са собом, као и да
од појединих имућнијих Јевреја у чијим становима нису затекли онолико ствари
од вредности колико су очекивали, тортурама изнуде податке о томе где су своју
имовину склонили. Поједина од тих лица враћали су у место где су ухапшена или
у затвор Гестапо-а у Новом Саду, где су и људе и жене страховито мучили, да би
од њих извукли жељене податке. Нека од тих лица нису се више вратила у логор
нити се икад дознало шта се с њима збило.”80
Због намере даље депортације, новосадски Јевреји су 15. маја премештени у гето у Баји, док су суботички Јевреји упућени у Бачалмаш.81 Да је
и у тим тешким временима било добрих и часних људи, казује нам и ова
вест:
„Поведен поступа против 126 грађана Сабадке јер су носили храну у гето.
Недавно су Јевреји из Сабадке евакуисани из Сабадке. Сви су спроведени у
гето у Бачаламаш. Ови дана пренела се вест, да се могу послати пакети са намирницама у гето. У четвртак је отишло 126 грађана Сабадке, да преда своје пакете
Јеврејима у гето у Бачаламашу. Неки су ишли возом, неки су ишли аутомобилима, па су за вожњу платили и 200 пенга. Однели су свега 316 пакета. У пакетима
је било највише сувог меса, а у једном и предратне чоколаде. Жандармерија у Бачаламашу све ове пакете је запленила и разделила међу породицама оних, који су
у рату. Власници пакета су притворени,саслушани па су пуштени, али се против
њих води истрага да се установи: ко им је дао паре или друге вредности, намештај или слично. Полиција у Сабадки сада ће имати пуне руке посла да установи
одакле су ови набавили новац за пакете и путовање и каква их је побуда натерала
да хране становнике гета у Бачаламашу. Исход ове далекосежне истраге очекује
Нова пошта, 07. 06. 1944.
Нова пошта, 13. 06. 1944.
80 Злочини фашистичких окупатора,170-171.
81 Novi Sad u ratu i revoluciji, II, 147.
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79

136

ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

се са великим интересовањем тим пре јер се међу особама налазе веома познате
личности.”82
Јевреји у Баји били су смештени на три локације, две су биле предвиђене за Новосађане, док је једна била резервисана за остатак бачких Јевреја
који нису били депортовани у логоре у Бачкој Тополи, Суботици или Сегедину.83
„У другој половини маја 1944 у логору у Баји било је прикупљено око 8.000
војвођанских Јевреја. Осим интернираца у Бачкој Тополи и суботичких Јевреја,
који су се тада налазили још у суботичком гету, ту је било све што је преостало
од војвођанских Јевреја после три године окупације. Малобројна јеврејска заједница у Баји није била у стању да набавља ни приближно довољно намирница за тако
огроман број људи. У логору је владала велика глад....
Ја сам одмах пошао у Бају и уз помоћ Бранка Дебељачког, трговца из Баје,
успео сам да се приближим логору, који се налазио у бившој фабрици намештаја
Полак, Разговарати нисам могао ништа. Том приликом видео сам да су сви Јевреји измучени, мршави, скоро сам костур и видео сам многе да су модри у лицу и
иначе да има трагова на њима од батинања. Били су јако бедно обучени у раздераним оделима, у дрвеним папучама, а много их је било и босих..." (З.с. Божидара
Мудринског од 5 фебруара 1945).
У том логору је током десетак дана боравка помрло или извршило самоубиство 65 лица.”84
Око 8200 Јевреје из концетрационог логора у Баји депортовано је
Аушвиц у два велика транспорта која су се догодила 28. маја и 18. јуна.
Пре депортације Јевреји су били подвргнути још једном одузимању имовине и то под веома насилним условима.85
Сведочанства преживелих најбоље нам илуструjу на који начин су
вршени транспорти према логорима смрти у Немачкој. Први су на реду
били интернирани из логора у Бачкој Тополи:
„Почетком априла 1944 године отерали су ме у логор у Бачку Тополу. У
логору је било око 2,800 Јевреја — било је људи, жена и деце. После 14 дана све ове
у логору поделили су у две групе, и то једну старију — лица преко 50 година...
којих је било око 400 и оставили је у логору, све остале, као и жене и децу, транспортовали су возом за Немачку, а о њиховој сy судбини даље ништа не зна... Пре
отпремања у логор извршили су неки самоубиство тровањем, а једна Јеврејка
стргла је једном немачком војнику нож са пушке и себи забола у груди; ја сам
лично видео ову сцену. За време превожења ових жртава у логор и по доласку на
станицу избацили су их из камиона заједно с куферима и осталим пртљагом,
Нова пошта, 27.06.1944.
Novi Sad u ratu i revoluciji, II, 147.
84 Злочини фашистичких окупатора, 171.
85 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0003_0_01897.html,
приступљено 7. августа 2014. године.
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тако да се пред сваким камионом видела гомила из које је између побацаних ствари вирила негде глава а негде нога." (З.с. Мирка Ронаја од 18. В. 1945).”86
Следећи на реду били су новосадски Јевреји који су били заточени у
Баји:
„Горе је већ речено да су одрасли, за рад способни мушкарци, били раније
или одведени на принудан рад током 1942/4, или су их Немци интернирали у
концентрациони логор у Бачкој Тополи. Транспорте који су полазили из логора у
Баји и Бачалмашу сачињавали су, дакле, огромном већином жене, деца, старци и
болесници.
Такве су биле и поворке које су Немци на дан 26 маја повели из Бајског логора гонећи их као стоку према железничкој станици. Многобројни сведоци описују
слику бедних људи које су немачки и мађарски стражари терали кундацима и
корбачима. Људи, исцрпљени, од гладовања и сталних малтретирања последњих
месец дана, једва су се вукли по страховитој жези, бацајући успут и оно мало најпотребнијих ствари које им нису приликом многобројних претреса опљачкали.
Тако су дошли до композиције, која је стајала на отвореној прузи ван станице.
Команду су сад преузеле СС трупе које су обично пратиле такве транспорте. На
пољани су Јевреје поделили у групе од по 70—80 лица. Чекало се сатима и сатима
по највећој припеци док се није извршило пребројавање и утоваривање у вагоне
једне групе за другом — по 70—80 лица у један вагон. Прозори на вагонима били
су покривени даскама, а вагонска врата одмах по уласку људи у вагон закључана.
У вагону је била страховита врућина: 70-80 лица једва су могли стати у
вагон предвиђен за 40 лица. Није било ни ваздуха ни простора за толики број особа; Људи су падали у несвест од врућине, деца су плакала и врискала. Ведро воде
које је било стављено у сваки вагон испражњено је за трен ока, јер се пре тога
стајало по највећем сунцу неколико сати, без могућности да се дође до капи воде.
Узалуд су биле молбе за дозволу да се ведра поново напуне водом. Уз плач и врисак
мале деце, уз вапаје и молбе бедних жена и болесника, кренуо је воз у логор смрти.”87
„Први транспорт који је из Баје кренуо 26 маја упућен је право у Освиецим
и стигао је тамо 29 маја....
Нас су сместили у вагоне тако да нас је било у вагонима 80—100 особа разног пола и. разног доба. Вагоне су затворили и пломбирали. Нас су повели за Горњу
Шлеску, у место Аушвиц. Така смо били затворени све до Бечког Новог Места;
дотле нам нису отварали вагоне нити давали воде. Када су отворили вагоне, било
је већ много помрлих и полуделих, те су мртве и полуделе из вагона изнели. Када
смо пошли, поново су нас затворили у вагон и овај пломбирали, те нам нису више
отварали све до Аушвиц-а...
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Када смо пролазили поред нашег воза видели смо у нашим вагонима страховите призоре полуделих и мртвих наших Јевреја, који су, док смо путовали, умрли
и полудели..” (Зс. Аделе Хоман од 14 априла 1945)
„Пре него што смо одведени за Немачку, била сам присутна када је немачки официр који нас је спроводио, две старице, које су биле болесне, чизмом ударио
у главу, тако да су одмах умрле, само да их болесне не води... У Баји смо били
предати немачким властима, које су нас сместиле у 50 марвених вагона, исте
пломбирали и - повели нас за Пољску... Тако смо путовали три дана и три ноћи,
увек у пломбираним вагонима. За време пута у нашем вагону умрле су две старице, па иако смо викали да имамо мртве у вагону, нико се на то није обазирао, већ
смо путовали даље. У месту Гансендорф први пут су отворили вагоне и тада је
из нашц композиције изнесено 45 лешева, који су тамо сахрањени. Пре него што
су лешеви сахрањени, исти су били скинути голи и тако сахрањени... После задржавања од пар сати, били смо поново увагонирани и тако у пломбираним вагонима путовали још два дана и једну ноћ до места Аушвица...
Када смо стигли у то место било је већ много мртвих по вагонима. Видели
смо како су те мртве у камионима возили за крематоријум...” (З.с. Кларе Бек од
16 априла 1945).
Други један транспорт из Баје, који је кренуо неколико дана касније, зауставио се у Гансендорф-у, где су Немци изабрали људе који су још били ’способни’ за
рад и упутили их у разне команде у Аустрију. Већи део транспорта наставио је
пут за Освиецим.”88
Крајње одредиште овог пута био је Аушвицу. Од 4600 Јевреја, колико
је пре априла 1941. године живело у Новом Саду крај рата је дочекало само
650.89
У међувремену свакодневни живот у Новом Саду наставио је да се одвија као да се ништа није догодило. Нови жупан Новог Сада, Петер Фернбах
се у свом првом обраћању јавности осврнуо и на тзв. јеврејско питање:
„Влада је за своју прву дужност сматрала темељно решење јеврејског питања на расној основи, које питање се брзим корацима приводи своме коначном остварењу. Није довољно ако се они ископају из нашег друштвеног и управног живота.
Шта више, јеврејско питање ни онда није решено, када и последњи Јеврејин напусти територију Мађарске. Биће потребно да се још много ради, јер треба да се
искорени жалосно наслеђе, јеврејски дух. То је лажни хуманизам, када жале сиротог Јеврејина јер га је стигла неправда. Никада са њихове стране нисам чуо нити
читао у њиховим новинама или књигама да су се и једном вајкали зато што је у
прошлом светском рату херојском смрћу погинуло шест стотина хиљада маџарских младића у цвету младости. Али знам да су из њихове крви створили себи
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златна брда. Заразни метиљ на телу и души народа има да се оперише, да би организам био здрав и способан за живот.”90
У августу месецу решено је било и питање ко ће управљати јеврејском
привредним предузећима у Новом Саду.
„У ‘Службеним новинама’ се саопштава да је градоначелник сл. кр. града
Ујвидека поставио за вође односно управљаче бивших јеврејских предузећа у нашем граду следећа лица: у фабрици чарапа ’Вотекс’ Шосбергер Оскара за пословођу је постављен др Сабо Михаљ, за фабрику свиле ’Шпицер и Вермеш’ Хорват
Ференца, за фабрику ћилимова ’Брајнер и друг’ Колар Јаноша, за фабрику вештачког цвећа ’Пакс’ др Балаша Виктора, за фабрику бакелита ’Еманит’ Сигети
Иштвана, за Електро предузеће ’Кун Миклоша’ Хорват Иштвана и за предузеће
за израду трака и нараменица ’Каил Шандора и друга’ Вернер Ђерђ. Сви постављени управљачи који се налазе на челу бивших јеврејских предузећа, ујвидечки су
становници.”91
Као руководици бивших јеврејских предузећа Кемикалија, Париски
робни магацин, Денталија, фирми Брил Ласло у Вурст Беле и у фото радњи Барта Вилмоша постављени су Јухас Иштван, Мађар Петер, Шереш
Јанош, Хип Золтан и Вурст Бела.92 Старатељство над имовином Фабрике
стакла Алба, бивших јеврејских власника Пала и Ласла Лампела добио је
Ференц Хајма. Градоначелник Новог Сада обавестио је Сирочадски сто да
је 1. августа 1944. године издато 220 станова чију су власници били Јевреји.93
Надокнада се кретала од 4.620 пенга, колико је плаћала Магдола Хишл за
стан Имрене Шосбергер у Алкотмај улици (Улица Павла Папа), до 336
пенга колико је плаћао Јожеф Пинтаћ за стан Изидорне Фишер у Микеш
Келемен улици (Улица Стевана Сремца).94 У другом допису Градско начелништво доставило је сирочадском столу списак 483 градске некретнине,
чији су власници били Јевреји, уз молбу да се именује старатељи над тим
некретнинама.
Депортација Јевреја из Новог Сада извршена је плански и систематски уз употребу свих средстава која је поседовала власт Мађарске. Тек детаљни упознавањем са самим системом прогона можемо да схватимо зашто
је остатак грађанства остао нем и немоћан на страдање њихових првих
комшија. Према мом слободно мишљењу прогон Новосађана јеврејског
порекла није узроковано племенском односно религијском мржњом својствену Средњем веку већ због политичких и економски интереса владајуће политичке елите тадашње Мађарске.

Нова пошта,01. 06. 1944.
Нова пошта, 03. 08. 1944.
92 Ф. 259, 38403/1944.
93 Ф. 259, 6087/1944.
94 Исто.
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Новосадски дневни лист „Нова пошта” је и поред строге цензуре,
превасходно вољом и због интереса окупаторских власти, доносио вести и
наредбе као и „лажи,подвале и клевете Гебелсове кујне и његове филијале
фашистичке мађарске телеграфске агенције МТИ”95 које су оправдавале и
прикривале огромно страдање јеврејског становништва у Бачкој. Због такве
уредничке политике, након завршетка рата Војислав Матић је заједно са
својим најближим сарадницима из листа „Нова пошта” Владимиром Вељковићем, Миодрагом Брашованом и Велисавом Спасићем осуђен на смрт
пресудом Обласног војног суда 27. новембра 1944. године.96 Вест о њиховој
ликвидацији донео је београдски дневни лист „Политика” у свом издању
бр. 11847 од 16. децембра 1944. године.97 У тој вести се појашњава да су оптужени „користећи штампу пуне две и по године под контролом злогласног
представника фашистиче окупаторске штампе Ласла Имреа, свесно сервирали наше народе зликочавачким лажима”.98
Без обзира на штура и цензурисана писања овог јединог гласила на
српском језику, новосадска то јест српска јавност је била добро упозната са
страдањем својих комшија јеврејског порекла. Негативан став, односно
систем националне неравноправности који је успоставила и наметнула
Хортијева Мађарска ставила је српски и јеврејски народ на ивицу друштвене маргине као две националне заједнице са којима се поступало са великим неповерењем и нечувеном бруталношћу. Од првих дана окупације,
преко Рације у Шајкашкој и Новом Саду јануара 1942. године,99 па до насилне депортације Јевреја у 1944. године, ове две националне групације су
са страхом и отвореном зебњом за биолошки опстанак ишчекивали потезе
мађарских власти. Постојање и излажење „Нове поште” је на крају представљао само пуки пропагандни трик који је требао да илуструје привид
мирног живота јер ретко која породица није била погођена интернацијама,
мобилизацијом, протеривањем, противправним притварањем, одузимањем покретне и непокретне имовине и слањем на принудни рад. На крају
је нестанак хиљада и хиљада људи, тако да су најшири кругови цивилног
становништва били из прве руке упознати са отвореном антијеврејском,
геноцидном политиком окупаторског режима.

95 ИАГНС, Ф. 148, Збирка мемоарске грађе о радничком и народно-ослободилачком
покрету, кутија 4, пресуда Матић Војиславу.
96 Исто.
97 Политика, 16 12. 1944.
98 Исто.
99 Zvonimir Golubović, Racija u Južnoj Bačkoj 1942. godine, Novi Sad 1992, 147. Током Рације
убијено је 3809 људи од тога 1068 Јевреја и 2578 Срба.
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Historisches Archiv der Stadt Novi Sad

DEPORTATION DER NOVISADER JUDEN IM JAHRE 1944
ZUSAMMENFASSUNG: In der Arbeit wurde dargestellt, wie die serbische
Bevölkerung in Novi Sad und in der Batschka mit der offiziellen Politik Ungarns
gegenüber den Bürgern jüdischer Konfession vertraut gemacht wurde. Das
einzige serbische Blatt "Nova pošta", welches auch in der Okkupationszeit
erschien, veröffentlichte auch, neben den offiziellen Staatsmedien, Nachrichten
über die Handlungen und Absichten des Besatzungsregimes gegenüber den
Juden, sowie ungenügende Informationen zur Deportation der Juden aus der
Batschka im Jahre 1944. Das waren vorwiegend Nachrichten bezüglich der
Berichte der Ungarischen telegraphischen Agentur (Magyar Távirati Irod) und
Autorenartikel zu den lokalen Ereignissen. Der Schwerpunkt dieser Arbeit
bezieht sich auf den Zeitraum März-August 1944, beziehungsweise die Zeit, als
es zur Veränderung der offiziellen Politik gegenüber den Juden kam, was zu
massenhaften Deportationen in Todeslager geführt hat.
SCHLÜSSELWÖRTER: Juden, Novi Sad, Zweiter Weltkrieg, Okkupation,
Deportation, Nova pošta

UDC 373.3(497.113 Vrbas)"1952/1956"

ВЛАДИМИР УВАЛИН, ЕКОНОМИСТА
ОШ „Петар Петровић Његош” Врбас

ПРВА ОСМОЛЕТКА – ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” ВРБАС
(Школска 1952/53 - 1955/56 година)

САЖЕТАК: У раду је сагледана организација рада Прве осмолетке, од 6. маја
1953. године Осмогодишње школе „Петар Петровић Његош” у Врбасу, у датом
временском оквиру.1 Након пресељења Средње пољопривредне школе у Сомбор,
августа 1952. године, у циљу трајног обезбеђења школског простора Првој осмолетки
додељена је зграда те школе. Уведени су нови наставни предмети: Поуке из привреде (пољопривреде) и домаћинство, Ручни рад, Лепо писање, Друштвено и морално
васпитање. То је период када школом, поред директора, руководи Школски савет, а
са развитком социјалистичких друштвених односа и органа друштвеног самоуправљања, Школски одбор. Ради растерећења школе у погледу броја ученика, дошло је
до одвајања одељења на Колонији шећеране у самосталну четвороразредну основну
школу, утврђена је реонизација између врбашких осмолетки. Питања стручне заступљености наставе, премештања и хонорарног рада просветних радника биле су
разумљиве појаве током ових школских година. Ваннаставне активности просветних радника постале су обавезне активности, дефинисане радом на здравственом
просвећивању становништа, културно-просветном раду, ангажовању у раду масовних организација и других организација.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Прва осмолетка, Осмогодишња школа „Петар Петровић Његош”
(Његошева школа), Виша педагошка школа, Градски народни одбор, Народни
одбор (градске) општине, Савет за просвету и културу, Срески народни одбор,
Наставнички савет, Школски одбор.
Након укидања и пресељења Средње пољопривредне школе (СПШ)
из Врбаса у Сомбор, током јула и августа 1952. године, зграда СПШ додељенa је Првој осмолетки. Примопредају школске зграде спровела је Комисија,
1 Назив школе из Осмогодишња у Основна школа „Петар Петровић Његош” Врбас, промењен је 1. септембра 1959. године. Упутство о одређивању назива школа, Сл. гласник НРС, бр. 17/59.
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коју су сачињавали, испред Прве осмолетке: Јован Димитријевић, наставник и Илија Мирковић, учитељ; а испред СПШ инж. Васа Мирков, дотадашњи директор школе. Примопредаја је извршена 24. августа 1952. године.
Осим објекта и школског инвентара (клупе и столице), који су били у лошем
стању, наслеђе СПШ није било велико. Наслеђена наставна средства и део
учила нису одговарала узрасту и тадашњим потребама основношколског
узраста.2 Главна зграда је, поред учионица и кабинета, поседовала централно грејање, постављено 1930. године.3 У дворишној кућици налазила се
сала са позорницом и још три просторије. Школа је имала бунар са пумпом
за воду на електрични погон.4
Школа је од Више мешовите гимназије у Врбасу добила на привремену послугу следећи инвентар: два стола; једну фуруну обичну; 16 клупа
великих; један мањи округли сто; једну фотељу (тапацирану); једну полуфотељу (дрвену); једне лестве мање обичне; 12 клупа мањих; 12 столова за
рад и један мањи гвоздени брисач за ноге. Наведене ствари биле су имовима Министарства унутрашњих послова, Централне УДБЕ ФНРЈ, дате су
Вишој мешовитој гимназији у Врбасу на коришћење, након одласка Школе
Народне милиције из Врбаса, а ова исте уступа Његошевој школи.
За оправку ове зграде школа је, почетом школске 1952/53. године,
утрошила скоро сав школски буџет за ту календарску годину. Школу је
помогао и ГНО Врбас, из средстава самодоприноса, са 100.000 динара.5
У циљу решавања стручне заступљености наставе, како у вишим разредима осмоолетке, тако и у нижим разредима Гимназије, Савет за просвету,
науку и културу (СПНК) Владе НР Србије пружиће помоћ наставницима
који раде у тим разредима, а који су ванредни студенти Више педагошке
школе (ВПШ). О заинтересованим наставницима школа је требала да достави податке у приложеном обрасцу до 23. маја 1952. године.6
Помоћ се огледала у следећем: Савет ће у току августа, септембра и
октобра текуће године организовати тромесечни течај при ВПШ у Београду за ванредне студенте који су положили испите из прве године. Савет ће
2 Архива ОШ „Петар Петровић Његош” Врбас, Записник о примопредаји школске зграде
(АОШППЊВ); Након подржављења школства у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (1920)
извршено је спајање свих врбаских школа у једну под именом Државна основна школа. За
децу немачких родитеља подигнуто је на углу попречне „Црквене улице” (Kirchenkreuzgasse,
данас „Улица палих бораца”) и „Хавераја” (после рата „16. дивизије”, данас „Данила Бојовића”) ново школско здање. Августа 1945. године овај школски објекат додељен је новоформираној СПШ.
3 АОШППЊВ, Акт Школе, бр. 334, 19. XI 1970;
4 Половином марта 1971. бунар је пресушио, након чега је школа прикључена на
градску водоводну мрежу.
5 АОШППЊВ, Записник са родитељског састанка, 15. фебруар 1953.
6 Историјски архив Сомбор, Ф. 218 Народни одбор среза Кула (1945-1957) (даље: ИАС, Ф.
218), СПНК НР Србије, бр. 6540/52.
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из својих средстава обезбедити течајцима стан и храну у Београду, као и
путне трошкове. Требало је настојати да на овај течај буду укључени сви
ванредни студенти који имају положене испите из прве године, затим они
који су положили неке испите из друге године и налазе се пред дипломским испитом, као и они који су положили све испите осим дипломског.
Напоменуто је да се, после овог течаја, који је пружао повољне услове ванредним студентима да убрзају своје студије, за ову групу студената неће
убудуће одобравати плаћено одсуство за курсеве и испите на ВПШ.7
Након премештања СПШ из Врбаса у Сомбор, наставнице те школе
Нада Димитријевић, наставник српског језика, и Ирина Кнежевић, учитељ-наставник математике и физике, на основу решења Групе за кадрове
Главне управе за пољопривреду НР Србије, стављене су ГИО НС АПВ на
распоред, који ће их затим распоредити у Прву осмолетку.
Савет за просвету и културу ГИО НС АПВ у интервалу од 8. септембра до 19. октобра 1952. године одржао је течај ради оспособљавања учитеља за извођење физичког васпитања у осмолеткама Среског народног одбора (СНО) Кула. Пријављени учитељи, пре почетка течаја, полагали су
пријемни испит на којем су требали да постигну одређене резултате - норме
по дисциплинама. Учитељи: трчање на 100 м - 10,5 секунди; скок у вис 130 цм; скок у даљ - 430 цм; бацање кугле (7,25 кг) - 7 м. Учитељице: трчање
на 100 м - 14 секунди; скок у вис - 100 цм; скок у даљ - 320 цм; бацање кугле
(5 кг) - 6,5 м. У оквиру пријемног испита биле су и дисциплине прескок
преко козлића и руковање лоптом.
На основу расписа Секретаријата СПК СНО Кула бр. 1199/52 од 7.
новембра 1952. године, у осмолетке су уведени нови наставни предмети:
Поуке из привреде (пољопривреде) и домаћинство у VII и VIII разреду, са
по два часа недељно; Ручни рад у V и VI разреду, са по два часа недељно
(за дечаке и за девојчице ); Лепо писање у V и VI разреду, по један час недељно и Друштвено и морално васпитање.
Пошто се Врбас налазио у пољопривредно-сточарском реону, уводен
је, у осмолетке овога места, предмет Поуке из пољопривреде. У оквиру овог
предмета увршћено је и обавезно посећивање сељачких радних задруга
(СРЗ) и државних пољопривредних добара. Колектив је предложио да се
школи додели земљиште на којем ће се вршити огледи и тако повезивати
теорија са праксом и животом и тиме постићи важан дидактички принцип.8
На основу одлуке Савета за просвету и културу ФНРЈ, прво је у средње школе, а затим и у осмолетке, уведено спортско поподне (преподне), са
два часа недељно кроз наставу физичког васпитања у циљу јачања здравља
ИАС, Ф. 218, СПК СНО Кула, бр. 4586/52, 15.мај 1952.
ИАС, Ф. 218, Закључак Одбора за опште образовање СПНК Владе НР Србије, 19. септембра и 17. октобра 1952.
7
8
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и телесних способности ученика. Циљ је био да се на овом поподневу (преподневу) сви ученици баве спортом и такмичењем. Наставник физичког
васпитања требао је да дâ упутство како да се програм најкорисније изведе
(спортске игре, разне елементарне игре, оријентационо трчање у природи,
увежбавање атлетских дисциплина, зими игре на снегу, смучање, пешачење
и слично).9
Наставни предмет Друштвено и морално васпитање изводио се на
основу Привременог наставног програма (виши разреди осмогодишње
школе), а који је обрађивао: културне навике, однос према раду, однос
према друштву и мистицизму, празноверју и религији. Прорада програма
овог предмета обављена је на седници Наставничког савета (НС) 17. јануара 1953. године.10
Наставнички савет школе донео је, 6. маја 1953. године, по распису
Одсека унутрашњих послова при СНО Кула, одлуку: „Да се на часовима
Друштвеног и моралног васпитања укаже на ове и сличне примере, како
се то не би даље развијало”. Оваква одлука донета је због малелетничке
делинквенције ученика са територије среза, јер је неколико њих морало
бити упућено у поправне домове.
Од школкске 1952/53. године почео је са радом Течај за здравствено
просвећивање сеоске-градске женске омладине (Здравствени течај), који је
организовао Покрајински одбор Црвеног крста у сарадњи са АФЖ и народном влашћу. Течај је трајао две године. Поред обавезних предмета које
је прописао Црвени крст,11 СПК АП Војводине одлучио је да се на течајевима дају и основни појмови из општеобразовних предмета, а за предаваче
су се јавили: Јулка Медурић за географију, Вељко Вучетић за историју, Стеван Ковијанић за српски језик и Нада Димитријевић за домаћинство.
Због епидемије није било наставе од 20. до 30. марта 1953. године, а
НС је одлучио да се пропуштено градиво сажме спајањем методских јединица, и да се реализација градива заврши до 20. маја. Ученици VIII разреда
били су ослобођени наставе фискултуре и рада у башти да би се могли
припремити за матуру.
На основу одлуке СПК СНО Кула, Наставнички савет је, 6. маја 1953.
године, донео одлуку да се дотадашњи назив школе Прва осмолетка, промени у Осмогодишња школа, а поред тога да носи име по песнику Петру
Петровићу Његошу.

ИАС, Ф. 218, СПК НОС Кула, бр. 12554, 1. децембра 1952.
АОШППЊВ, Књига записника са седница НС Школе, седница 17. јануара 1953.
11 АОШППЊВ, седница 6. маја 1953. У оквиру прославе 125-те годишњице рођења Анрија
Динана, оснивача Црвеног крста, у школи је одржана пригодна прослава (предавање Ирине Кнежевић, рецитације, а затим су ученици школе учествовали у градској поворци носећи
заставице).
9

10
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Ово је период када долази до премештања просветних службеника.
Приликом предлагања професора, наставника и учитеља за премештај,
водило се рачуна да се предложе она лица која стварно могу бити премештена и чији ће одлазак у нова места службовања допринети побољшању
наставе. Директор школе је, 6. маја 1953. године, упознао чланове НС школе
о добијеном упутству Савета за просвету и културу ИВ НС АПВ о размештају просветних службеника за 1953. годину (бр. 988/53).
„[...]Приликом разматрања молби за премештај Народни одбор надлежан за решавање молбе треба да узме у обзир стручне квалификације,
оцене о раду, породичне и здравствене прилике службеника. Сем тога,
треба да води рачуна, да ли је молилац положио стручни испит и да ли је
у месту из кога тражи премештај, дошао по молби, као и да ли је у том месту провео најмање две године. Просветном службенику који није положио
стручни испит, као и ономе који је у месту из кога тражи премештај, дошао
по молби, а није у истом провео најмање две године, не би требало одобрити премештај, уколико је то не изискује ванредне потребе.
Уколико молилац испуњава потребне услове, Народни одбор његову
молбу са свим прилозима доставља до 25. маја 1953. године оном Народном
одбору у који се првенствено тражи премештај. Тај Народни одбор треба да
донесе одлуку по примљеним молбама најкасније до 5. јуна 1953. године и
да позитивно решене молбе са потребном сагласношћу за преузимање, врати до 10. јуна 1953. године Народном одбору који му је исту молбу доставио.
Неприхваћене молбе Народни одбор треба одмах, а најкасније до 5.
јуна 1953. године да упути Народном одбору који је у молби наведен као
други по реду. У случају да у молби није наведен други срез или град
молба се са свим прилозима враћа оном Одбору од којег је примљена. Овај
други Народни одбор треба примљену молбу да реши позитивно или негативно најкасније до 25 јуна 1953. године и да је упути Народном одбору
на чијој се територији молилац налази.
Просветни службеник чија молба за премештај није усвојена, као и
онај који је премештен по потреби службе, а није задовољан може упутити
преставку већу среза, града, односно градске општине, ради поновног разматрања његовог случаја”.12
У току лета 1953. године, у циљу стручног усавршавања наставника,
Удружење професора и наставника средњих школа Врбаса, упутио је позив заинтересованим наставницима да присуствују стручним летњим курсевима,
које ће држати професори Универзитета и ВПШ. Јавили су се: Ирина Кнежевић (физика), Јелисавета Шкрбић (географија) и Јово Димитријевић (хемија).
Рад на образовању одраслих био је такође један од задатака наставника домаћинства, јер је савремени живот тога времена захтевао много ве12

ИАС, Ф. 218, Секретаријат СПК СНО Кула, бр. 2913/53, 6. маја 1953.
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ћа стручна знања о руковођењу и обављању послова у домаћинству. Према
једној анкети из 1953. године на личну потрошњу грађана, највећим делом
на исхрану, становање и одевање, трошила се једна трећина целокупног
националног дохотка. Према томе, од изваредног значаја за заједницу је
било да се грађани оспособе за рационално коришћење средстава којим
располажу и којим подмирују основне животне потребе (исхрана, становање, одевање).
Забавишта при врбаским осмолеткама одвојила су се 1. јула 1953. године. Вукица Живановић, васпитач у Његошевој школи, постављена је за
управника свих забавишта.13
Школске 1953/54. године формирана је школска радионица, која је
располагала скромним бројем алата, па се користио алат који су ученици
доносили од куће. Школа је поседовала и малу економију (пола катастарског јутра). Домаћинство се изводило теоријски, а практично су ученице
то знање допуњавале у својим домовима.14 Због недостатка алата за потребе наставе ручног рада, након отварања школске радионице, школа се
обратила за помоћ привредним субјектима у месту: Уљари „Домаћа”, Шећерани „Бачка” и Индустрији намештаја „Дрина”.
Да би школска деца осетила рад, његову вредност, да би тако и преко рада могла ценити радника, који ствара и производи, у осмогодишњим
школама уведен је Ручни рад као обавезан предмет. „За извођење овог
предмета, који се изводи радећи у металу, дрвету, глини итд. потребан је
алат, како лични, који поседује ученик, тако и школски, а којег наша деца
немају, а и оно што имају толико је слабо, да рад са таквим алатом не представља радост, већ напротив терет. Оно пак што школа има толико је мало,
да се не може доћи до жељеног изражаја. Да би настава и у овом предмету
задовољила, решили смо да створимо школску радионицу, која би задовољила свим принципима и циљу ручног рада”.15
На општем родитељском састанку, одржаном 20. септембра 1953. године, избран је Школски савет, који су сачињавали: Никола Башић, Миливоје Ускоковић, Ђоко Ковачевић, Милорад Шипчић, Васо Денда, Карло
Рис, Миливоје Ранков, Александар Клопка, Никола Грмуша, др Јосип Јелен,
Каталин Хорват, док за четири члана није утврђен податак. У Школски
савет из реда наставника били су: Илија Мирковић, Стеван Ковјанић, Ирина Кнежевић, Ивана Ађански и Никола Вукчевић, по функцији. Делегат
школе у Просветном савету Народног одобра градске опоштине (НОГО)
Врбас био је Вељко Вучетић.
ИАС, Ф. 218, СНО Кула, бр. 3502, 16. јуна 1953.
АОШППЊВ, Извештај о раду школе за шк.1953/54. годину, бр. 286/1954, 25. јун1954.
15 АОШППЊВ, Допис Школе упућен привредим субјектима у месту, бр. 47/54, 17. фебруар 1954.
13
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Почетком октобра 1953. године извршена је реорганизација Подмлатка Црвеног крста. Подмладак је подељен на разредне јединице, које
су имале повереника и два хигијеничара, од којих ће се формирати Управа
Подмлатка. За реорганизацију Подмлатка била је задужена наставница
Јелисавета Шкрбић, члан Градског одбора Црвеног крста Врбаса.16
У другој години рада Здравственог течаја, предавања су почела 10.
новембра 1953. године, а као предавачи за општеобразовне предмете били
су ангажовани Стево Ковјанић и Нада Пецарски - српски језик, Невенка
Морачић и Ирина Кнежевић - математика, Сузана Корчаков и Витомир
Ковановић - историја, Јелисавета Шкрбић - географија и Ивана Ађански домаћинство. Након прве године рада Здравственог течаја, јануара 1954.
године, СПК НОГО Врбас упутио је школи оцену и предлог мера за његово побољшање, утврђених од стране Покрајинског одбора Црвеног крста,
где је изнето: „Општа оцена је да се течајке са друге године осипају и да је
мањи број полазника него прве године. Узрок осипања је слаб квалитет
наставе. Предавачи су углавном просветни радници и на првом течају, на
којем се обрађивао теоретски део, показали су лепе резултате. Међутим, у
другој години тежиште је на практичној обуци где су наставници остављени сами себи, нису се снашли, па је успех изостао. Сматрамо да ове течајеве треба третирати као и сав остали просветни рад, као и рад школе и да
наставни инспектори и директори школа треба да их обилазе и помогну
наставницима - предавачима.
Молимо да настојите да наставници правилно искористе будући семинар који ће се са њима одржати лекари у вези обраде програма другог
полугодишта, а уколико је неки наставник показао сасвим слабе резултате, било би боље да на семинар упутите другога који би успешније водио
течај”.17
Крајем децембра 1953. године покренуто је питање коришћења школских просторија (зграда) које су се налазиле у својини црквених општина,
како би се покренуо поступак њиховог експропирисања, којим би оне
прешле у државну својину. Школа сеи раније, школксе 1947/48. године,
обраћала црквеним општинама у вези са овим. СПК НОГО Врбаса је својим дописом тражио од школе податке за овакве школске просторије, где
се требало навести улицу и број у којом се налази зграда; податке из грунтовнице (број парцеле) и образложење зашто их треба експропирисати.
Одговорено је да такве зграда школа не користи.18

АОШППЊВ, Књига записника са седница НС Школе, седница, 8. октобар 1953.
Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 474, Народни одбор среза Врбас (1952-1961)
(даље: ИАГНС, Ф. 474), СПК НОГО Врбас, бр. 488, 21. јануар 1954.
18 ИАГНС, Ф. 474, бр. 2/1954, 5. јануар 1954.
16
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Из Упитника СПК НОГО Врбас бр. 94 од 6. јануара 1954. године, у вези са увођењем филма и радија у школе, види се да школа тада није имала
кинопројектор, уски пројектор, диаепископ или диаскоп, као ни радиоапарат. Према томе, није било ни повезаности радио апарата са грамофоном и звучницима инсталираним у школи.
Из дописа Школе упућеног СПК НОГО Врбас, 1. марта 1954. године,
у вези са школским зградама, наводи се следеће: „На подручју управе ове
школе постојале су две школске зграде: централна и у Виноградима и помоћна зграда - фискултурна сала површине 144 м² (димензијама 16 м x 9 м),
која се налазила у дворишту централне школе (такозвани „салаш”), са дашчаним подом већ натрулим, а иста је служила и у друге сврхе. У оквиру
школског дворишта централне зграде налазило се игралиште површине
250 м², као и јама за скокове у даљ и вис. Школа није поседовала летње
спортско игралиште. Ученици су за време часа фискултуре били одевени
у својој одећи. Од спортских реквизира располагала је са: једном куглом,
80 комада лукова и сталком за скок у вис. На игралишту су били постављени кошеви и држачи за одбојкашку мрежу. У школском буџету било је
предвиђено 50.000 динара за набавку реквизита и справа.
Зграда на Колонији шећеране била је власништво Фабрике шећера
„Бачка”. Школа је користила и просторије Школе ученика у привреди и
занатству, настава за пет нижих разреда. Настава у забавишту одвијала се
у три посебне зграде са по једном учионицом.19 Савет за просвету и културу АПВ својим актом, путем СПК НОГО Врбаса, поново је тражио од школа
да им доставе списак школских зграда чији су власници црквене општине,
фондови или задужбине. Тражени подаци достављени су Савету, где се
наводи: „Ова школа ужива две учионице, које су по казивању власништво
црквених општина и то: 1/ Учионица у згради у „Улици палих бораца”
број 7, а у којој ради одељење забавишта, са немачким народним језиком, а
која је власништво бивше Јеврејске црквене општине и 2/ Учионица у
згради у „Улици палих бораца” број 20, а у којој ради одељење забавишта
са српским наставним језиком, које је власништво Евагелистичке црквене
општине у Врбасу.
Напомињемо да управа ове школе не плаћа никакву закупнину за
наведене учионице, али се брине о материјалном издржавању наведених
учионица, наиме о кречењу, стаклирању итд. О томе, да ли су наведене
зграде у власништву наведених црквених општина, немамо никаквих података /писаних/, те молимо да их проверите код одговарајућег органа
НОГО у Врбасу”.20
АОШППЊВ, Допис Школе упућен СПК НОГО Врбас, бр. 53/54, 1. март 1954.
ИАГНС, Ф. 474, СПК НОГО Врбас, бр. 5756, 29. јун 1954. Почетком 1954. формиран је
Народни одбор градске општине (НОГО) и његов Савет за просвету и културу (СПК).
19
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Кроз наставу појединих предмета ученици су редовно упознавани са
политичким догађајима и друштвеним збивањиима у нашој земљи. Такође, ученици су учествовали у свим манифестацијама које су спровођене у
нашем месту, као и дочеку и испраћају Титове штафете. Овогодишњи слет
одржан је 29. и 30. маја. Такмичарске дисциплине су биле трчање на 50 м
(пионирке), односно 60 м (пионири), скок у даљ и вис, бацање лоптице у
даљ и за пионире бацање лоптице у циљ са 15 м.
У склопу екскурзије ученика V разреда у Сремске Карловце, 6. јуна
1954. године, ишла је и делегација школе, пошто је тога дана откривена
спомен плоча песнику Јовану Јовановићу Змају. Завршна годишња школска приредба одржана је у суботу 12. јуна у Задружном дому.21 На крају те
наставне године, 27. јуна, шест одељења забавишта, са близу 300 деце, под
руководством својих забавиља Јелене Ланг, Милене Вујичић и Амалије Паланчанин, извело је завршну приредбу са културно-уметничким програмом (неколико краћих сличица, рецитација, песама и кола).22
Културно-просветни рад наставника, па према томе и наставника
„Његошеве школе” огледао се у раду Градског аматерског позоришта,
Луткарског позоришта, (14 наставника), у хору „Лира” (3/4 наставници),
Градске библиотеке и читаонице, Друштва за бригу и старање о деци
„Наша деца”, Друштва „Напредна жена”, Градског одбора Црвеног крста,
Подмлатка Црвеног крста (рад у школским кухињама), Среском савезу
ДТВ „Партизан”. Затим у раду Одбора за издавање среског омладинског
листа, Извиђачког одреда „Иво Лола Рибар”, Пионирске библиотеке при
Пионирском дому „Сава Ковачевић”, Одбора за одржавање и организовање омладинских спортских игара, Удружења учитеља, наставника и професора Врбаса,23 КУД „Ђура Јакшић”, КД „Јожеф Атила”, спортским клубовима: рукометном, ФК „Радник”, курсевима ПАЗ, Здравственим курсевима,
Зимским пољопривредним школама.
Школске 1953/54. године при Дому пионира „Сава Ковачевић” деловале су следеће секције: Драмска (30 ученика - чланова), Књижевно-литерарна за децу нижих разреда (25), Литерарна дружина старијих разреда
(70), Ногометна (24), Шах секција (40), Пинг-понг (60), Књижница за ученике нижих и виших разреда, Фолклорна са 60 ученика - чланова распоређених у мало и велико коло. Као и до тада секције су радиле једанпут
Председник НОГО био је Атанасије Бабић, а секретар СПК Богдан Манојловић. При Савету
за просвету и културу установљена је просветна инспекција.
21 АОШППЊВ, Извештај о раду школе на крају шк. 1953/54 .године, бр. 81.
22 Дневник, 29. јун 1954, 7.
23 На саветовању просветних радника Врбаса, 16. јануара 1952, у сали Задружног дома
одржана је Оснивачка скупштина Удружења учитеља, наставника и професора и наставника стручних школа Врбаса, на којој је изабран Управни одбор Удружења и делегати за
Републички конгрес. ИАС, Ф. 218, СПК СНО Кула, бр. К 4685/51, 4. јануар 1952.
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недељно, под руководством наставника, у ваншколском времену. Рад није
био обавезан и деца су могла мењати секцију када то зажеле. Наредне
школске године, у циљу културне разоноде ученика, дат је предлог да се
припремају програми за приредбе и организује недељни плес. У вези са
тим стоји и организовање драмске, хорске и музичке секције, које ће радити као дечји клубови.
Наставници-приправници били су у обавези да положе стручни наставнички испит, који се полагао у пролећном и јесењем испитном року
пред Комисијом за полагање стручних испита, у складу са Правилником и
Упутством за полагање испита.24
У вези са хонорарним радом просветних радника ван своје установе,
Одељење друштвених служби НОГО Врбас је упозорило школу, истичући:
„Редован службеник може бити примљен за хонорарног службеника код
другог надлештва или установе само по одобрењу старешине надлештва
односно установе у којој је запослен као редован службеник. Управитељи
школа и других васпитних установа могу хонорарну службу обављати само по одобрењу Савета за школство, како у свој тако и у другој установи.25
У каснијем периоду, с обзиром да школа није имала довољан број наставника, поједини наставници имали су и преко 10 хонорарних часова, па су
чак радили и у другим школама, на пример: Јелисавета Шкрбић и Божо
Андријашевић, за хонорарни рад у другим школама наставници су морали добити сагласност од Школског одбора, са напоменом да се часови при
овој школи морају редовно одвијати.
У акту Савезног извршног већа ФНРЈ, са којим је упознат Наставнички савет, види се да у местима у којима постоји једна школа, спремање
приватних ученика може обављати онај наставник који има одобрење, и
то из оних предмета које он не предаје, док у местима где има више школа
могу се спремати ученици из других школа.26
Почетком маја 1954. године Градски одбор Социјалистичког савеза
радног народа (ГО ССРН) Врбаса делегирао је у Школски савет: Милутина
Мићуновића, Николу Бабина, Новицу Пиндовића, Драгицу Матијашевић
и Душана Витаса.27
За крај школске 1953/54. године, везане су за Врбас значајне одлуке:
1. Донета је одлука да се укине Управа забавишта Врбас, те да се постојећа забавишта врате, односно по територији и наставном језику, при24 Правилник о полагању испита, Сл. лист ФНРЈ, бр. 29/51. и Упутство о полагању испита, Просветни гласник НРС, бр. 1/52 и 1/54; ИАГНС, Ф. 474, СПК НОГО Врбас, бр. 4786, 19.
јун 1954.
25 Упутство о хонорарним службеницима, Сл. лист ФНРЈ, бр. 1/54.
26 ИАС, Ф. 218, СПК СНО Кула, бр. 1199/52, 7. XI 1952; Одлука Одбора за просвету СИВ ФНРЈ,
бр.751, 14.јул 1954.
27 ИАГНС, Ф. 474, Савет за просвету и културу НОГО Врбас, бр. 3488, 14. мај 1954.
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кључе постојећим осмогодишњим школама. Управница забавишта била је
Милена Вујичић.28 Забавиште у Виноградима преселило се из своје зграде
(радило у просторијама Циглане) у једну од учионица ове школе у Виноградима, па се настава IV разреда у школске 1954/55. години изводила у
поподневној смени.
2. Одељења на Колонији шећеране издвојила су се у самосталну основну школу (I-IV разред). Тада је било мишљење да би исто требало урадити, наредне школске године, и са одељењима у Виноградима и евентуално
их припојити одељењима са Колоније шећеране. „То се правдало тиме што
би се растеретила ова школа, те би се самосталним финансирањем та школа брже развијала и што је најглавније, тамо би се постављали учитељи који би становали у Виноградима. За решавање стамбеног простора будућих
учитељима у Виноградима послужила би зграда у којој је прошле године
радило забавиште, а која има два добра стана, у која би се могла сместити
четири учитеља. Самим тим учитељи би могли више деловати и просветно и културно у том делу града. И најзад престале би оне жалбе учитеља и
досадашњи мучни моменти одређивања учитеља за Винограде”.29
3. Граница између осмогодишњих школа „Петар Петровић Његош”
и „Светозар Милетић” померена је са Улице поштанске (данашња Густава
Крклеца) на Бачку улицу, која се и данас примењује.
4. Премештај из Осмогодишње школе „Петар Петровић Његош” добили су следећи просветни службеници: Нада Пецарски у Вишу мешовиту гимназију у Врбасу, Олга Бељански за Нови Сад, Сузана Корчак за Бољевце и Никола Вукчевић, директор школе, за Загреб.30
На основу Одлуке СПК НОГО Врбас бр. 8007/1954 од 10. августа 1954.
године, за в.д. директора постављен је Илија Мирковић, учитељ. Примопредаја дужности имала се извршити најкасније до 23. августа 1954. године.31

28 АОШППЊВ, Акт Школе упућен НОГО, у вези дуга Управе забавишта до затварања,
бр. 50/55,7. фебруар 1955.
29 НОО Врбас на заједничкој седници Општинског већа и Већа произвођача, 25. децембра 1957. године, донео је Одлуку бр. 13623: „Да се нижа одељења Осмогодишње школе
Петар Петровић Његош у Врбасу која се налазе у Виноградима одвоје као посебна школа са
посебном управом. Овој школи би припало једно забавиште које се налази у истом месту”.
Школа ће се звати Основна школа у Виноградима (I-IV разред), а касније Душан Вукасовић.
Након пет година (1963) доћи ће до формирања Основне школе 20.октобар.
30 Акт Савета за просвету и културу НРС, бр. 5353, 1. април 1954; Види: Просветни гласник,
бр. 3-4/53; ИАГНС, Ф. 474, Решење СПК НОГО Врбас o премештају Николе Вукчевића, бр.
6052/54, 30. јул 1954.
31 Ову Одлуку потписао је Ђорђе Аларгић, в.д. секретара СПК НОГО Врбас. Приликом
формирања Прве осмолетке, августа 1951. године, Никола Вукчевић и Ђорђе Аларгић дошли
су из Поптпуне мешовите гимназије у Врбасу.
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5. Дом ученика у привреди наследила је Среска народна болница у
Врбасу.
На почетку школске 1954/55. године у школи је био 801 ученик, на
полугодишту 831, од којих 13 или 1,3 % не похађа наставу,32 а на крају године 817 ученика, распоређених у 21 одељење (11+10) и три одељења забавишта са 135 питомаца - деце полазника.33 Подела одељења и број ученика
у одељењу разредне наставе, била је следећа: I а - Ивана Ађански, 50 ученика; I б - без сталног учитеља, 49; I ц - Боса Ковјанић, 48; II а - Смиљка Мирковић, 38; II б - Вељко Вучетић, 39; II ц - Витомир Ковановић, 51; III а - Јаков
Хромиш, 40; III б - Сузана Корчак, 38; IV а - Миланка Жикић, 45; IV б - Стеван
Ковјанић 35, немачко одељење (комбиновано) - Пејаковић Јелисавета, 25
ученика. За ову школску годину школа је исказала потребу за наставницима цртања, немачког језика и физике-хемије.34
Наставно особље чинили су четири забавиље, од којих једна ради у
комбинованом одељењу на немачком наставном језику (25 ученика), осам
учитеља који раде у нижим одељењима, односно разредима, два учитеља
су била распоређена за рад у вишим разредима, од којих је један дипломирао на ВПШ у Новом Саду, два стручна учитеља и пет наставника. У
настави је био ангажован 21 наставник, од којих је њих 15 стекло звање пре
рата, док је осталих шест после рата.35
Проблем школе у том периоду је и то што није имала довољан број
наставника. Наиме, на почетку школске 1954/55. године била су потребна
још два учитеља за рад у нижим разредима и то за једно одељење I разреда, где је вршена замена, те је било оправдано да се због броја ученика у I
разреду од три одељења направе четири (147 ученика), као и у неким другим разредима, где је било од 45 до 51 ученика у одељењу. На вишим разредима надостајала су три наставника од чега по један за: наставу немачког
и српског језика, док је трећи требао доћи на положај директора, те као
такав да буде ослобођен од рада у настави. Унапређење наставника вршено је након три године од претходно одређеног платног разреда, односно
разврставања наставника. У априлу 1955. године знатан део наставника
очекивао је унапређење, јер је тада истицао рок од три године од задњег
разврставања наставника (1951).
Пред почетак школске 1954/55. године, СПК НР Србије тражио је
мишљење од школа у вези са предметом Друштвено и морално васпитање.
Наставнички савет Школе, на седници 15. септембра 1954. године, одлучио
је: „Да се оно и даље предаје и спроводи, не само на часовима тога предме32

1955.

АОШППЊВ, Извештај Школе за прво полугодиште (ученици), бр. 21/55, 19. јануар

АОШППЊВ, Статистики извештај Школе, бр. 465, 25. јун 1955.
АОШППЊВ, Акт Школе, бр. 301/54, 15. јул 1954.
35 Извештај о раду и проблемима просвете и школства уопште, бр. 10518/54, 14. октобар 1954.
33
34
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та, него кроз целу наставу, те да се не мора држати самог програма, него
се може реализовати и кроз теме - догађања из самог живота”.36
Наставнички савет је, 18. октобра текуће године, решеио да се изврши скраћивање норме часова за следеће предмете: Немачки језик у V и VI
разреду, Математика у VI разреду, Ручни рад и Домаћинство са по једним
часом, како би се стручни наставници могли привремено оптеретити до
оне норме колико могу издржати, до доласка стручних наставника.
Због утврђене чињенице да у последње време поједини учитељи, наставници и професори касне на часове или долазе непосредно пред почетак истих, то је СПК НОГО Врбас донео Одлуку: „Да дежурни наставници
у школама морају доћи на службу 30 минута пре почетка наставе, док су
остали дужни доћи 15 минута пре почетка наставе, односно часа”.37
Савет за просвету и културу НР Србије, 22. новембра 1954. године,
расправљајући о стању физичког развитка, способности и здравља школске омладине, констатовао је: „Да стање здравствено-хигијенске културе,
физичког развитка и способности наше омладине није задовољавајуће и
да тим питањима није поклоњена довољна пажња. О физичком васпитању
као једном од најважнијих фактора за подизање здравља, физичког развоја
и способности омладине, не само као школског предмета, већ и ваншколским облицима тога рада, школа није водила довољну и свестрану бригу”.
У вези овог Савет је у оквиру Закључака, одлучио: „[...] в) да се, почев од 1.
фебруара 1955. године у наставне планове свих основних школа и нижег
течаја шестогодишњих и осмогодишњих школа уведе свакодневно настава телесног васпитања у трајању од 30 минута.[...]
Да се позову срески и градски савети за просвету и културу и руководства школа, да у циљу стварања потребне материјалне основице за
извођење телесног васпитања у школама: а) предвиде потребна буџетска
средства за набавку наставних средстава, справа и реквизита потребних за
извођење наставе и за рад на телесном васпитању ученика; б) да се при
градњи нових школских зграда и адаптирању постојећих обавезно предвиде потребан простор и просторије за извођење телесног вежбања”.38
У првој половини 1955. године долази до исељавања врбашких Немаца, па је на почетку другог полугодишта, због малог броја деце, дошло до
укидања забавишта на немачком наставном језику. Јелисавета Пејаковић,
учитељица комбинованог одељења на немачком наставном језику, премештена је у Осмогодишњу школу „Кинижи Пал”. У одељењу забавишта радила је васпитачица Јелена Ланг, па је предложено, уколико не оде у пензиИАГНС, Ф. 474, Писмо Одбора за просвету СИВ, бр. 752, 14. јул 1954.
ИАГНС, Ф. 474, Одлука СПК НОГО Врбас, бр. 10261/54, 6. октобар 1954.
38 Закључак је заживео 14. фебруара 1955. ИАГНС, Ф. 474, Допис Школе упућен СПК НОГО
Врбас, бр. 898/55, 7. фебруар 1955; ИАГНС, Ф. 474, СПК НОГО Врбас - Препис Закључака СПК
НРС, бр. 1.723/55, 25. фебруар 1955.
36
37
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ју, да она преузме то одељење. Међутим, на крају те школске године комбиновано одељење са немачким наставним језиком се угасило.39
Школа је тада располагала са 11 учионица и то: седам у централној
згради, Улица палих бораца бр. 34 и четири у насељу Виногради. Затим
радило се и у седам туђих просторија-учионица, од чега су две биле за забавиште у згради црквене општине, Улица палих бораца бр. 20 и пет за
ниже разреде у Школи ученика у привреди, Улица маршала Тита бр. 135
(141, прим. аутора). Да би се настава правилно изводила, школи је било
потребно 11 нових учионица и то: једна за забавиште у Врбасу, једна за
забавиште у Виноградима и девет за ниже и више разреде, рачунајући тадашњи број ученика, пошто ће он у наредном периоду даље расти. Према
томе, било је потребно подићи једну нову школску зграду.
Пошто није било изгледа да ће се ускоро градити нова школска зграда, у школском буџету за 1955. годину, између осталог, била су планирана
и средства за адаптацију дворишне зграде (тзв „салаш”) у износу од 600.000
динара. Очекивало се да ће се након адаптације оспособити још пет учионица, два кабинета, као и зборница. Тиме би се решио проблем учионичког простора, настава би се изводила у једној смени, увела би се кабинетска
настава, а учила би се сместила и сачувала од оштећења.40 Било је планирано и подизање фискултурне сале, са предлогом средстава од 3.580.000 динара. Фискултурна сала, димензија: 18 м x 9,80 м x 4 м, са посебним улазом
и пратећим просторијама (предсобље, гардероба и туш-купатило), одговарала би потребама школе, а уједно би омогућила и рад фискултурном
друштву (ДТВ) „Партизан”, које би салу користио у ваннанаставном времену. Било је предвиђено да се сала догради у продужетку постојеће зграде.41
Планирана средства за ове две намене нису била обезбеђена.42
У вези са проблемом просветне службе у срезу за 1956. годину, а на
основу дописа СПК врбашког среза,43 „Његошева школа” је одговорила:
„Предлог Управе школе за дозиђивање зграде одбио је и Школски одбор и
НОГО из разлога што треба подизати нову школску зграду. Народни одбор
општине стоји на становишту: Да треба подићи нову школску зграду у
непосредној близини Фабрике уља „Домаћа”. За ову зграду немамо план,
нити предрачун, нити знамо када ће се организовању овог посла прићи”.44
39 АОШППЊВ, Постављање учитеља (немач. одељ), бр. 28/55, 25. јануар 1955; Акт Школе,
бр. 510, 29. јун 1955.
40 АОШППЊВ, Полугодишњи извештај за шк. 1954/55. годину (материјална основа), бр.
21/55, 19. јануар 1955.
41 АОШППЊВ, Предлог Буџета Школе за 1955. годину, бр. 626/54, 8. новембар 1954.
42 АОШППЊВ, Акт Школе упућен СПК НОГО, бр. 125/55, 28. фебруар 1955.
43 ИАГНС, Ф. 474, СПК НОС Врбас, бр 2544/56, 20. фебруар 1956.
44 АОШППЊВ, Акт Школе, бр. 59, 25. фебруар 1956. Ова нова школска зграда отворена је
1963. године, формирањем ОШ 20. октобар.
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Са развитком социјалистичких друштвених односа и органа друштвеног самоуправљања, а у складу са Законом, у школи је формиран први
Школски одбор.45 Прва седница Школског одбора Осмогодишње школе
„Петар Петровић Његош” у Врбасу одржана је 30. маја 1955. године. Седници је присуствовао Александар Коровин, професор, члан Савета СПК
НОГО Врбас.46 За предсеника су предложени: Васо Денда, Александар Клопка и Ђокица Искрин. Након спроведеног гласања, за председника је изабран Ђокица Искрин, а за записничара Чедомир Рмуш, учитељ. Наставници чланови Школског одбора били су: Чедомир Рмуш, Вељко Вучетић,
Јелисавета Шкрбић и Ирина Кнежевић.47 Социјални састав Школског одбора био је: 10 службеника, од чега су пет просветни радници, и по један радник, занатлија, пензионер и домаћица.48
Школске 1955/56. године у школи је било 939 ученика, ово је трећи
број ученика у историји „Његошеве школе”, распоређених у 26 одељења
(15+11).
„Осмогодишња школа „Петар Петровић Његош” убраја се међу најбоље опремљене школе у Врбасу. Међутим, велика сметња у обављању
наставе је преоптерећеност у одељењима. Школска зграда грађена је тако
да може да прими 418 ученика. Међутим, школу похађа 932 ученика. Иако
је једна зграда адаптирана, чиме се добило четири нове учионице, проблем
се још увек не решава, јер прилив ученика сваке године је све већи и већи.
Ове године уписало се 179 нових ученика. Због тога је потребно да се изгради једна потпуно нова пространа школска зграда, чиме би се садашње
осмогодишње школе у Врбасу растеретиле”.49
У школи је могло постојати, по правилу, највише два пута више одељења него што има учионица. Број ученика у одељењима није смео прећи
нормалан број ученика у одељењима који је са педагошког становништва
довољан, а што је било регулисано чл. 4. Правила о унутрашњем уређењу
и раду школе.50 У односу на претходну школску годину број одељења у
нижим разредима повећао се за три. Број ученика и одељења пo разредима
био је: I разред - 195 ученика, шест одељења; II разред - 164 ученика, четири одељења; III разред - 133 ученика, три одељења; IV разред - 88 ученика,
45 Општи Закон о управљању школама, Сл. лист ФНРЈ, бр. 11/55; Према распореду од стране
НОГО Врбас у управљању школама учествоваће 24 члана именована од стране Одбора, 23
бирана на Зборовима бирача, 17 чланова из Наставничких савета, четири из Радничких савета и удружења, два ученика и шест директора школа (две осмогодишње школе на српском
и једна на мађарском језику, Потпуна гимназија, Школа ученика у привреди и ОШ на Колонији шећеране). Дневник, 6. мај 1955, 7.
46 АОШППЊВ, Акт СПК НОГО Врбас, бр.5485/55, 27. мај 1955.
47 АОШППЊВ, Записник ШО – прва седница, 30. мај 1955.
48 ИАГНС, Ф. 474, Упитник СПК НОС Врбас о школским одборима, бр. 9601, 27. август 1955.
49 Дневник, 11. новембар 1955, 6.
50 Правила о унутрашњем уређењу и раду школе донео је Школски одбор, 18. април 1955.
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два одељења; V разред - 93 ученика, три одељења; VI разред - 76 ученика,
два одељења;51 VII разред-93 ученика, три одељења и VIII разред - 97 ученика, 3 одељења.
У овој школској години радило је и забавиште, са 147 полазника, а
рад се одвијао на три радна места: два одељења у граду и једно одељење у
Виноградима. Васпитачице су биле: Милица Хаџи-Поповић, Милена Вујичић и Илона Бандула.
У циљу реонизације, утврђивања јединствених реона између „Његошеве школе” и ОШ „Кињижи Пал”, предложено је да се замене четири
одељења нижих разреда (по једно одељење из разреда ), т.ј. да четири одељења „Његошеве школе” пређу у ОШ „Кињижи Пал”, односно њихова
четири одељења у „Његошеву школу”. За децу која дођу у „Његошеву
школу” омогућило би се учење мађарског језика. Овај предлог је одложен
за школску 1956/57. годину, након уписа ученика у I разред.52
Школска 1955/56. година почела је без довољног броја наставничког
кадра у вишим разредима. Очекивао се долазак наставника српског језика,
математике и физике, немачког језика, као и наставника биологије, а што
је било исказано као потреба.53 Првог септембра преузета је и постављена
за наставника-приправника биологије Милица Мијановић из Осмогодишње школе у Банатском Карађорђеву.54 Коначна подела предмета на наставнике извршена је на седници Наставничког савета 28. септембра 1955. године. Тако је протекао читав септембар и радило се по скраћеном наставном
плану, наиме предмети су били заступљени са онолико часова колико су
се могли нормално да се оптере постојећи наставници. У статистичком
извештају од 6. октобра дат је податак да је у школи у сталном радном односу 26 запослених, док су по један наставник био ангажован и по основу:
допуњавања часова, односно као хонорарни.55 Почетком октобра дошли
су неки постављени наставници и почело је донекле нормално одвијање
наставе, мада је још увек било недовољно наставника, па је био велики
број часова хонорарно заступљен (до 10 часова). Крајем фебруара 1956.
године, додатни проблем је наступио одласком Војина Ровића, наставника

51 На крају I полугодишта, због великог броја ученика у одељењу (седело по 5-6 ученика
у клупи) и слабог успеха ученика, од два одељења формирана су три, тако да је број одељења
у вишим разредима био 12.
52 АОШППЊВ, Акт Школе, бр. 793, 7. децембар 1955; „У Врбасу је разматрано питње
бржег и потпунијег савлађивања српског језика у школи са мађарским наставним језиком.
Зато је извршена реонизација школа, тако да у истој згради, на пример, раде нека одељења
српске и нека одељења мађарске осмогодишње школе”. Дневник, 5. јануар 1956, 4.
53 АОШППЊВ, Акт Школе, бр. 299, 11. мај 1955.
54 ИАГНС, Ф. 474, Решење Секретаријата за просвету и културу НОГО Врбас, бр. 5833/55,
31. август 1955.
55 Статистички извештај за ОШ, Образац Ш-3О/П, 6. октобар 1955.
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фискултуре, као и смена директора, крајем априла за в.д директора именована је Александра Драговић.
По питању наставе Друштвеног и моралног васпитања раправљало
се 28. септембра 1955. године на седници Наставничког савета, где је изнето: „Морално-друштвено васпитање остаје као предмет који ће учитељи,
односно разредне старешине да обрађују. Ове године ће особита тежња
бити посвећена баш том предмету, јер се кроз њега морају разбити све
снаге које вуку назад. На тим часовима развијати свест ученика - емотивно
утицати на стварање лика грађанина ФНРЈ. Ми, васпитачи смо ти који
спроводе линију марксизма-лењинизма”.
Тадашња савремена наставна техника захтевала је потребу развијања
што шире активности народне технике у осмогодишњим школама. Тим
поводом препоручено је директорима школа да пронађу погодне људе који ће се бринути о популарисању технике међу ученицима. Лист „Дневник”,
11. новембра 1955. године, пренео је: „Ових дана школа се припрема за
акцију „Месец дана технике”. Наставнички колектив тежи да уведе политехнизацију наставе. Школа је ових дана набавила и пројекциони апарат,
са 20 нових филмова (трака), који ће се користити у настави”. 56
На заједничкој седници Школског одбора и Наставничког савета
школе, 22. новембра 1955. године, којој присуствовује Владо Банићевић,
председник СПК Општине Врбас, расправало се о предлогу школског буџета за 1956. годину; увођењу мађарског језика као факултативног предмета у српским школама; колективном купању деце у градском купатилу,
једном недељно или у две недеље; оснивању разредних одбора Црвеног
крста, а након тога и Школског одбора Црвеног крста. На ицијативу Црвеног крста, дат је предлог да се по школама оснују мензе Црвеног крста (које ће касније прећи у школске кухиње).
Негде у време формирања првих Школских одбора, пре две и по године, заправо са почетком демократизације школства и увођења грађана у
управљање са школама, јављају се и појаве првих школских патрона, а која
су била предузећа широм наше земље. У том циљу дана, 3. октобра 1955.
године одржана је седница Школског одбора, где је донета Одлука: „Да се
питање патрона овој школи понуди Радничком савету Фабрике уља „Домаћа” у Врбасу”.57

56 Школа је располагала са нешто наставних средстава, али још увек у недовољном броју,
која су била груписана у збирке учила по наставним предметима. Поред тога школа је имала:
врло богату збирку минерала, која се није користила, јер није била у вези са програмом, бар
не у оној мери како је била богата збирка; клавир, док је у забавишту постојао једн хармонијум.
57 АОШППЊВ, Акт Школе упућен РС Фабрике уља Домаћа у Врбасу, бр. 649/1955, 4.
октобар 1955.
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У саставу и објекту „Његошеве школе” од школске 1955/56. године
почела је са радом Школа за опште образовање радника (ШООР), одакле
је испочетка и већи део наставника. Од школске 1957/58. године овај вид
образовања радника одваја се од „Његошеве школе”, као самостална Школа за опште образовање радника Врбас, а оснивач јој је Народни одбор општине (НОО) Врбас.58
Ваншколски рад наставника на дан, 4. фебруара 1956. године: Милица
Хаџи Поповић, члан хора „Лира”; Илона Бандула, рад у Драмској секцији
КД „Јожеф Атила”; Илија Мирковић: секретар Среског савеза Друштва
„Партизан”; члан Пословнице за културне везе; члан Надзорног одбора
Градског аматерског позоришта и Друштва „Наша деца”; члан Среског
одбора Црвеног крста; члан Среског одбора Друштва „Пријатељи деце”;
члан Савеза Извиђачког одреда „Иво Лола Рибар”; Смиљка Мирковић,
руководилац пионирске библиотеке Пионирског дома „Сава Ковачевић”;
Стева Ковјанић, секретар Градског аматерског позоришта; Босиљка Ковјанић, активно помаже рад у Градској библиотеци; Витомир Ковановић,
руководилац школске кухиње ПЦК; Чедомир Рмуш: члан СК НОЈ; члан
Одбора за издавање среског омладинског листа, члан Одбора за одржавање и организовање омладинских спортских игара и члан УО Удружења
учитеља, наставника и професора Врбаса; Вељко Вучетић, рад у Друштву
„Наша деца”; Анђелка Прица, члан Секретаријата Партијске организације; председник Удружења учитеља, наставника и професора Врбаса; потпредседник Среског одбора Удружења учитеља, наставника и професора
и члан Савета за просвету и културу Врбаса; Душан Паповић, члан МК
НОЈ Врбас; активно ради у позоришту; Јаков Хромиш, члан УО Удружења
учитеља, наставника и професора Врбаса; руководилац Луткарског позоришта Врбас; активан у ФД „Радник”; Ирина Кнежевић, члан Секретаријата СК; члан ССРН - V основне организације; члан Одбора за народно
здравље и социјално старање Врбас; члан Среског одбора Друштва „Наша
жена”; члан ШО; члан ГО ССРН Врбаса; 59 Радославка Радојевић, члан хора
„Лира”; Александра Драговић, председник Савета за просвету и културу
Врбаса; секретар Среског одбора Удружења учитеља, наставника и професора; члан УО Удружења учитеља, наставника и професора Врбаса; члан
Одбора „Напредна жена”; Јелисава Шкрбић, члан УО градског и среског
одбора Црвеног крста; Војин Ровић, рад у месном друштву „Партизан”,
када су постојале могућности био је руководилац Рукометног клуба и његов тренер; Милан Бајац, члан хора „Лира”; помагао месним организација58 Основне карактеристике ШООР су: услов за пријем - завршена основна школа; упис - без
пријемног; минимална старост - 18 година живота и надаље; трајање школовања - две године.
59 Ирина Кнежевић преузела је дужност директора Осмогодишње школе „Светозар Милетић” у Врбасу 1. маја 1956. године. АОШППЊВ, Решење НОО Врбас, Одељење за просвету,
бр. 3924, 27. април 1956.
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ма приликом прослава и свечаности (у писању плаката); активан у цртању
кулиса за потребе Аматерског позоришта. Радио на унапређењу ликовне
уметности кроз Ликовно- уметничку секцију за одрасле у Врбасу; Мило
Вучетић, помагао рад Позоришта; секретар Пословнице за културне везе;
Синиша Милић, члан ОК НОЈ Врбас; члан Савета Библиотеке; члан Одбора за издавање среског омладинског листа; Ангелина Живков, члан хора
„Лира”. Ван школе нису били ангажовани: Маринко Поповић, Милица
Дубајић, Љубомир Копривица, Милица Мијановић, Софија Поповић
(спремала испите на Филозофском факултету); Милена Жикић; Ивана
Ађански (болест); Јелена Ланг (болест).
„Достављајући вам предње наглашавамо да сви просветни радници
према указаној потреби помажу рад друштва „Наша деца”, да су учитељи у
Виноградима организовали школску кухињу подмлатка Црвеног крста,[...]”.60
Тог лета питање обезбеђења школског намештаја (ученичка клупа, са
две столице) доведено је у питање. О томе сазнајемо из обавештења Алаксандре Драговић, в.д. директора школе, упућеног „Лес-у” („Леснини”): „У
вези вашег писма по горњом ознаком од 27. јула 1956. године овим се извештавате да смо од Народне банке-Филијале у Врбасу извештени, да је за
нашу школу планирано један милион динара за набавку клупа. Исто тако
речено нам је, да су кредити НОО Врбас блокирани. У НОО Врбас речено
нам је, да ће се настојати да се ова свота оствари, а у то ми и верујемо. Извештавајући Вас о предњем, истодобно Вас извештавамо, да ћемо Вас хитно
известити када се скине блокада кредита НОО Врбас како би нам могли
испоручити намештај за нашу школу”.61
На основу Правилника о пријему ученика у средње стручне школе и
средње школе општег образовања 62 и Aкта СПК НР Србије бр. 3674 од 23.
априла 1956. године, пријем ученика који су завршили обавезно основношколско образовање у наведене средње школе вршен је на основу полагања пријемног испита, а по расписаном конкурсу за пријем.63 Оријентација
ученика „Његошеве школе” који су школске 1955/56. године завршили
основно образовање била је: гимназија - 22 ученика; учитељска школа и
школа за васпитаче - 2; средње техничке - 20;64 средње економске - 8; разне

60 АОШППЊВ, Акт Школе, бр. 34, 4. фебруар 1956. Ђачка кухиња почела је са радом 15.
марта 1956. године.
61 АОШППЊВ, Акт Школе, бр. 333/56, 7. август 1956.
62 Просветни преглед, број 15, 12. април 1956.
63 Конкурс Више мешовите гимназије у Врбасу за упис ученика у V разред гимназије за
шк. 1956/57. годину, бр. 175/56, 4. мај 1956.
64 Савет за школство Војводине, 12. јул 1956, на предлог Народног одбора среза Врбас донео
је одлуку о формирању Средње стручне школе, прехрамбеног смера у Врбасу. Конкурс ове
школе за пријем 70 ученика у I разред, школске 1956/57. године, објавио је „Дневник” 24. јул 1956.
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војне - 2; службеници - 2; занату, у трговини или угоститељству - 17; књиговодство и стенографија - 3; у пољопривреди и домаћинству остало - 14.
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VLADIMIR UVALIN, VOLKSWIRT
Grundschule "Petar Petrović Njegoš"
Vrbas

DIE ERSTE ACHTJAHRESSCHULE "PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ" VRBAS
(Schuljahre 1952/53 - 1955/56)
ZUSAMMENFASSUNG: In der Arbeit wurde die Organisierung der Tätigkeit
der Ersten Achtjahresschule in Vrbas (seit dem 6. Mai 1953 Achtjahresschule
"Petar Petrović Njegoš") während des gegebenen Zeitraums dargelegt. Nach
der Versetzung der landwirtschaftlichen Mittelschule nach Sombor im August
1952 wurde im Ziele der nachhaltigen Sicherung der Arbeitsräume das Gebäude
dieser Schule der Ersten Achtjahresschule zugeteilt. Es wurden neue Schulfächer
eingeführt: Lehren aus der Wirtschaft (Landwirtschaft) und Handwerken,
Handarbeit, Schönschrift, gesellschaftliche und moralische Erziehung. In dieser
Zeit wurde die Schule neben dem Schulleiter auch vom Schulrat geleitet, der
später, mit der Entwicklung der sozialistischen und gesellschaftlichen Verhältnisse und der Organe der gesellschaftlichen Selbstverwaltung durch den Schulaussschuss ersetzt wurde. Im Ziele der Entlastung der Schule hinsichtlich der
Schülerzahl kam es in der Kolonie der Zuckerfabrik zur Trennung der Klassen
in eine eigenständige vierklassige Grundschule. Es wurde auch die territoriale
Aufteilung der Achtjahresschulen in Vrbas festgestellt. Die Fragen der Fachkompetenz im Unterricht, der Versetzung und Honorararbeit der Lehrkräfte
waren in diesen Schuljahren eine verständliche Erscheinung. Außerschulische
Aktivitäten der Lehrer wurden zu obligatorischen Aktivitäten. Sie erfolgten in
Form der Arbeit an der gesundheitlichen Aufklärung der Bevölkerung, kulturellen
und Bildungstätigkeit, Engagement in der Arbeit der Massenorganisationen
sowie anderer Organisationen.
SCHLÜSSELWÖRTER: Erste Achtjahresschule, Achtjahresschule "Petar Petrović
Njegoš" (Njegoš' Schule), pädagogische Oberschule, städtischer Volksaussschus,
Volksaausschus der Stadtgemeinde, Rat für Bildung und Kultur, Volksausschus
des Bezirks, Lehrerrat, Schulrat

UDC 614.84(497.113 Novi Sad)

ЗОРАН КНЕЖЕВ, ХРОНИЧАР И ПУБЛИЦИСТА
Нови Сад

ПРВИ НОВОСАДСКИ ВАТРОГАСЦИ И ПОЖАРИ
(Неколико речи о градским ватрогасцима и пожарима
до Првог светског рата)

САЖЕТАК: Прошлост новосадска је богата пожарима, али шира слојеви становништва мало знају о њима. Наш град је највише страдао од пожара 12. јуна 1849.
године, након бомбардовања са Петроварадинске тврђаве, када је изгорело две
трећине града. У овом тексту дат је осврт на оснивање Добровољног ватрогасног
друштва и покушај да се хронолишки прикажу, по мишљењу аутора, најзначајнији
пожари од оснивања Добровољног ватрогасног друштва 1872. године до избијања
Првог светског рата. Аутор сматра да би ова тема требала да буде незаобилазна у
писању неке новије историје Новог Сада, јер је веома битна, као и поплаве и друге
елементарне непогоде.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Нови Сад, Магистрат, пожар, ватрогасци, вода, Добровољно
ватрогасно друштво.
Оснивачка скупштина првог новосадског добровољног грађанског
ватрогасног друштва, или по оригиналном имену оснивача „Erste neusatzer
allgemeinen freiwilligen Burger-Feuerwher”,1 одржана је 29. јуна 1872. године.
Четири дана касније, 3. јула 1872. године одржана је још једна оснивачка
скупштина, овога пута под управом др Лазе Костића, чији је циљ био сличан, али је људство, бар по националном саставу, било другачије.2 Првој
оснивачкој скупштини присуствовали су углавном грађани немачког порекла, уз нешто Срба и Мађара, а на другој, оној под руководством Лазе
Костића, окупљени су само Срби. Обе скупштине дале су себи задатак да
се формира друштво које ће, у налету ватрене стихије, први пут у историји
организовано прихватити борбу са пожаром, који је све чешће угрожавао
град и његове становнике.
1
2

Из јубиларног чланка посвећеног двадесетогодишњици овог друштва.
Застава, 23. јун 1872.
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Катастрофални пожари нису захватали Нови Сад до 1748. године и
тренутка када добија статус слободног града. Онај најгори готово га је
уништио 12. јуна 1849. године, када су га мађарске снаге бомбардовале са
Петроварадинске тврђаве и после је у пламену готово сав уништен. Две
трећине Новог Сада је изгорело и дуго времена је требало да опет Нови
Сад буде оно што је био.3 Стравично бомбардовање Новог Сада и његово
уништење у пламену инспирисало је и Јована Јовановић Змаја који је 1867.
године о томе певао:
„Уфторник их поздравила
Невидљива беда,
Друго јутро већ освану
Пепељава среда.
Ко не доби орден бомбе
Ил танета црна,
Разбежа се босом ногом
Преко сремског трна.
А кад после Хајнау дуну
у трумбету мира,
Скупише се да потраже
Љуске од кромпира”.4
До оснивања Добровољног ватрогасног друштва (ДВД) било је мањих
или већих пожара у граду, али они никада нису добијали катастрофалне
размере, нити је њихова разорна моћ захватала више од неколицине непосредно угрожених кућа у суседству ватре. Искуства које је Хабзбуршка
монархија током свог вишевековног постојања имала са катастрофалним
пожарима, допринела су томе да је централна администрација доносила
административне мере за спречавање пожара и организовану борбу против ватре. Држава је послала у иностранство Ференца Балаша да простудира организацију ватрогаства у напреднијим срединама, а након његовог
повратака донело је мађарско Намесничко веће 1769. године нацрт пожарних прописа, који су разаслати надлежним органима на територији Угарске, да би послужили као прототипови противпожарних статута у жупанијама и градским магистратима.5 Овај документ је садржао 32. тачке, а неке
од њих су следеће: треба оформити службу од 12 до 25 снажних људи, у
случају да избије пожар и при најмањем ветру треба све зграде у кругу од
тридесет корака од центра пожара разрушити. Свака кућа морала је у приМелхиор Ердујхељи, Историја Новог Сада, Нови Сад 2002, 342-344.
Змајева песме цитирана из Васа Стајић, Грађа за политичку историју Новог Сада, Нови
Сад 1951. Већег пожара од овог Нови Сад у целукупној својој историји није доживео, мада је
бомбардован 1944. и 1999. године, али у мањој мери.
5 Đerđ Gal, 100 godina vatrogastva Novog Sada, Novi Sad 1972, 23.
3
4
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правности држати бар два бурета воде, забрањено је печење хлеба у кући
која није имала димњак, а била је сазидана од лако запаљивог материјала.
Димњаке је требало градити од цигле, а забрањивала се градња истих од
плетеног прућа или дрвета. Набавка ватрогасне штрцаљке препоручивала
се сваком већем и имућнијем граду, као и њихово опскрбљивање довољним
бројем кожних ведара, буради, кола за превоз воде, као и низом других
алатки. Овај нацрт правила противпожарне заштите није наишао на жељени одјек. Није познато како је конкретно он примљен у Новом Саду,
али из литературе се види да је мало која жупанија у Угарској, па и ретко
који магистрат на њега реаговао позитивно.
Нов противпожарни статут израдило је Намесничко веће Угарске
1771. године, али ни он није имао снагу законске обавезе и принуде. Овде
је препоручивано да се уместо дрвене грађе користе камен, цигла и набој.
Упозоравало се на неисправност рушења запаљеног крова, указивало се на
ефикасност „мокрих чаршава” и препоручивало се сађење крошњастог
дрвећа око стамбених зграда, пошто та дрва спречавају ширење пожара.
Следећи корак администрације била је противпожарна наредба цара Јозефа II донета 1788. године. Овај документ садржи 56 тачака прописа. У
занимљивије мере спадају следеће одредбе: нужно је градити куће на одстојању најмање 6 метара једну од друге, а уколико је мања између амбара
или куће, треба посадити лиснато дрвеће. Препоручује се сађење дрвореда. Под кухиња и праоница забрањено је правити од дрвета. Убудуће
изградњу кућа треба везати за добијање претходне дозволе, а куће које су
изграђене мимо дозвола треба срушити. У случају ноћног рада, свећа која
се користи за расвету, мора бити стављена у лампу. Следећа противпожарна административна мера донета је од стране краљевског Намесничког
већа 1813. године. Садржала је такође детаљне норме за борбу против пожара. Грађански велики капетан био је дужан да обнародује мере које је
угарско Намесничко веће доносило и да се стара о њиховом спровођењу.6
У лето 1869. године одлуком градског Магистрата у Новом Саду технички фонд ватрогаства је значајно унапређен. Купљене су две машине
неопходне за борбу против пожара. Од пештанске фабрике „Франце Велчера” купљена је једна механичка штрцаљка са резорвоаром од „седам
акова”. Куповином ових машина технички ниво опреме је унапређен до
те мере да је коришћење машина тражило и одговарајућу стручност. Скупе и осетљиве машине, за чију се набавку Магистрат тешка срца одлучио,
јер ни тада ни касније није био исувише дарежљив и издашан, градска
управа није хтела препустити стихијско коришћење и баратање нестручних руку, већ је донета одлука да се унајми једно стручно лице, које ће се
старати око одржавања свих ватрогасних апарата и инвентара, а у случају
6

Isto.
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ватре давати упутства о начину коришћења истих. Бравар Карл Трогмајер
прихватио се тог задатка за награду од 60 форинти годишње7 те га можемо
сматрати првим професионалним ватрогасцем Новог Сада.
Инвентар за борбу против пожара је наредне године и даље богаћен.
На предлог варошког главног капетана Јована Хаџића и одобрењем градског Магистрата, набављено је шест великих и троје малих мердевина, уз
већ набављена кола, две чакље и 10 лимених канти. Куповином и адекватним размештањем по разним деловима града шест резервоара за воду, донекле је ублажена једна од акутних бољки ватрогаства у Новом Саду, а то
је недостатак воде у случају пожара. Да би се несташица воде некако ублажила, Магистрат је решио да је дужност сваког кућевласника, који у својој
кући нема бунар, да постави у двориште буре са водом, чија запремина
мора изнети барем од 10 до 12 акова. Ова одлука спроведена је 1871. године,
да би се наредне године очистили бунари у варошкој штали, на пијаци и
у кућама где се клала марва, и на тај начин оспособили за већи пријем
воде.8 Ватра у Дунавском сокаку била је ново упозорење у том смислу и
подстрек за даљу акцију усавршавања ватрогасне службе.9
У Дунавском сокаку 10. августа 1871. године запалила се Вајбергерова
кућа и ватра је снажно захватила зграду и веома опасно угрозила и суседне
грађевине, махом најимућнијих људи Новог Сада. Пошто је ватра избила
око 14 часова у лето, када су кола са бурадима била ангажована за поливање прашњавих улица, било је потребно веома много времена док им је
јављено да напусте поливање улица и упуте се на место пожара. Стигли су
са великим закашњењем, а дотле је ватра неометано захватила целу зграду.
Градски капетан, очајан што му на место ватре не долазе „пунтаџије”, зауставио је првог непознатог кочијаша, те му је понудио пет форинти награде ако се прихвати задатка да донесе буре са водом на место пожара и
да са Дунава допрема неопходну воду. С обзиром на размере пожара који
је претио катастрофом, у току гашења ватре појавили су се и ватрогасци
из Петроварадинске касарне. Кућа богатог Вајбергера је скроз страдала,
али су остале сачуване.
Ватра од 10. августа 1871. године показала је веома јасно да пожар не
зна за привилегију богатих. Критике на рачун ватрогасне службе постале
су након 10. августа толико снажне да је Магистрат морао проблем ватрогаства размотрити већ на наредној седници. На седници Магистрата одржаној већ 17. августа 1871. године саслушан је извештај капетаније о „пожару
7 Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 1 Магистрат слободног краљевског града Новог
Сада (1748-1918) (даље: ИАГНС, Ф. 1), Записник политичко-економског одбора новосадског
магистрата од 25. јуна 1869. године, књ. 116.
8 ИАГНС, Ф. 1, 15. март 1870. године, књ. 280.
9 ИАГНС, Ф. 1, 2667/1871. У предмету се налази Извештај Градског капетанства бр. 1034
о пожару од 10. августа 1871. године.
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у Дунавском сокаку”, разматране су прилике и донет је предлог мера.10 У
извештају је констатовано да два пара подвоза за бурад са водом нису довољна Новом Саду. Градски капетан је у свом извештају био отворен и без
устезања је указао на алармантност прилика у граду. Такође се испоставило да није довољан онај један човек, који је унајмљен за чување и стављање
у погон ватрогасних средстава и справа. Услед недостатака увежбаног
кадра десило се да су неки људи у силној журби оштетили прскалицу са
ватрогасним алатима и штрцаљком. Дојава пожара и мобилизација потребног људства и технике, показали су се сасвим неефикасним, иако је
пожар избио у центру града, систем пожарне сигнализације је показао
своју слабост. Фактички таквог система није ни било. Са угроженог места
неко је дотрчао до градског капетана или ватрогасног спремишта или се
пак викало по граду да је избио пожар. Реферат градског капетана садржавао је и низ мера које је потребно предузети. Оне се укратко састоје у следећем: Потребно је набавити још две запреге, на једном црквеном торњу у
граду треба обезбедити даноноћну службу ватрогасне дојаве или се договорити са заповедништвом Петроварадинске тврђаве да она са свог торња
врши пожарничко осматрање града. Треба свакој цркви у граду обезбедити фењер и црвени барјак, како би дотичне цркве дању црвени барјак, а
ноћу фењер поставиле на оној страни торња на којој је избила ватра. Да се
по примеру других градова и у Новом Саду ватрогасна дружина установи.11

10 ИАГНС, Ф. 1, Записник главне скупштине слободне краљевске вароши Новог Сада од
17. августа 1871. године, Бр. 446-2667.
11 ИАГНС, Ф. 1, Записник четрнаесте ванредне скупштине слободног краљевског града
Новог Сада, од 2. септембра 1871. године, Бр. 338-2860.
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Као што видимо, а важно је то потврдити идеја да се у Новом Саду
формира добровољно ватрогасно друштво званично је пред Магистрат
изнета 17. августа 1871. године. Скоро годину дана је требало да се она
спроведе у дело. Пошто је формирање дружине захтевало времена, одлучено је да се обнародује да је потребно у свакој кући која нема бунар, држати по једно буре воде. У свако доба када се у граду појави пожар сваки
овдашњи становник који има кола и коње, обавезан је да са њима похита
на место пожара и тако буде од помоћи. За оне који су могли, а нису хтели
колима и коњима притећи у помоћ ватрогасцима, треба одредити најстроже казне. Одлучено је такође да се Алмашкој и Римокатоличкој цркви набаве фењери и црвени барјаци, а да се дотичним звонарима у тим црквама
додели нека награда за пожарну стражу. Поред Трогмајера, бравара, задуженог за ватрогасна средства и алате, одлучено је да се унајме још два бравара, за послове које ће обављати.12 Да би се незаинтересованост грађана
за добровољно ангажаовање у ватрогаству подстакли, Магистарат је донео
одлуку да се неки грађани, који су се у гашењу пожара у „дунавском сокаку” истакли, награде. За имућније грађане издат је похвални декрет, а
сиромашнијим грађанима додељене су новчане награде од пет форинти
по особи. „Застава” и „Lokalblatt” су те награде „обзнанили”, како би оне
сада већ и путем штампе имале ефекат на становништво града.13
Крајем јуна 1872. године грађани немачке националности, којима се
придружило нешто Срба и Мађара, одржали су оснивачку скупштину која је донела нацрт статута новосадског Добровољног ватрогасног друштва.
Пар дана касније грађани српске националности одржали су у згради тадашњег позоришта свој веома добро посећен скуп, да би на њему основали
друштво за гимнастику, ватрогаство и веслање. Дакле, након дугог ишчекивања у Новом Саду су у размаку пар дана формирања два друштва са
идентичним циљевима, два добровољна ватрогасна друштва, за које су се
људи определили према свом националном пореклу. Историјска појава
без преседана у историји ватрогаства у Војводини, па и Угарској.
Средином седамдесетих година XIX века, дакле у време када се одвија формирање Добровољног ватрогасног друштва, Нови Сад је град са
19.119 становника. Лежи на површини која износи у катастарским јутрима
27.917. Од тога је 19.005 оранице, 2.624 ливаде и вртови (баште), 83 винограда, 668 шуме, 2.260 пашњака, 978 трске и 2.299 под водом. У граду је било
2.808 зграда (кућа) и 325 салаша, а укупно 5.200 породица.14

Исто.
Исто.
14 Васа Стајић, Привреда Новог Сада 1748-1880 – из архива новосадског магистрата (даље:
В. Стајић, Привреда), Нови Сад 1941, 44-45.
12
13
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По статистици верисповести ситуација у Новом Саду је била следећа:
8.134 православних (Срба, Јермена, Цинцара), 6.694 католика (Мађара,
Хрвата), 1.344 евангелиста (претежно Немаца), 1.725 реформата (Мађара),
962 Јевреја, 176 унијата Русина, 13 Јермена и 70 Назарена.15 Iз овог видимо
да су половину становништва чинили Срби и Хрвати из чијих редова је
потицало и имућно становништво које је по тадашњем изборном закону
имало право гласа и бирало своје представнике у Магистрат. Међунационални односи били су затровани акцијом владајуће Угарске реакције на
потискивању из политичког живота Угарске немађарских нација и на њихово помађаривање. Грађанске слободе су такође у том времену ускраћиване. Од 1870. године уведена је новина у живот града, а на чело управе
доведени су велики жупан, који је на те положаје именовао министар унутрашњих послова Угарске, а избор градоначелника зависио је од добре
воље жупана. Градоначелник Новог Сада, Светозар Милетић морао је
1870/71. године да оде у затвор. На свим фронтовима политичке борбе
представници српског народа били су суочени са бруталном офанзивом
мађарских шовиниста и пружали су грчевит отпор. Сигурно је било да
Србима у Новом Саду није било свеједно каква ће се, и по националном
саставу, нова дружина формирати у граду. Треба нагласити и то да је наш
град у индустријском погледу седамдесетих година XIX века још веома неразвијен. Дакле, у таквом граду и у таквим приликама и политичкој клими,
требало је приступити формирању Добровољног ватрогасног друштва (у
даљем тексту ДВД). Посао за припремање услова за формирање ДВД у
Новом Саду поверен је комисији под председништвом градског капетана
Новића, а текао је, зачудо, веома споро.16
Нова, и то по обиму вероватно велика ватра у кући Неидер Керестеља,
била је следећи убрзавајући моменат на реализацији припрема око формирања друштва. На жалост о самој ватри се мало зна, да је избила у првој
половини 1872. године и да је локализована само ефикасном акцијом ватрогасаца локалних млинова. Наиме, у Новом Саду је на основу претходних препорука министарства унутрашњих послова у млиновима, где су
ватре биле веома честе, формирана пожарна служба од стручњака који су
тамо радили, а који су добрим делом били овдашњи Немци. У случају
пожара Неидера, па и другим приликама, ови пожарници из млинова су
излазили у акцију, али то је била ствар добре воље управе предузећа. Власници млинова су јасно дали до знања Магистрату, да је неспокојство у редовима грађана, без обзира на националност, све више расла, а опште расположење за формирање ДВД у Новом Саду је сазрело.

15
16

Застава, 13. фебруар 1870.
В. Стајић, Привреда, 45.
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Одмах након овог пожара дошло је до прве јавне иницијативе, мимо
Магистрата, за оснивање ДВД. Та иницијатива потекла је од управе Првог
парног млина а.д. Она је 2. јуна једним прогласом позвала грађане који
осећају способност и добру вољу да се пријаве ДВД, које би се формирало
од грађана добровољаца и ватрогасаца новосадских млинова. Одјек је био
веома позитиван и ватрогасном језгру које је већ постојало у млиновима,
прикључила се врло брзо тако једна бројна добровољачка група грађана,
да се њих педесетак окупило 29. јуна, и донело одлуку о формирању „Erste
neusatzer allgemeinen freiwilligen Burger-Feuerwher”, а наредног дана већ
су и усвојили раније припремљен статут друштва упутили га надлежним
органима на верификацију.17
Групација окупљења у згради Првог парног млина а.д. у Новом Саду
имала је и ту предност, да је национално припадала владајућим нацијама
у Аустро-Угарској и то својом претежном већином, те су аутоматски уживали поверење надлежних за одобрење њиховог рада. Управо због тога
закаснела акција Срба, грађана Новог Сада, имала је већ и у првим тренуцима акције веома мало изгледа за успех. У време када су Магистрат и
главна скупштина били суочени са акцијом новоинсталираног чиновника
централне управе, великог жупана Ленарда и када је вођена грчевита борба против смицалица уперених против легално изабране српске већине у
Магистрату, Лаза Костић који је директно учествовао у овој борби, нашао
је снаге и времена да се посвети и проблему ватрогасне службе и видео је у
тој акцији довољно разлога за лично ангажовање. И то не само из стручних
или хуманитарних, већ и из политичких разлога.18

17
18

Đ. Gal, nav. delo, 30.
Застава, 23. јун 1872.
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У септембру 1871. године, дакле управо у време када је Магистрат
дао мандат комисији за рад на припремању организационих предуслова
за формирање ДВД, а Лаза је био члан те комисије, он путује по налогу
Светозара Милетића у Црну Гору, тобоже на прославу крштења престолонаследника Данила, а у ствари ради оснивања тајне дружине за ослобођење и уједињење Срба. После повратка из Црне Горе, Лаза Костић се свом
жестином посвећује задацима политичке борбе. тек га је акција из Првог
парног млина а.д. почетком јуна 1872. године подстакла на то, да се ни овде
више не сме чекати ако се жели остварити српски интерес. На жалост, мало
је о тој његовој акцији остало сачувано, односно забележено, а било би веома интересантно упознати се са тим аргументима којима је Лаза образлагао потребу формирања таквог друштва у коме ће српско грађанство задржати свој примат. Сећања о тим разговорима нису прибележена ни сачувана с обзиром на легалитет акције, она вероватно нису ни смела бити у
писаној форми публикована, тако да данас можемо само нагађати, како је
могао Лаза мотивисати већину грађана српског порекла. Да је та агитација
била веома аргументована и успешна говори чињеница да је Лази Костићу
пошло за руком да окупи заиста, по броју људи, импозантну дружину, која
је изразила своју добру вољу да се посвети телесном васпитању тј. гимнастици и веслању, како би тако развијене своје снаге ставили у службу борбе
против пожара, али вероватно и против других наметаних стихија.
Трећег јула 1872. године окупила се велика скупина Срба у Позоришној дворани, где се још једном говорило о потреби формирања ДВД и то
са таквим успехом да се одмах пријавило њих шездесет, уплатило 50 новчића по особи и на тај начин финансијски потврдило своје чланство у
будућој организацији. За привременог председника друштва (старешину)
изабран је др Лаза Костић, за секретара проф. А. Сандић, а за благајника
Сима Марковић. Одбору од шест лица поверен је задатак да у року од 14
дана састави нацрт статута друштва. Сутрадан по оснивању новог ДВД,
односно како га „Застава” назива „Прва новосадска задруга ђимнастичка,
ватрогасна и веслачка”, Лаза Костић већ предаје молбу Магистрату, тражећи једно погодно место за вежбалиште и тражећи годишњу финансијску
потпору за њен рад, која је одлуком надлежних градских органа претходне
године обећана за случај формирања ДВД у Новом Саду.19
Онда када је друштво највише требало свог председника, када га је
он својим ауторитетом и енергијом могао ставити на ноге, управо тада
након подношења статута на одобрење, Лаза Костић је ухапшен. У августу
1872. године Лазу Костића хапсе у Новом Саду због говора који је одржао у
Београду приликом свечаног проглашења пунолетства кнеза Милана. У
затвору је провео пуних пет месеци, а затим је пуштен. То је било довољно
19

Исто.
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време да се један део чланства ДВД онерасположи за ту племениту организацију, а да се други његов део прикључи Првом грађанском добровољном
ватрогасном друштву, које ће још задуго бити немачко по већини својих
чланова, али који ће на опште задовољство и уз опште признање сарађивати са целокупним становништвом Новог Сада. Жеља да се ублажи несрећа, да се спречи или олакша страдање људи од елементарних непогода
деловала је у правцу јачања људске солидарности уопште у редовима ватрогасаца, те они нису гледали на ком језику прича или које је вере или
националности унесрећеник, већ где му се и како може помоћи. У својој
дугогодишњој историји ДВД у Новом Саду није било никада приговора да
је оно приликом пружања помоћи угроженима чинило било какву дискриминацију, а речи захвалности добијане су на свим језицима, којима се на
овом поднебљу говори. Првих месеци деловања овог друштва протекли су
под утицајем и патронатом Првог парног млина а.д. Нови Сад. У његовим
се просторијама одржавају састанци управе и кроје даљи планови.20
Интересантно је напоменути да није био исти однос свих новосадских млинова. Насупрот држању управе Првог парног млина, власник
парног млина Карло Хефнер није дозволио да се његови ватрогасци прикључе новом друштву. Као посебан историјски догађај за град Нови Сад
можемо рећи да је ово прва међунационална сарадња која се управо јавила
у формирању прве пожарничке чете.
На дан оснивања 29. јуна избила је ватра у подруму Стефановића,
грађанина српске националности. Прво грађанско добровољно ватрогасно друштво, састављено углавном од Немаца, похитало је без двоумљења у
помоћ унесрећеном грађану и веома ефикасно издржала своје ватрено
крштење. Прво отварање Магистрата према ДВД десило се у новембру
1872. године, дакле у петом месецу постојања. На молбу Друштва донета је
одлука да ће се Варошка штала уступити за смештај ватрогасних оруђа и
справа. У случају гашења пожара обавеза је градске полиције да одржава
ред, додељена је годишња новчана помоћ од 500 форинти за 1873. годину,
а Друштву је стављено на располагање и 200 форинти које су буџетом предвиђеме за 1872. годину. Ни морална подршка није изостала, Магистрат је
позвао сва осигуравајућа друштва у Новом Саду да својим новчаним прилозима потпомогну подизање и рад ове организације. Iпак та помоћ није
била ни приближна очекиваном, па се огласио тим поводом један немачки локални лист. Марта 1873. године, Магистрат је учинио и следећи потез, донео је одлуку да се ДВД преда зграда хонведске војничке страже (у
данашњој Његошевој улици) како би тамо могли сместити своју опрему и
организовати пожарну службу и стражу.21
20
21

Васа Стајић, Грађа за културну историју Новог Сада, Нови Сад 1951, 350-357.
ИАГНС, Ф. 1, Записник главне скупштине од 8. новембра 1872. године, књ. 166.
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Петог фебруара 1873. године организовало је Новосадско ватрогасно
друштво свој први бал са томболом. Разлог томе је првасходно било прикупљање средстава за Друштво. Балови ватрогасног друштва у финансијском погледу имали су и добре резултате. Већ на првом балу 1873. године
прикупљено је 363 форинте, а ако томе додамо и новчани прилог велепоседника из Србобрана, Лазе Дунђерског који је 10. октобра 1873. године
поклонио Друштву 100 форинти, онда видимо да је Друштво поред оних
500 форинти од града и 160 форинти за адаптацију имао поприлична
средства за ту годину. Почетком фебруара 1874. године опет је приређен
Ватрогасни бал и одзив грађана је био масован, а у касу се слило око 900
форинти, док је каснијих година интересовање за ово друштво почело да
јењава, а то су деведесете године XIX века.22

У тим временима Друштво је показало спремност у сукобу, како са
водом (поплава 1876.), тако и са честим налетима орканских ветрова, који
су веома често за собом остављали пустош и тешке материјалне штете.
Овом приликом позабавићемо се пожарима и ватреним стихијама које су
угрожавале наш град, и даћемо један хронолошки приказ до Првог светског
рата, тачније до 1914. године. Ова тема по мени мора да нађе своје место у
свеобухватној историји Новог Сад, а која је на жалост до данас неоправдано изостављана, јер су у нашој прошлости пожари уништавали и пустошили наш град, а поготово онај пожар након бомбардовања 1849. године.
На располагању ватрогасцима поред ситног инвентара, кола са бурадима за воду, мердевинама и осталог од пресудног значаја је било да се
подигне торањ у ватрогасном дому у данашњој Његушевој улици, који је
22
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подигнут 1879. године. Овај ватрогасни торањ је ускоро и искоришћен и
као кула осматрачница. На њему је постављена пожарна стража, која је
имала стално дежурство и задатак да сигнализира ватру у случају њене
појаве. Тада, 1880. године, са релативно ниског торња било је могуће осматрати град, јер је он, без ретких изузетака био приземан. Уколико би ватру
приметио ватрогасац ван торња, он је својом ватрогасном трубом давао
сигнале и на тај начин скретао пажњу страже на одређено место. Град је
иначе био подељен на пет рејона, а осматрач са куле када би чуо упозорење и уочио где се ватра налази, у ком рејону, ударао је у ватрогасно звоно,
које је по имену дародавке било названо „Матилда”.23 Звоно је постављено
на ватрогасном торњу 1880. године, а користило се на следећи начин: у
одређеним размацима, ударао је дежурни ватрогасац толико пута у звоно
у зависности од броја рејона, где је ватра избила. Они ватрогасци који би
се нашли најближе ватри могли су тамо похитати и предузети неке превентивне мере до доласка ватрогасне опреме и осталих ватрогасаца. Када
је почела у Новом Саду масовнија изградња троспратница и монументалних здања, зграде су веома сузиле видик са ватрогасног торња у Његушевој улици. Пошто је била неподесна „Матилда” је пресељена на кулу Градске куће, која је завршена 1894. године. Ово монументално здање, за оно
време са веома високим торњем у центру града, заиста је много помагало
ватрогасцима, јер је имала заиста диван преглед над читавим градом и
омогућавала је ефикасну дојаву ватре. Када је остарела „Матилда” 1900.
године, приликом једне енергичне дојаве ватра напрсла, замењена је новим
звоном, на чијој је једној страни отисак слике Флоријана, светитеља кога су
ватрогасци сматрали својим заштитником, а са друге стране је стајао текст
на мађарском (Новосадско добровољно ватрогасно друштво. На место
„Матилде”, изливене 1880. године, новоливено је 30. маја 1900. године).24
Друштво је повело и енергичну акцију да се модернизује и техника
дојаве ватре, јер је било свесно да се на постојећем начину губи много времена. Магистрату је 1888. године поднета молба да се уместо застарелог
начина уведе нови систем са савременим техничким достигнућима тј. да
би се у Новом Саду увео пожарни телеграф. Идеја Друштва је свесрдно
прихваћена од овдашње штампе и наишла је на одобравање код Магистрата који је на својој седници од 9. јуна 1888. године прихватио ту иницијативу, али није могао да испуни очекивања Друштва што се тицало финансијске помоћи, јер таква финансијска средства нису била планирана за ту
годину.25 Рад на реализацији пројекта почео је у марту 1890. године и нова
телеграфско-телефонска дојавна станица била је готова 1. маја 1890. године,
Újvidéki hírlap, 5. jul 1900.
Isto.
25 Застава, 15. мај 1888.
23
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а радове је извела једна будимпештанска фирма. Са значајним износима
су учествовале и новосадске фабрике: Свилара са 250 форинти и Плинара
са 170. О свом трошку су поставили телефон Фајтов и Хефнеров млин.
Паробродска станица је дала прилог од 150 форинти, а војничка касарна у
граду од 140 форинти. 26 Телефонска линија формирана је на тај начин
што је град подељен на четири рејона, који су са четири линије повезани
са ватрогасним домом. Телефонска жица, 15 километара дугачка и 10 метрички центи тешка, спроведена је већином по зидовима кућа, односно на
50 балвана и 400 флашица, а како је тај систем деловао „Застава” је описала:
„Конструкција апарата је веома проста: на свакој станици смештен је један
сандучић, на којем је дирка, један точкић и једна електрична игла. У случају пожара кућегазда или ма ко од домаћина, прво притисне прстима
олако дирку, услед чега у главној станици почиње звонити звонце на који
глас присутни у главној станици притисну своју дирку, а електична иглица откуд је дојављено, почиње да се креће. То је знак да на станици има
неког, ко очекује сигнал. Сада онај који јавља у свом сандуку окрене једмпут
онај мали точкић, који се натраг сам окреће и на телеграфској справи што
је у главној станици, излази на хартији плавом бојом писани телеграфски
знаци, што су из телеграфске азбуке узети, по којима се зна, која станица
дојављује случај ватре”.27

После обављеног посла Магистрат је издао и посебну објаву за грађанство, где се између осталог каже „да ће се намерно кварење справа и
алармирање из обести, кажњавати по постојећим законима и прописима
26
27

Újvidéki hírlap, 4. maj 1890.
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најстрожије”. Комбинацијом телеграфско-телефонске дојавне мреже град
је био врло добро покривен и релативно боље задовољавао своје потребе.
Поред свих предности јављале су се и озбиљне потешкоће. Неки неуки
људи нису знали да се на адекватан начин користе тим апаратима, или су
се они кварили у тренуцима када су били најпотребнији. На сву срећу
„Матилда” је још увек била активна и актуелна, поред ватрогасних труба
и вике успевало је да се обавести да је негде избила ватра.
Нова средства су покаткада захтевале и жртве. Двадесетог новембра
1883. године сигнализиран је пожар и неколико ватрогасаца са полицијским командиром Вуковићем сели су на новонабављена кола са штрцаљком, те су тако брзо јурили да су се пред зградом „Гвозденог човека” преврнула кола, поиспадали су из њих, те су само сви лакше озлеђени, сем
полицајског командира који је поломио бутну кост.28
Првих година свог деловања ватрогасци нису били суочени са катастрофалним пожарима, али њихов савезник у борби, вода, нанела им је
највише муке у том раном добу њихове историје. Поплава катастрофалних
размера 1876. године донела им је велику пробу, али се и показало шта значи једна таква организација за град. Од оснивача друштва до 1878. године
било је 56 пожара у граду на чијем гашењу се ангажовао ДВД. Већих и по
размери и по тежини није било. За 1878. годину се зна конкретно да је било
свега шест пожара, а наредне 13.29
Први пожар катастрофалних размера и страшне разорне моћи задесио је наш град и ставио на озбиљну пробу ДВД 6. октобра 1881. године.
Ватра је захватила главног иницијатора и првог организатора друштва,
Парни млин а. д. Ова фабрика сазидана је на три спрата 1869. године, а на
две године пре избијања пожара је реконструисана. Пожар је букнуо у
пола пет ујутру, а оркански ветар је давао замах ватри, која је из приземља,
из просторије која се налазила поред машинске хале, за тили час захватила
и горње делове зграде и за веома кратко време обухватио је пламен троспратну зграду у целости. Многи радници су тражили спас искакајући кроз
прозор, али двојица се нису на то усудила, већ су се испред ватре повукли
на последњи спрат зграде, где им на жалост није било спаса. Један млинар
од 18 година и један дечак, који је навршио свега 14 година, пали су као
жртве ове немилосрдне ватрене стихије. Силан народ се слио да гледа ову
страхоту од пожара, а пошто је млин био у уским и густо назиданим улицама, страховало се од најужасније могућности, да ће пламен захватити
читав градски кварт и уништити га. Ускоро је чело зграде, уз страховиту
буку пало у Димначарску улицу. За неколико минута је целу околину
покрио огроман облак прашине, гари и дима, да би одмах после ватра
28
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букнула још снажније. Поред свих расположив справа, ватогасаца из Новог
Сада и Петроварадина, 62 војника из петроварадинског пука, за зграду
млина није било помоћи. Гашење ватре је отежавао положај млина јер се
он налазио у центру града, омеђан са три веома уске улице. На срећу до
ширења ватре на остале објекте и до праве катастрофе за град није дошло.
Стравичан биланс ове ватре је био следећи: два изгубљена млада живота,
до темеља изгорела зграда млина (на срећу осигурана код друштва Riunione
Adriatica), комплетно упропашћен машински парк и у њему 300 метарских
центи жита.30
Ово је била званично прва заједничка акција гашења ватрогасаца из
Новог Сада и Петроварадина, мада 6. августа 1881. године избила је ватра
у петроварадинским казнионама. Запалила се лагерисана слама, а у њеном гашењу су новосадски ватрогасци показали заиста велику пожртвованост, јер су на место пожара стигли 15 минута пре њихових колега из
Петроварадина, иако су од ватре били удаљенији и Дунавом одвојени.
Генерал Рајс из Петроварадина се лично захвалио Новосадском добровољном ватрогасном друштву и одао му пуно признање за брзу и ефикасну
помоћ у Петроварадинској тврђави. 31
Веома опасан пожар букнуо је у октобру 1883. године у колонијалној
радњи браће Вагнер. Радња је била премештена у центар града, у тадашњој једноспратној згради Лазе Дунђерског, на месту где се данас налази
Танурџићева палата. Ватра је примећена око два сата, после поноћи, а
аларм је дат 15 минута након тога. Ватра је избила у радњи у којој је поред
колонијалне робе био и барут (један сандук) и ракете, а у подруму велика
количина шљивовице и шпиритуса. Када су стигли ватрогасци ватра је
избијала из радње и захватила стан на првом спрату. Ватрогасци су се пробили унутра и извукли сандук са барутом и један део ракета, а други део
који нису успели повремено је експлодирао, тако да се имао утисак да се
налазе на ратном попришту. Трудили су се да ватра не уђе у подрум и у
томе су успели. Пламен је био све виши и пењао се до прозора стана Дунђерског. Трговина браће Вагнер је изгорела, сва роба са намештајем у њој
је пропала, а нанета штета је била велика, али је кућа ипак спашена. Тадашња штампа је поставила веома оштро питање о ефикасности и проблему
безбедности Новог Сада.32
Ноћу између 28 и 29. априла 1885. године избио је пожар у коме је
изгорело две куће до темеља, а ватра је прогутала и две краве и једног
коња. Несрећа је задесила 4 породице настањене у тим изгорелим кућама
са укупно 18 душа. Према извору податка ватра је избила у „Јовановском
Đ. Gal, nav. delo, 50-51.
Újvidéki hírlap, 7. avgust 1881.
32 Újvidéki hírlap, 14. oktobar 1883.
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крају”. 33 Крајем маја догодио се нови пожар, који је у извесном смислу и
раритет у пожарној историји града. Власница куће, која је пожаром уништена, по повратку са пијаце обесила је своју горњу хаљину, „по сељачком
обичају” како пише „Застава”, пред кућом, под стреју. Када је власница
након четврт сата изашла из куће, видела је у пламену обешену хаљину и
ватром захваћену стреју. На запомагање жене сјатио се комшилук и почео
да спашава ствари из запаљене куће, која је букнула ко буктиња, јер је
била покривена сламом. Ствари су донекле спашене, али је кућа изгорела
до темеља, а ватра се пренела и на другу кућу ове домаћице, те је и она до
темеља изгорела.34

До пожара великих размера дошло је 28. јануара 1886. године у улици Четири сива коња. Шталу са кровом и кућа Шлемендера изгорела је
до темеља, а такође и комшијина шупа. Приликом гашења пожара тешко
је страдао ватрогасац Кобар, кога је ђерам погодио у главу. На дан првог
априла 1886. године избиле су две ватре. Прво су се деца играјући шибицама, око подне запалила свињац у кући бр. 2475. Кућа поред свињца је
такође запаљена и изгорела је. Ватра је захватила још две куће, но интервенција ватрогасаца је била успешна. Ово је први случај да имамо писане
податке да су шибице изазивачи пожара у Новом Саду. Истог дана у 23 часа запалила се кућа Георгијевића у Какаш улици. Ватра је веома брзо узела
маха, прешла је и на суседну кућу, као и шталу и није им било спаса.35
Према годишњем извештају Ватрогасног друштва у 1887. години
било је свега две веће ватре у граду и 12 мањих.36 Горели су углавном лоше
одржавани и грађени димњаци, али ватра је на време сигнализирана те
већих пожарних штета није било. Наредна година је такође релативно
мирна, јер о већим пожарима у изворима нема трага. То важи и за 1889 и
1890. годину.37 Стихијине снаге, ватра, вода и ветар нису ни 1891. године
Застава, 17. април 1885.
Застава, 15. мај 1885.
35 Újvidéki hírlap, 31. januar 1886.
36 Újvidéki hírlap, 11. mart 1888.
37 Újvidéki hírlap, 13. april 1890.
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миомоишле наш град. Те године је било осам већих, седам мањих пожара
и две безразложне узбуне. Главни ватрогасни хроничар, стара новосадска
штампа бележи више пожара. Ватра у Мишколцијевом базару, на чијем
гашењу су много времена и труда уложили ватрогасци. Ватра је избила
почетком фебруара 1891. године.38 Средином маја, за исти дан два пожара.
Прво је изгорела пре подне једна кућа у четвртој градској четврти, заједно
са стајом, а у подне је претила ватра читавој градској четврти око Каменичке улице, да се веома лако могла десити и катастрофа. У тој улици су се
запалиле две куће, а снажан ветар који је у време ватре дувао разносио је
пламене искре на суседне куће, густо начичкане и претежно трском и
сламом покривене. Опасност је благовремено уочена, помоћ је затражена
и од петроварадинских ватрогасаца и здружено задатак је добро обављен
и спашен је овај део града.39
Наредна 1892. година опет је била мирнија, било је свега седам
пожара. Седмог априла те године избила је ватра на Јелисаветином тргу
бр. 3, на тавану зграде. Ватру је изазвао неочишћен димњак. Укупно девет
пожара је било 1893. године. Од пожара које је тадашња штампа забележила једино је пажње вредан онај, који је избио у непосредној близини
фабрике сирћета браће Кенигштетлер. У дворишту суседне зграде пожар
је захватио лагеровано сено. Ватра близу фабрике чија је сировина и готов
производ могао бити добар агенс за катастрофу спречена је здруженом
акцијом новосадских ватрогасаца и 50 војника новосадског гарнизона, јер
ватра није успела да се пробије до сирћетане.40 Године 1894. било је 22
пожара, а значајнија ватра била је у фабрици пива (Винклерова пивара), а
благовремена акција је спречила наношење веће штете.41 Наредне године
било је шест пожара, а 1896. седам. Највећи пожар избио је у једноспратној
згради која се налазила на самом раскршћу данашње Успенске и Јеврејске
улице, у некадашњој згради др Шварца. Пожар је избио на спрату зграде,
а веома брзо је захватио цео спрат и сам кров зграде. Намештај је спашен,
али је зграда цела изгорела.42 Пожарна статистика за 1897. годину је веома
сиромашна, на срећу јер је било свега девет ватри.43 Иста констатација важи и за наредну годину, када је било свега седам пожара.44 Но 1899. године
број пожара је скоро утростручен. Ватрогасци су у 17 наврата интервенисали против ватре у разним деловима града, а на срећу пожара већих размера није било. У 1900. години било је свега 13 пожара, а највећи по својој
Застава, 23. јануар 1891.
Застава, 6. мај 1891.
40 Újvidéki hírlap, 6. jul 1893.
41 Застава, 12. мај 1894.
42 Браник, 1. фебруар 1896.
43 Újvidéki hírlap, 27. mart 1898.
44 Újvidéki hírlap, 2. april. 1899.
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трагичној жетви био је пожар на спахилуку Сириг (24. маја 1900. године)
где је ватра велику шталу са 57 коња претворила за тили час у праву буктињу. Ватрогасци су спречили даље ширење, али је она прогутала све коње
и једног коњушара кога је затекла вероватно у сну. Број пожара је опет у
порасту 1901. године и било их је 24, али на срећу сви су махом мањих размера.45
Но пожар од 4. априла 1901. године довео је Нови Сад на руб катастрофе. Тог дана око 11 часова избио је пожар у Парчетићевој улици. То је
био крај са сиромашним становништвом, који је на малој парцели обично
градио куће покривене трском и сламом, и одмах до ње своје камаре, свињце, штале махом од дасака. Крај такође веома сиромашан са бунарима, а
веома погодан за брзо ширење ватре. Тог 4. априла дувао је јак ветар, а
већина укућана, нарочито снажних мушкараца и жена, био је већином
далеко од домова на удаљеним њивама. Пожар када је избио није благовремено примећен, а када је букнуо није било довољно снажних људи на
лицу места да се бар привременим мерама супротставе. Ватрогасце, када
су стигли на место пожара, већ је чекала разбеснела ватрена стихија. Ватрогасци су свим силама покушавали да локализују пожар, но непријатељ је
овога пута био јачи него икад, јер је већ освојио широк фронт и напао низ
кућа. Локализација пожара је захтевала много више воде, које није било,
али су некако успели да га локализују до заласка сунца и некако да га угасе. Људи који су се управо тада враћали са њива и атара имали су шта и да
виде. Осам кућа и седам споредних зграда изгорело је до темеља.46
У 1902. години било је 16 пожара, а највећу опасност представљао је
пожар у Алмашком крају који се десио 27. новембра. Запалила се кућа у
суседству Фабијанове леденице, коју је такође убрзо пожар прогутао. Ватрогасци су касно алармирани и када су стигли чекало их је згариште ове
две куће, али је ватра захватила још две зграде које су успели да спасу и
одбране.47 Са два пожара мања била је 1903. година, укупно 14. Следећа
година 1904. је обележена значајним скором на пожарној статистици, јер је
број пожара скоро удвостручен и показује цифру од 25 пожара.48
Нови Сад је на прагу XX века био распростањен на 27.717 катастарских јутара, са 29.296 становника и 3.162 куће. Од 3.162 куће свега су 622
куће које су биле изидане скроз од цигала и скоро исто толико (624) имале
су бар фундамент од камена и цигле, а горњи део од набоја или черпића.
Од чистог набоја или черпића било је сазидано 1.901 кућа, а било је и 15
дрвених кућа. За пожарну безбедност овога града далеко је важнији био
Браник, 13. мај 1900.
Újvidéki hírlap, 24. mart 1901.
47 Újvidéki hírlap, 16. novembar 1902.
48 Újvidéki hírlap, 30 mart 1905.
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следећи податак, а то је да је од укупно 3.162 куће било 825 са тршчаним,
односно сламнатим кровом, што значи да је једна четвртина свих зграда у
граду била најидеалнија мета и храна за ватру и пожар. Требала је само
искра да запали овај „барут” па да град доживи праву катастрофу. Поред
пожара који је у два маха изазвао гром на кућама са тршчаним крововима,
којима наравно због тога није ни било спаса, ватрогасна хроника за 1904.
годину мора као најважнији догађај забележити велики пожар на кровној
конструкцији римокатоличке цркве у центру Новог Сада, а познатије за
нас Новосађане као тзв. „Катедрала”.49 Ова тада највиша зграда у Новом
Саду саграђена 1895. године, иако није напунила ни деценију свог постојања, захватио ју је пламен злокобних размера.50 Ватра је примећена у среду
3. (16) новембра 1904. године, поподне између 15,30 и 16,00 часова, тачније
„нешто мало пре четири ватрогасно звоно је огласило пожар”. Пролазници су приметили да из стражњег дела кровне конструкције куља густ дим,
а нешто касније избио је велики и јак пламен који је захватио целу кровну
конструкцију. Дим, ватра и ватрогасна узбуна домамили су огромну гомилу света на тадашњи Главни градски трг и пијацу, који су задовољавајући
своју знатижељу, озбиљно угрожавали рад ватрогасаца. Војска и полиција
није дозвољава приступ грађанству, којих је било све више и више. Борбу
са ватром прихватили су први Новосадски добровољни ватрогасци, те су
са пет шмркова, а са четири стране напали ватру. Њима се веома брзо
придружио и новосадски војни гарнизон, са изасланим људством, које је
већ годинама пре ове ватре било системски, на основу надлежног упутства
министарства унутрашњих послова, обучавано од инструктора новосадске ватрогасне дружине у гашењу пожара. Нешто касније, ватрогасцима
су се придружили и добровољни ватрогасци из Петроварадина и Футога
(њих 40). Ускоро је постало јасно да се кров не може спасити, те је сва пажња окупљених ватрогасаца била сконцентрисана на тежњу да се спасе
торањ цркве и да се ватра не прошири на кућу римокатоличке црквене
општине, те да се локализује пожар како не би захватио и околне зграде.
Од четири сата поподне па све до десет сати увече, истог дана, вођена је
натчовечанска борба здружених ватрогасних чета Новог Сада, Петроварадина и Футога, и њима придружених војних ватрогасаца, да се ватра обузда. Коначно је у 22 часа ватра угашена, али је кров цркве ипак изгорео.
Тачан узрок пожара није никада констатован и утврђен, но претпостављале су се три могућности. Једна је била да су деца одлазећи у звоник оставили за собом жеравицу која је данима тињала и запалиа кров. Друга је била
Đ. Gal, nav. delo, 55-56.
Sztrikovits János, Mária Neve Római Katolikus Plébánia, Újvidék = Rimokatolička župa
imena Marijina, Novi Sad = Römisch-katholische Pfarrei Maria Name, Neusatz = Paroecia nominis
Beatae Mariae Virginis, Neoplanta : 1702-2002 : dum spiro spero, Novi Sad 2002.
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извеснија и највероватнија, али није никада доказана, а то је да су мајстори
лимари који су дан раније нешто поправљали на крову, оставили малу пећ
са угљевима од кога се запалила дрвенарија под кровом. Трећа могућност
је била да је пожар избио услед тога што је лимени димњак од једне пећи
прогорео, те се због тога упалила једна греда. Штета је била огромна и процењивала се на око 30.000–40.000 круна.51

Ватра је опет била стравичан подсетник на латентну опасност по град
који је све више хитао у висину. Расположива техника ватрогасаца није била погодна за битку на тим висинама, нити су њихове мердевине досезале
до угрожене тачке, нити су њихови шмркови били довољно јаки да са земље
досегну ватрену неман. Грађанство се разишло са зебњом у срцу, уверено
да велику помоћ не може очекивати у случају да ватра избије у некој вишој
спратници. Оно што је у моћи ватрогасаца било, сводило се на то да се
ватра не пренесе на угрожене објекте у суседству. Пожар који је захватио
„Катедралу” није у том тренутку однео ни једну људску жртву, што је тада
било најважније. Међутим та катастрофа је јако потресла овдашњег римокатоличког опата Ђорђа Копера, који је био срчани болесник и скоро не51

Браник, 4. новембар 1904.
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престано је био „ван себе” због овог немилог догађаја. О њему „Браник”
пише да је био веома учен човек и ванредно ревностан римокатолик и
велики приврженик овдашњим системима, али када су дошли на тапет
црквено-политички предлози, он је отворено устао против њих и у новосадском варошком представништу држао је говор против предлога. Када
је у своје време градоначелник новосадски Стеван Поповић – Пеција на
уласку у Нови Сад дочекао епископа бачког Митрофана Шевића и на
српском га језику поздравио, опат Копер је био тај који је повео кампању
против Поповића и у варошком представништу држао говор против тога,
што се градоначелник усудио да на српском језику поздрави српског епископа бачког Митрофана. Но иако о нама Србима није добро мислио и
чинио нам, ипак његова трагична смрт мора и код нас изазвати сажаљење.
Тако је „Браник” на својим страницама описао једину индерктну смрт поводом заиста тешке нереће коју је доживела Католичка црква „Имена Маријиног”, а како је ми Новосађани од миља зовемо „Катедрала”.52
Даљи скок у броју пожара бележи и наредна 1905. година, када је било укупно 33 пожара,53 а највећи и најопаснији је био у фабрици Рајха, 6.
априла. Запалио се магацин овог фабриканта фијакера, пун сировине и
готове робе, углавном дрвенарије. Ватрогасци нису могли спасити ни магацин, ни суседну зграду која се запалила. Штета је била веома велика.54
Наредне године се број пожара смањио на 20. У недељу, 15. јуна 1906. године
избила је ватра у циглани Централног кредитног завода. Ова фабрика је
била ван територије Новог Сада, али је ипак ДВД похитало у помоћ и овом
индустријском објекту. Изгорео је кров зграде, али фабрика је била осигурана и штета је надокнађена.55 Највећа опасност претила је од пожара у
парном млину „Софија”, јер је та четвороспратна голема зграда била у
веома уском обручу стамбених зграда, распоређених на почетку данашње
улице Пап Павла. Ватра је избила почетком октобра, веома се брзо ширила
по главној згради, коју је за трен захватио пожар. Захваљујући брзој интервенцији пожар је заустављен и угашен. Трећи пожар по реду још дакле није
уништио овај млин, но учестали пожари као да су најављивали коначни
крај овог фабричког погона, великог добротвора и велепоседника Дунђерског, који је назвао овај свој млин, по супрузи „Софија”, а који је већ за
то време био изграђен у веома неподесном делу града, који се убрзано
ширио.56

Браник, 9. новембар 1904.
Újvidéki hírlap, 29. mart 1906.
54 Браник, 26. април 1905.
55 Újvidéki hírlap, 19. jul 1906.
55 Застава, 20. септембар 1906.
56 Браник, 6. јули 1907.
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Рекордан број пожара забележен је 1907. године, укупно их је било 43,
на којима су интервенисали ватрогасци. Да је Нови Сад ушао у еру индустрализације говори и податак да је и ове године било пожара у фабричком здању. Пожар је избио у фабрици шпиритуса браће Кенигштетер, на
данашњем тзв. Житном тргу. Избегнута је велика катастрофа али је штета
износила преко 5.000 форинти. Далеко већи, и по опсегу и по износу материјалне штете и по могућности ширења, био је пожар на Железничкој
станици 15. октобра 1907. године. Ватра је избила на великој згради Железничке станице и под утицајем олујног ветра, веома је брзо захватила
целу зграду. Одмах до Железничке станице, све у пламену били су велики
железнички магацини крцати робом, а одмах иза тих зграда налазили су
се низови кућа углавном са сламнатим крововима. Страх је захватио цео
крај око тадашње Каменичке улице. Ово претежно радничко насеље било
је у највећој опасности, али су становници тих кућа пружали натчовечанске напоре да одбране своје домове. На згради Железничке станице ватра
је избила на крову, непосредно изнад Железничке кафане. Велики пламен,
оглашавање „Матилде” и телефонски извештаји довели су на место несреће не само НДВД, него и полицајске снаге и забринуто вођство града. Више
чланова градског сената, градског Магистрата па и сам велики жупан, гледали су прво са стрепњом, а касније са одушевљењем веома ефикасан рад
ватрогасаца, којима су окупљени грађани, путници и градски оци одали
велико признање за ефикасну акцију, спас магацина и целог Каменичког
краја од пожара.57
Новосадска „Застава” се огласила са једним чланком поводом овог
догађаја, где између осталог кажу: „Ти чудновати људи, без галаме, мирно
и достојанствено, са толико успеха врше своју дужност да си просто изненађен како се пламен смањује и да силина пожара почиње да бива све мања.
И тек сада када је страх и ужас пожара почео да попушта, видиш да ти
неуништиви борци против пожара, чланови Новосадског добровољног ватрогасног друштва, свих 79, са својим командантом, професором Занбауер
Агоштоном, спасили су шта се спасити могло.” Када је пожар најзад угашен
и на лице места распоређене само пожарне страже, да се супроставе повременим могућим ерупцијама ватре која још негде тиња, велики жупан је
позвао поред себе команданта ватрогасаца „и у име града Новог Сада и
свега грађанства захвалио му се на херојском и пожртвованом раду ватрогасаца и позвао га да као командант поднесе градском сенату предлог да се
ватрогасцима за ово пожртвовано и успешно гашење пожара изда награда,
као и да се учини предлог да се цело друштво за овај рад одликује”. Пошто
је тако и урађено, градски сенат је на седници од 5. новембра 1907. године
донео одлуку да се Друштво награди са 500 форинти и одао му највеће
57
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признање за свесрдно залагање на гашењу ватре и спречавању уништења
имовине железнице и грађана Новог Сада. Сто круна награде доделила је
и Управа мађарских железница овом Друштву, а власник гостионице на
Железничкој станици, коме НДВД спасило инвентар, даровао им је такође
100 круна.58

Број пожара у 1908. години се смањио, али цифра била још увек релативно велика, 32 пожара.59 Највећа ватра те године избила је у Гаснеровој
текстилној фабрици, у индустријском крају дуж некадашњег железничког
насипа, близу Железничког моста. Ватра се брзо проширила и захватила
читаво фабричко здање. Проблем је била вода, које је било недовољно. Већ
тада увек присутна идеја о потреби градског водовода све више је била
предмет дискусија, јер варош док не добије водовод, опасност од катастрофалних пожара ће увек лебдети над њом. У продавници оружја трговца
Карла Ситија избио је пожар крајем јануара 1909. године, ватра је нагло
обухватила радњу крцату оружјем, патронама и барутом. Експлозија за
експлозијом потресале су читаву зграду. Ватра је беснела цело поподне, а
веома је био угрожен и спрат те куће где је живео трговац Љуба Стефановић. На срећу пожар је избио близу купатила Дунђерског, који је дозволио
да се цев од шмрка споји са његовим бунаром, одакле је парна машина
купатила пумпала воду. Па ипак радња је сасвим изгорела, а магацин са
58
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робом у дворишту је експлодирао. Неколико грађана је приликом експлозије повређено, али без тежих последица.60 Пожар огромних размера задесио је Нови Сад 1910. године. Та година је иначе богата пожарима, било их
је укупно 31. Насупрот осталим пожарима, ватра у парном млину Дунђерских истиче се својим интезитетом и снагом. Избила је у недељу 25. септембра у 10 часова. Радници су у то време били заузети чишћењем каменова, а ватра је избила код једног таквог очишћеног млинског камена, који
је радио на суво и варнице које су из њега излазиле и севале унаоколо, захватиле су зграду крцату брашном. Ваздух је увек у млиновима био засићен сићушним зрнцима брашна, која су се веома лако и брзо палила и
преносила ватру. Довољно је било неколико искри да тај ватрени агенс
учини своје и да зграду завије у пламен. Звоно са градског торња објавило
је нешто после 10 сати ватру, а скоро истовремено, над читавим градом
појавио се ружичасти одсјај горле ватре. Свим грађанима Новог Сада било
је јасно да је овога пута њихов град захваћен пожаром неуобичајене силине,
те је пола градског становништва присуствовала гигантском сукобу ватре
и ватрогасаца. Постројења у млину, а још више голема количина брашна
и жита у њему, горела су као слама и на спасавању четвороспратне зграде
није се могло ни помислити, тако бар тврди новинар „Српства”. Како даље
новинар пише, сву пажњу је требало сконцентрисати на локализацију пожара, који се веома лако могао пренети и на суседне зграде, јер улица је
била широка свега 5-6 метара, а ватра је захватила и две зграде у суседству
и веома угрозила и саму Успенску цркву, која је била сва у скелама, јер су
на њој вршене неке поправке. Силна количина жеравица падала је са запаљеног млина „Софија” на околне куће, па и на Успенску цркву где су се
даске од скела на цркви запалиле. Благовремена интервенција грађана
спасла је цркву од пламена, јер су запаљене даске на време уклоњене. Ватрогасци су концентрисали своје снаге на спасавању машинске сале, магацина и суседних кућа, а на срећу по читав град и њих, нису против себе
имали ветар. Да је дувао ветар, говорили су, не би било спаса начичканим
кућама, крају, ни Успенској цркви. Пожар је био такав да је становништво
околних кућа, посутих кишом гари и искри, почело у паничном страху да
напушта своје домове и у безглавој јурњави , да спашава своје ствари. Једна
жена од 56 година, толико се престрашила ватре да је напрасно преминула.
При спашавању покућства повредио се један радник када је пао са куће.
На срећу није било жртава међу радницима млина. Ватрогасцима није
пошло за руком да спасу главну зграду и машинску халу, али су зграду
магацина и две куће успели да отму од стихије. Главна зграда је до темеља
изгорела, тако је овај пожар, четврти по реду, који је захватио овај млин
„Софија” од Дунђерских и ставио тачку на његово постојање, а две стоти60
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не породица које су од њега живеле оставио је без хлеба. Штета је била
процењена од 1-2 милона круна и то је највећа штета коју је проузроковао
пожар у Новом Саду у првој педесетогодишњици постојања ДВД.61

Пожарна хроника 1911. године није сиромашна случајевима, али на
срећу није било пожара већих размера, али те године су критике на рад
ДВД учесталије, а захтеви за професионалне ватрогасне дружине све су
гласнији. Те 1912. године пожари су гашени на тавану пекаре у Телечкој
улици, у лимарској радњи Силвестера Натана, близу пијаце, у Футошкој
улици у конфекциској радњи Д. Момировића.62 Једанаестог марта 1913.
године ватра је узбунила читав један кварт. Пуцњи из револвера и „Матилда” у један час после поноћи огласили су ватру у четвртој градској
четврти. Ватра је избила у јорганџијској радњи у Богдановој улици бр. 7.
„Цреп је прштао на све стране, греде су се рушиле и проваљивале свод.
Сва околина Ханске и Богданове улице била је обавијена густим димом…”.
Ипак, највећи пожар те 1913. године био је 11. септембра у 16 часова у трговини боја и лакова „Унион”, која се налазила у једној подрумској просторији Градске куће. Највећа група угрожених из Градске куће, међу којима
је био и потпредседник града спустили су се из зграде користећи мердевине зване „Магирус”. Сам пожар је за један сат угашен и далеко већа опасност је избегнута, јер је у радњи било доста бензина, а штета је у Градској
кући износила око 10.000 круна и око 40.000 круна роба и радња.63 Пред
Српство, 15. септембар 1910.
Браник, 12. јануар 1912.
63 Браник, 31. август 1913.
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избијање Првог светског рата две фабричке ватре су од значаја. Прво је до
темеља изгорела фабрика метли, почетком фебруара 1914. године, а јула
исте године је горела фабрика кола Рајха и Лепхерца. Једно одељење је изгорело, а веома је оштећена и машинска радионица.64
Након Сарајевског атентата и свега онога што се тада вртоглавом брзином десило, долази до свеопште мобилизације а позив за војску добили
су прво најмлађи и најефикаснији чланови НДВД. Како је мобилизација
текла тако су и нове генерације биле позиване, тако да је дружина остајала
без људства. Град је био препуштен на милост и немилост ватри, немаштини и глади. Тражило се да се уз молбу од војне обавезе изузму ватрогасци
из Новог Сада. Образложено је то чињеницом да овај релативно велики
град нема професионалне чете ватрогасаца и да то значи директно угрожавање безбедности града. Одговор министарства је био негативан.65 Пошто је војска лишила град ватрогасних снага , градска управа се обратила
армији, само не министарству војске, него Петроварадинској команди, која је овде имала јаке снаге. Команда Петроварадина је позитивно реаговала
и пружила помоћ у техници и људству. На челу Петроварадинске ватрогасне чете од избијања рата налазио се, тада већ дугогодишњи, на више
курсева усавршаван и веома искусан добровољни ватрогасац Ђорђе Полит.
Именован је у рангу капетана за команданта Петроварадинских војних
ватрогасаца и у том својству је радио све до средине 1915. године, али у
националистичкој хистерији која је тада била свеприсутна није дуго могао
остати на том месту. На срећу становништва и града, тада није било катастрофалних пожара.66
У ноћи између 13 и 14. јануара 1915. године избила је ватра у Бернолдовој фабрици, која се налазила насупрот плинаре, на месту где је данас
Саобраћајна школа. Борба да се пожар угаси вођена је читаву ноћ и тек
ујутру су пожар угасили, али је изгорела зграда и на сву срећу ватра није
захватила плинару.67 У августу 1916. године била су два снажна пожара,
први у улици Беле њиве где су изгореле две куће Стојковић Павла, а са
њих је ватра прешла и на кућу удовице Јовановић, те је и ова кућа са кровом од трске изгорела до темеља. Ова ватра је избила у недељу 13. августа,68
док је друга букнула 28. августа ујутру, поред маневарске Железничке станице у близини Футошког пута. Запалио се велики железнички магацин и
стамбена зграда радника железнице.69

Браник, 13. јун 1914.
Újvidéki hírlap, 17. januar 1915.
66 Újvidéki hírlap, 29. avgust 1915.
67 Újvidéki hírlap, 17. januar 1915.
68 Újvidéki hírlap, 15. avgust 1916.
69 Újvidéki hírlap, 29. avgust 1916.
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Током излагања ове хронике пожара у Новом Саду, видимо да су критике упрене на ДВД односе на његову ефикасност у пожарној служби. Након сваког већег пожара у Новом Саду у првој деценији XX века, локална
штампа изражавала је захвалност залагу ДВД, али и указивала на ограничене могућности тог Друштва, те је захтевала и ургирала да се противпожарна заштита грађана повери професионалним људима. У том погледу
захтеви постају изричити, учестали и веома енергични у годинама које су
претходиле избијању Првог светског рата. У марту 1911. године „Ујвидек”
је донео велики чланак под насловом „Неколико речи о градском пожарништву”, у коме је одао признање за досадашњи рад ДВД, али је изричито
нагласио да град од 35.000 становника не би више смео своју пожарну безбедност везивати за деловање једне дружине која је формирана на добровољној и добротворној бази. Да би се таква професионална ватрогасна
служба обезбедила по мишљењу новинара „Ујвидека”, требало је од 12-15
плаћених ватрогасаца, под командом једног школованог командира, три
пара коња у сталној приправности и шест кола са бурадима за воду. Та група би са нашим ДВД могла ваљано и ефикасно да обавља свој задатак”.70
Буџетом за 1914. годину била је стварно ставка за ватрогасне потребе
знатно повећана, но све што је планирано за 1914. годину ратни вихор је
омео. Нови Сад, иако је већ тада сагледао потребу да се у потпуној организацији града учини корак напред, на тај се корак није могао одлучити, делом због недовољне свести за колективну одговорност оних који су одлучивали судбином града, а то су били најбогатији грађани Новог Сада, којима је изгледало да су њихове грађевине од камена и цигала довољно
безбедне према пожару, а делом и због избијања Првог светског рата, који
је омео чак и те неодлучне и половичне кораке, које је градска управа
својим буџетом за 1914. годину фактички планирала да учини, у правцу
формирања професионалне ватрогасне службе у Новом Саду.71
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Újvidéki hírlap, 19. mart 1911.
Újvidéki hírlap, 23. октобар 1913.
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ZORAN KNEŽEV, CHRONIST UND PUBLIZIST
Novi Sad

ERSTE NOVISADER FEUERWEHRLEUTE UND BRÄNDE
(einige Worte über städtische Feuerwehrleute und Brände
bis zum Ersten Weltkrieg)
ZUSAMMENFASSUNG: Die Vergangenheit von Novi Sad ist reich an Bränden,
aber die meisten Einwohner wissen wenig darüber. Den größten Schaden hat
unsere Stadt beim Brand am 12. Juni 1849 erlitten, als durch das Bombardement
von der Peterwardeiner Festung zwei Drittel der Stadt ausgebrannt waren.
Dieser Text gibt eine Darstellung der Gründung des Freiwilligen Feuerwehrvereins, und er ist ein Versuch, die nach Meinung des Autors wichtigsten Brände
von der Gründung des Vereins 1872 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs
chronologisch darzustellen. Dieses Thema, sowie Überflutungen und andere
Naturkatastrophen findet der Autor wichtig und unumgänglich beim Verfassen
einer neueren Geschichte von Novi Sad.
SCHLÜSSELWÖRTER: Novi Sad, Magistrat, Brand, Feuerwehrleute, Wasser,
Freiwilliger Feuerwehrverein.

ПРИКАЗИ, ПРЕВОДИ И РЕЦЕНЗИЈЕ

ПРОФ. ДР СЛОБОДАН БЈЕЛИЦА
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за историју

Горан Латиновић, Југославија и скандинавске земље (1918-1945):
дипломатски, економски и културни односи,
Филозофски факултет, Бања Лука 2014., стр. 238.

Спољна политика Југославије, како оне прве, Краљевине, тако и оне
друге, социјалистичке, спада међу ретка питања из наше новије историје
на које је српска историографија пружила, и све више пружа, достојан одговор – у форми исцрпних истраживања и обимних монографија. Ипак,
писци наше дипломатске историје, из оправданих разлога, до сада су углавном били усредсређени на сложене односе југословенске државе са великим силама и, у нешто мањој мери, са суседима. Ван историографског фокуса остале су многе значајне државе Европе које, стицајем геополитичких
околности, својим деловањем нису пресудно утицале на токове наше прошлости. Такав је случај био са скандинавским земљама, све док из штампе
није изашла монографија Горана Латиновића која се бави дипломатским,
економским и културним односима прве југословенске државе са Шведском,
Норвешком и Данском до краја Другог светског рата.
Иако припада млађој генерацији српских историчара, иза др Горана
Латиновића, професора Универзитета у Бањој Луци, стоји велико искуство
у међународној научној сарадњи: стручно усавршавање на Универзитету
Мериленда, истраживачки боравци у Вашингтону и Риму, докторске студије завршене у Сан Марину, те постдокторске студије у Стокхолму. Управо
је свој петомесечни боравак у престоници Шведске Горан Латиновић искористио да у Шведском националном архиву, као и у Шведском војном архиву, прикупи документацију о односима две периферне, а у оно време и
међусобно слабо повезане и познате, европске области: Балкана и Скандинавије. Користећи документацију из поменутих шведских архива, као и
ону прикупљену у београдским архивима, те релевантну периодику, путописну, мемоарску и историографску литературу (домаћу и страну), Ла-
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тиновић је написао не претерано обимну, али врло драгоцену књигу.
У занимљиве и до сада потпуно непознате односе југословенске и
скандинавских краљевина, Латиновић читаоце уводи прегледом контаката Срба и Скандинаваца у деветнаестом веку, односно односа Србије и
Црне Горе са Данском, Норвешком и Шведском почетком ХХ века. Прве
српско-скандинавске везе биле су из домена културних односа, а сводиле
су се на превођење српске народне поезије на скандинавске језике, односно дела знаменитих скандинавских књижевника на српски језик. Широј
нордијској јавности егзотичан југоисток Европе представљали су бројни
путописци, а да је постојало истоветно интересовање у обрнутом смеру
сведоче и путописи Светомира Николајевића и Исидоре Секулић. Почетком двадесетог века долази до првих међудржавних уговора, трговинске
природе, који су за Србију били од изузетног значаја у контексту превазилажења последица Царинског рата са Аустроугарском. Иако скандинавске
земље нису имале дипломатска представништва у Београду, све присутније интересе привредника са севера Европе заступали су бројни почасни
конзули.
До даљег продубљивања међусобних веза између Србије и скандинавских земаља дошло је током Балканских и Првог светског рата, када су
лекари и медицинске сестре са севера Европе пожртвовано помагали српским рањеницима, а по повратку у своје земље са много симпатија писали
о Србима. Током рата је Шведска била једна од неутралних земаља која је
заступала интересе српских поданика у непријатељским државама. Захваљујући интервенцијама шведских дипломата, унеколико се поправио и
положај српских ратних заробљеника и интернираца, одведених на принудни рад у Анадолију. Током Првог светског рата, 1917/1918. године,
отворена су и прва српска дипломатска представништва у скандинавским
земљама – посланства у Стокхолму и Копенхагену. Она су одиграла значајну улогу у евакуацији Срба из револуцијом захваћеног Руског царства.
Новостворена Краљевина СХС наследила је дипломатску инфраструктуру
Краљевине Србије, па тако и ова два посланства, а Норвешка је била и
прва држава на свету која је, јануара 1919. године, успоставила службене
односе са новом југословенском краљевином. Ипак, из разлога штедње,
влада у Београду је већ наредне године укинула посланства у Стокхолму и
Копенхагену, не обазирући се на протесте сопствених дипломата.
Пуних петнаест година Краљевина Југославија је допуштала себи
луксуз да нема дипломатска представништва у скандинавским земљама,
одржавајући контакте са овим развијеним и културним нацијама преко
почасних конзулата у Стокхолму, Копенхагену и Кристијанији (Осло),
који су били под надлежношћу нашег посланика у Берлину. Исто тако,
скандинавске земље су интересе својих грађана штитили преко почасних
конзулата у Београду и Загребу, као и преко посланстава у Бечу, односно
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Прагу. Тамошњи посланици су били акредитовани и за Југославију, коју
су повремено посећивали. Тек доласком Милана Стојадиновића на чело
владе препозната је неопходност непосредних дипломатских веза Југославије са скандинавским земљама, те је 1936. године коначно отворено југословенско посланство у Шведској, надлежно и за Данску и Норвешку. Три
године касније, Краљевина Шведска је своје посланство из окупиране Чехословачке „преселила” у Београд. Током Стојадиновићевог мандата потписано је и више међудржавних уговора са скандинавским земљама, чији
се благотворни утицај видео у значајном повећању међусобне трговинске
размене. Из Југославије су пут севера одлазили пољопривредни производи,
а из скандинавских земаља су углавном увожени индустријски производи.
Такође, скандинавски капитал, углавном шведски, био је присутан у власничкој структури југословенске индустрије.
Југословени и Скандинавци сарађивали су и на културном, научном,
спортском плану, зближавали се преко клубова пријатељства, туристичких
путовања. Није запостављена ни традиционална путописна књижевност
као начин међусобног упознавања, чији је најзначајнији представник, са
југословенске стране, био Милош Црњански. Њега је, више од сунчаног
Рима у коме је био на дипломатској служби, привлачила митска земља
Хипербореја на хладном северу. Ипак, најдубље везе остварене су у вртлогу Другог светског рата, чему аутор посвећује завршно поглавље књиге.
Наиме, југословенско посланство у неутралној Шведској деловало је све до
завршетка рата, суочено са изазовима пропагандног рата, српско-хрватским спорењима и четничко-партизанским поделама које су се осећале и
на крајњем северу Европе, те дужношћу да помогне хиљадама југословенских интернираца (углавном Срба), доведених на ропски рад у окупирану
Норвешку.
Године 1945. дипломате Титове Југославије преузели су посланство у
Стокхолму, а тада је отворено још једно, у Ослу. Тим информацијама Горан
Латиновић завршава ову врло занимљиву књигу, закључујући да је до успостављања интезивнијих дипломатских, економских и културних односа
Југославије са скандинавским земљама дошло тек шездесетих година прошлог века, масовним одласком југословенских грађана на „привремени рад”
у Скандинавију. Будућим генерацијама наших историчара остаје да у том
правцу наставе ауторова истраживања, ослањајући се на његову књигу,
замишљену као „прилог општем проучавању односа између географски
удаљених народа и држава”. У такве свакако спадају и земље Бенелукса и
Иберијског полуострва, чији односи са Југославијом несумњиво заслужују
посебне монографије, по узору на ову Латиновићеву.

ЖУЖАНА МЕЗЕИ, АРХИВИСТA
Архив Војводине

Пут документа. Методе и резултати истраживања времена настанка
најстаријих архивских докумената у Архиву Војводине.
Приредили Зоран Стевановић, Весна Башић,
Архив Војводине, Нови Сад 2016., стр. 201.

Опште je мишљење да je рад архивиста досадан и једноличан, јер шта
може бити интересантно у томе да нeко годинама чита, сређује и обрађује
документа. Међутим, посао архивисте има своју лепоту, а мислимо на оне
тренутке када се наиђе на неки посебно интересантан или важан документ
или се неочекивано пронађу изузетно стара документа за које се до тада
није знало. То се десило и aрхивисти Зорану Стевановићу, који је на полицама у депоу наишао на таква документа која засигурно исписују сасвим
нову страницу у историји Архива Војводине. Пут документа нас подробно
информише о овом важном догађају и проналаску. Поднаслов Методе и
резултати истраживања времена настанка најстаријих архивских докумената у
Архиву Војводине наговештава да је овде описан предани стручни рад приликом обраде докумената, као и веома значајни резултати. Књига је објављена у години када славимо 90 година од оснивања Архива Војводине, те
је достојан поклон за овај велики јубилеј. Спољашњи изглед књиге, већ
указује да се ради о свечаном издању. На тврдим корицама је представљен
средњовековни рукопис заокружен модерним графиконом, а све ово „чува”
једна птица на штиту. Књижни блок је сачињен од врло квалитетног папира, богато илустрованог, што ће додатно заинтересовати читаоца да
отвори књигу и да јој се преда.
Узимајући у обзир садржај, књига је подељена на четири дела. Уводни део нас упознаје са историјом и радом Архива Војводине и даје преглед
најстаријих докумената која се овде чувају. Након тога, следи део са стручним текстовима, чија је улога да припреми читаоца за даљи садржај књиге.
Текстови говоре о одређивању времена настанка докумената и о подлогама на којима су она писана. У једном од радова можемо да се упознамо
са најмодернијом техником нуклеарне физике, која се примењује прили-
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ком одређивања времена настанка узорака, а базирана је на мерењу радиоактивног изотопа угљеника 14С. Није случајно, што су, од материјала који
су кроз историју употребљавани за писање, у овој књизи описани пергамент и папир, те овде можемо читати о томе како су они прављени у прошлости и упознати чудесан свет водених знакова. Потом, следи централи
део књиге где се говори о узбудљивом путу откривања и анализирања
докумената. Опис како је Зоран Стевановић открио најстарија документа
у Архиву Војводине делује као извод из неког романа. Једном приликом у
депоу Архива угледао је необележену кутију у којој се налазило неколико
старих рукописних књига и пергаментних листова. Обузет знатижељом,
отворио је један од кодекса и потпуно се изненадио, јер је већ на први
поглед установио да се ради о архивској грађи старијој од документа који
је до тада сматран најстаријим у Архиву Војводине. Након овога, догађаји
који су се ређали донели су нова изненађења.

Од кодекса који су пронађени и које су архивисти Зоран Стевановић
и Весна Башић подробно анализирали најстарији потиче из 1559. година,
а остали из 1580. (два кодекса), 1599. и 1640. године. Најстарији кодекс има
дрвене корице делимично пресвучене кожом и металне копче са стране,
док остали, у својству корица, имају омотаче сачињене од рукописних
пергаментних листова. Осим тога, у кутији су била још два одвојена рукописна пергамента листа. Утврђено је да су кодекси писани немачким, а
пергаменти листови латинским језиком. Архивисти су закључили да је
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порекло кодекса и пергамената различито, али овоме нису одмах придали
већи значај. Међутим, развој догађаја је био незаустављив. Веома важне су
биле консултације са искусним Лазом Чурчићем (библиотекар саветник у
пензији, Библиотека Матице српске) који је проценио да су кодекси врло
стари, али да су пергаменти листови старији и неколико векова од кодекса.
Даљи ток истраживања и откривања чињеница дат је књизи у виду дневника рада. Приказан је велики труд који су архивисти Архива Војводине
преузели на себе, како би утврдили истину о новооткривеној архивској
грађи, време и место настанка и њен садржај. У анализи ове рукописне
грађе архивисти су имали стручну помоћ целог тима домаћих и страних
стручњака, археографа, палеографа, филигранолога, библиотекара, музеалаца, конзерватора, физичара, хемичара и других стручњака.
Утврђено је да су средњовековни рукописи на пергаменту настали у
периоду 12–15. век. Ови резултати су потврђени и применом методе из природних наука, тј. мерењем радиоактивног изотопа угљеника 14С. Након
свега, установљено је да фрагмент Бревијара, који је писан на пергаментном
листу, латинским језиком, каролиншком минускулом представља најстарији документ у Архиву Војводине, али и један од најстаријих у свим архивима Србије, односно раритетан примерак у установама заштите културних добара Републике Србије. Његово време настанка је 12–13. век. Још
четири пергаментна листа су такође у вези са католичком црквом и верским обредима. Ради се о фрагментима Мисала и Библије с тумачењима, који
потичу из 14. и 15. века. Писани су латинским језиком, књишком готицом,
као и још један, шести пергаментни лист, који потиче из 14. века и по свом
садржају представља правни текст. У питању је фрагмент Јустинијанових
институција. Читалац с правом може да постави питање: Како су ови средњовековни пергаменти рукописи, већином црквеног садржаја, неколико
векова касније постали повези кодекса и евиденција из области привреде
и финансија? Да ли се ради о јединственом и изолованом случају или се то
догодило под налетом новог времена и великих епохалних промена? Можда
би то могла бити тема посебног истраживања.
Кодекси су, већ, били много причљивији. У њима све бљешти од сјаја
метала и свуда се чује звецкање сребрних новчића. Један од кодекса је
службена евиденција копова сребра и калаја на Рудној гори у Краљевини
Бохемија, а остала четири кодекса представљају службене евиденције
града Хала у Тиролу у којем се у то време налазила царска ковница новца.
Не само хронолошке ознаке, већ и пола туцета водених знакова упућује на
време настанка ове архивске грађе. У овај занимљиви свет водених знакова
уводи нас новосадски филигранолог Ђер Мор својом стручном анализом
и објашњењима.
На крају књиге Пут документа, целу причу о „пронађеном благу” заокружују прилози. Помоћу квалитетних снимака архивске грађе, читаоци
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поново могу прећи пут откривања и тумачења садржаја ових документа.
Ипак, остаје још доста нерешених питања. На пример, да ли пергаментне листове треба одвојити од кодекса или их чувати у затеченом стању.
Није ни то сасвим јасно, којим авантуристичким путевима су ови средњоевропски документи доспели у наше крајеве и у Архив Војводине. Међутим, најважније је да су они дошли у жижу интересовања јавности, да је
већем делом откривена њихова тајна, да су стручно заштићени и да се на
тај начин чувају од поновног заборава.
Књига Пут документа није лако штиво, јер садржи много стручног
рада. Читање захтева доста истрајности и пажње, али је ипак најтоплије
препоручујемо свима који воле изазове, упознавање нечег новог и интересује их далека прошлост.

МАРИЈА ЂУРИЧАНИН, АРХИВИСТА
Историјски архив Града Новог Сада

Милан Мицић, Незапамћена битка - Српски добровољци у Русији
1914-1918.,
Банатски културни центар, Ново Милошево 2016., стр. 200.

„Велики рат”, као један од најзначајнијих догађаја новије историје
света прилично је заступљен у савременој историјској литератури и све
више заокупља пажњу љубитеља „учитељице живота”. Ипак, нису сви
аспекти тог значајног процеса разматрани подједнако у историографији,
па се дешава да неки веома важни делови наше историје буду неправедно
запостављени и остану на маргинама интересовања како стручне јавности,
тако и читалачке публике.Један од таквих делова прошлости нашег народа свакако је одлазак српских добровољаца у Русију током I светског рата,
њихов боравак тамо, као и улога и значај у борбама. Исправљању ове неправде и бацању светлости на поменуте догађаје посветио се Милан Мицић
и тиме дао значајан допринос српској историографији.
Аутор је рођен у Зрењанину, 1961. године, и доктор је историјских
наука које је завршио на Београдском универзитету са темом колонизације
Баната између два светска рата. Паралелно са радом у просвети, где је радио као професор и директор школе, био је и друштвено-политички активан. Обављао је дужност посланика у Скупштини Војводине, а био је и
помоћник покрајинског секретара за културу и јавно информисање. Током
свог политичког ангажмана није занемаривао своју примарну професију
тако да иза себе има двадесетак историографских дела, есеја, студија, али
и прозе и поезије. Основне теме које прожимају Мицићева дела су колонизација Баната и Војводине у XX веку, а посебну пажњу је посветио изношењу на видело сазнања и чињеница о добровољачком питању у I светском
рату, што је свакако повезано и са ауторовим пореклом, јер је он, како сам
поносно истиче, потомак српског добровољца из Америке који је дошао да
се бори за своју земљу на Солунском фронту. Мицић је одрастао уз низ
прича из живота добровољаца што је после прожимало његов рад и помогло му у приближавању читатељу аутентичних ликова тог времена.
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Књига „НЕЗАПАМЋЕНА БИТКА” је историографско дело које мора
бити посматрано као својеврсна целина са књигом „СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ
У РУСИЈИ 1914-1918.” са којом чини историјску студију у чијем средишту
интересовања је обичан српски сељак из Аустро-Угарске монархије (Босне,
Херцеговине, Срема, Лике, Кордуна, Далмације) који је, ризикујући све
што има, као и то да га прогласе велеиздајником, одлучио да дезертира и
бори се за националну ствар. Посебна је симболика да је дело изашло тачно
сто година након борби на Добруџанском фронту.
„НЕЗАПАМЋЕНА БИТКА” је заправо збирка казивања испричаних
од стране преживелих непосредних учесника догађаја, или њихових потомака, као и писама које су добровољци слали разним инстанцама или својим најближима и управо се ту огледа њена велика вредност пошто нам на
један топао и емотиван начин приближава поменуте догађаје и свакодневно бивствовање тих људи. Ово историграфско дело је специфичног формата и приступа теми јер пружа лични доживљај самих догађаја од стране
непосредних учесника.
Мицић овом студијом покушава да нагласи колико занемарљиво место у српској историографији и националној свести заузима тема којом се
бави и идеја водиља му је да ту неправду исправи.
Студија се састоји од предговора аутора , а затим се наставља са девет
поглавља.
Кроз прво од њих, „Репресија” писац нас упознаје са положајем српског живља на просторима данашње Босне, Херцеговине, Хрватске и Војводине након атентата у Сарајеву, где пратимо страдање угледних грађана
и малтретирање обичног народа од стране власти, потпомогнутих клерикалним круговима који спроводе одмазду и стављају српско становништво
„ван закона”.
Наредна два поглавља су конципирана тако да кроз писма и усмена
сведочанства учесника и њихових потомака пратимо дезертирање Срба из
аустро-угарских јединица на Источном фронту и њихово добровољно предавање Русима, као и разочарење јер нису наишли на пријем какав су очекивали. Аутор успева, преносећи на живописан начин њихова искуства,
страхове, опасности са којима се сусрећу као и свакодневни тежак положај,
да допринесе да се и читалац идентификује са јунацима овог дела.
Поглавља „Ка Одеси”, „Дивизија” и „Добруџа” указују нам на сву
тежину и безизлазност ситуације у којој су се заробљеници нашли, практично „између две ватре”, неприхваћени од стране Руса на адекватан начин, претходно спаливши мостове са бившом домовином.
Због свега тога је, међу заробљеницима убрзо покренута иницијатива
да се од њих формирају одреди који би се упутили српској војсци, чиме би
њихова борба добила смисао јер би заједно са сународницима ратовали за
ослобођење Србије. Иницијативу врло радо прихватају Никола Пашић, ор-
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ганизација Црна рука, као и Југословенски одбор, који шаљу своје посланике међу заробљене Србе. Ипак, организација добровољаца није прошла
глатко, поготово јер је цар Николај II био потписник конвенције у Хагу којом је установљено начело да се ратни заробљеници неће употребљавати у
борби против својих земаља.
Са те стране посматрано, афирмација национално-револуционарног
начела је могла да подрије темеље царске Русије у којој је и даље стајало
нерешено национално питање. Превагу је ипак однела одлучност Срба и
колективно доношење одлуке да се од намере не одустане, што је на крају
и довело до формирања дивизије у Одеси. Царево попуштање може се
објаснити и уласком Румуније у рат и отварањем фронта на Дунаву где је
Русија била у обавези да пошање трупе, тако да су јој српски добровољци
одлично послужили у те сврхе.
Формирање добровољачких одреда и борбе које су уследиле, кроз ова
поглавља аутор нам приближава писмима која су српски заробљеници, а
затим војници слали својим најближима, или српском посланству у Петрограду, као и телеграмима и депешама које је посланство слало Министарству иностраних дела у Нишу.
Кроз последња три поглавља Мицић описује и дочарава распад добровољачког корпуса, који је уследио после деморализације бораца, јер су,
упркос показаној завидној храбрости и великом поштовању стеченом међу
савезницима, доживели огромне губитке, дивизија је практично преполовљена, а сами добровољци нису видели смисао губљења живота зарад успеха
Румуније која има озбиљне аспирације на српску територију, уместо да се
боре за своју земљу. Поред овог, још неколико фактора је значајно утицало
и одредило судбину добровољачког корпуса, попут попуњавања јединица
насилно мобилисаним заробљеницима словеначке и хрватске националности који нису имали никакав мотив да се боре и ширили су дефетизам
и анархију. Са друге стране револуционарни догађаји у Русији 1917. године довели су до прихватања антиратног, бољшевичког става међу српским
војницима који су били већ прилично уморни од непрекидних вишегодишњих борби.
Тако се завршава епизода српских добровољаца у Русији, јер више
нису враћани на фронт у Добруџи, већ су упућени на Солунски фронт,
где су притом проживљавали многе непријатности пролазећи кроз револуцијом захваћену земљу. Казивања, писма и записи учесника ових догађаја чине да на занимљив и неформалан начин пратимо путешествије
српских добровољаца преко огромних раздаљина и дотад невиђених предела, попут Сибира, Манџурије, Кине, Цејлона, Индије, Суеца, као и пловидбу преко „пола света” до коначног циља - Солуна.
На крају студије Мицић поентира указујући на изузетну важност
упознавања и разумевања тзв. „добровољачког питања” јер оно што је
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наизглед деловало као непотребна и залудна жртва на послетку постаје
изузетно везивно ткиво Срба из Монархије и Срба из Матице, уграђујући
животе жртава са добруџанског фронта у темеље нове, заједничке државе.
Таква тенденција се наставља и након извлачења из Русије, а посебно
је видљива за време борби на Солунском фронту где су заједничким снагама, руку под руку, „Пречани” и Србијанци ослободили своју земљу.
Књига је додатно опремљена резимеом на четири светска језика, и
посебно делом где су наведени архивски, објављени и усмени извори који су
коришћени, као и изворни текстови савременика и стручна литература.
Посматрано дело представља оруђе којим се аутор бори за своју идеју расветљавања и упознавања шире читалачке публике са недовољно истраженим и описаним деловима наше прошлости, а начин на који је написано и конципирано доприноси да се порука о величини жртве актера
незапамћене битке коју су великодушно принели зарад остварења вековног сна уреже у свест просечног читаоца и остави дубок утисак.

САЊА МИЛЕНКОВИЋ
Музеј Војводине

Музеји у фокусу

Водич кроз музеје Србије,
Приредили Драго Његован и Лидија Мустеданагић,
Музејско друштво Србије, Београд 2016., стр. 486.

Приређивачи др Драго Његован, председник Музејског друштва Србије, и мр Лидија Мустедангић, обоје музејски саветници у Музеју Војводине, захваљујући свом дугогодишњем музеолошком искуству, знању и стручној информисаности адекватно су приступили изазову који се нашао пред
њима. Успели су да реализују водич који је атрактиван према светским
стандардима, занимљиво дизајниран, са богато илустрованим корицама и
мноштвом фотографија које пружају увид у разноврсно културно благо
наше земље. Текстови су тако уобличени да се лако читају и, преко Предговора, те од прве до последње стране, плене пажњу.
Приказујући мрежу музеја Водич кроз музеје Србије упознаје читаоца
са историјатом њиховог формирања, развојем музеолошке праксе на нашим просторима, од самих почетака до данашњих дана, притом одражавајући стање савремене музеологије. Водичем нису обухваћени само национални музеји комплексног типа, већ и завичајне збирке, специјалистички,
приватни музеји и галерије које музеолошки приступају чувању, обради и
презентовању грађе. При том се у Предговору наглашава да у класификацији није одлучујући фактор била правна заснованост, већ примена музеолошких принципа у односу на стечене и чуване фондове.
Свесни проблема, непостојања чак ни списка свих музеја на територији земље, приликом писања били су мотивисани идејом да је неопходно
сагледати актуелно стање и утврдити њихов број. Пошто је последњи водич
овог типа изашао пре шеснаест година (Музеји Србије, Љиљана Бендераћ и
др., Завод за проучавање културног развитка, Београд 2000), током протеклог времена сведоци смо да се пуно тога променило у музеолошкој
пракси, па је циљ аутора био пре свега да новим водичем обухвате све уста-

Сања Миленковић: ВОДИЧ КРОЗ МУЗЕЈЕ СРБИЈЕ

205

нове музејског типа на територији Републике Србије, пруже увид у њихов
рад и збирке и приближе их заинтересованој јавности, како у Србији тако
и у иностранству.
На 486 страна представљено је 140 музеја пуним називом установе, а
уз сваки музеј истакнут је лого и графички су издвојени подаци који их
чине доступним сваком ко пожели да их посети или ступи у контакт са
њима – адреса, бројеви телефона, електронска адреса, веб сајт, присуство
на једној од друштвених мрежа (Фејсбук). Графички је издвојен и саобраћајни знак на коме је исписана локација музеја, што се може прочитати
као позив на пут.
Дати су основни подаци о сваком понаособ, затим историјат од оснивања и прве идеје о музеју, начин и организација рада, одељења која се
налазе у њиховом оквиру, збирке које поседују, опис сталних поставки,
тематске изложбе, најзначајније музеалије, издавачка делатност, награде,
програм дигитализације који користе, сви депанданси који улазе у њихов
састав, укупан број запослених и број кустоса.
Форма текстова реализована је преко одговора на упитнике који су
аутори слали свим музејима у електронској форми, те су тако дошли до
аутентичних података. Сам текст је усаглашен коришћењем стандарда у
описима, како би се добила складна целина, при чему је сваки музеј, који
је адекватно одговорио на анкету, презентовао самог себе. И фотографије
коришћене у књизи, као визуелно поткрепљивање текстова, су послате из
установа, а врло мали број је преузет са интернета. На упитнике је одговорило 90% музеја, док су за 10% информације преузете из секундарних извора, што је наглашено у тексту. Потешкоће су биле, нпр., у доласку до
података из музеја са Косова и Метохије, пошто су промењени позивни
бројеви, док су нови сајтови углавном на албанском и енглеском језику, те
су коришћени претходни описи из последње објављеног водича. У књигу
су ушле фотографије са приказом зграда, амбијенталних целина, значајних предмета и сталних и других поставки, све су потписане, а већину установа прате и мапе на којима се јасно види њихова локација.
Водич је објављен у августу 2016. године. Објављивање публикације је
омогућило Министарство културе и информисања, штампао га је Форум
Нови Сад у тиражу од 400 примерака. И поред малог броја примерака
Водич је доступан заинтересованим читаоцима у електронској форми на
сајту Музејског друштва Србије – www.mdsrbija.org.
Приликом представљања музеја аутори су се определили да распоред
грађе буде по азбучном реду назива установе, од А до Ш, дајући тако, свима заступљенима, подједнако значајно место. У Садржају је поред сваког
музеја уписана локација, што случајним и намерним посетиоцима олакшава сналажење у појединим градовима. Зашто не обићи један од музеја
или више њих, ако се читалац нађе у њиховој близини.
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Књига је штампана на српском језику, ћириличним писмом. У Предговору су аутори направили кратак увод у само дело, образложивши циљ
рада и проблеме са којима су се суочавали, истичући да се надају да ће
следећи Водич бити још свеобухватнији и да ће пружити увид у збирке и
музеје за које аутори нису знали, као и манастирске, црквене ризнице и
спомен-собе које улазе у фундус културног наслеђа, а које овом приликом
нису обухваћене. Наводе и постојање тежње за објављивањем Водича на
станим језицима, што би била идеална промоција једног дела наше културе у свету.
Водич својим сажето обликованим приказима музејских фондова даје
занимљиве податке и за туристе и за стручњаке који се баве науком и које
интересује тренутна ситуација у домаћој музеологији. Пружа актуелну
слику стања културе у Србији, мотивише музејске институције да истрају
на путу очувања и промовисања културне баштине, упућује једне на друге, на још чвршћу сарадњу, праћење модерних токова и усавршавање.
Скреће пажњу на то да су музеји присутни и приступачни, доступни и
отворени за публику свих узрасних категорија и нивоа образовања.

IN MEMORIAM

ВЕСНА ЈОВИН МАРЈАНАЦ
(1953-2016)

Весна Јовин Марјанац рођена је 19. августа 1953. године у Бачкој
Паланци. Основну школу је уписала у родном месту, а убрзо после
тога, заједно са родитељима, оцем др Славком Јовином и мајком Љубицом, одлази у Гвинеју.
Након повратка, уписује Гимназију „Бранко Радичевић” у Сремским Карловцима, коју је завршила 1973. године, а потом уписала
Правни факултет у Новом Саду.
Након рада у адвокатској канцеларији Проке Бороцког у Бачкој
Паланци, у периоду од 1976. до 1980. године, запошљава се у Историјском архиву у Новом Саду, где је радила све до пензионисања 2013.
године.
Све године стажа у Архиву провела је у Одељењу за сређивање
архивске грађе као архивски помоћник, сређујући фондове управе,
привреде и судства.
Нажалост, убрзо после одласка у пензију се разболела и преминула у октобру 2016. године.
Иза себе је оставила супруга Саву, сина Дејана и ћерку Александру.
Наша Тетана, како смо је звали, оставила је трага, како на послу,
кроз метре и метре сређене архивске грађе, тако и у нашим животима
као креативна, духовита и ведра особа.
Такву ћемо је увек памтити.
Нека јој је вечна слава!

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА
Прилози за часопис Годишњак Историјског архива Града Новог Сада достављају се
Редакцији до 31. августа за радове који ће бити објављени у новембру. Радови се
достављају секретару редакције или електронском поштом на адресе:
arhivns@neobee.net; arhivns@gmail.com.
Структура категоризованих чланака (за рубрике Архивистика, Извори и Историографија) је следећа:
 име и презиме;
 адреса аутора или установе у којој ради;
 наслов рада;
 сажетак (50-100 речи);
 кључне речи (3-10);
 текст (обима до једног ауторског табака – 16 страна);
 резиме на једном од светских језика (300–500 речи).
Прилози за остале рубрике не захтевају сажетак и кључне речи.
Форма текста:
 текст процесор Word;
 стил Normal;
 формат стране А4;
 маргине (cm): горе -2.5, доле – 7.2, лево – 2, десно – 6.3, гутер – 0;
 фонт Times New Roman, 14pt наслов, 12pt поднаслов (bold), 12pt основни текст,
10pt напомене;
 проред Single,
 напомене Footnotes у непрекинутом низу од 1 даље.
Слике, графикони, табеле и остали додаци који се прилажу уз рад достављају се
одвојено од текста. Свака илустрација мора бити означена бројем, мора да има легенду
и назначено место унутар текста где ће се наћи.
Примљени радови се не враћају.
Сви радови подлежу стручној лектури.
ПРАВИЛА НАВОЂЕЊА
МОНОГРАФИЈЕ се наводе на следећи начин: пуно име и презиме аутора, назив
дела - курзивом, место издања, година издања. Ако се наводи и број стране, пише се без
икаквих додатака (стр., р., рр., ff., dd. и слично). После места издања не ставља се запета.
Пример: Славко Гавриловић, Војводина и Србија у време Првог устанка, Нови Сад
2004, 218.
Уколико књига има више издања, може се навести број издања у суперскрипту
(на пример 20082).

Уколико се у књизи помиње више места где је издата, наводе се прва два раздвојена цртом.
Пример: Борислав Јанкулов, Преглед колонизације Војводине у XVIII и XIX веку,
Нови Сад - Панчево 2003, 43.
ОБЈАВЉЕНА ГРАЂА се наводи на исти начин као и монографије, а НЕОБЈАВЉЕНА (архивска) грађа наводи се на следећи начин: при првом навођењу пун назив
архива, редни број и назив фонда, место архива, сигнатура предмета. У загради на
крају обавезно написати скраћеницу под којом се води одређени архив и под којом ће
се појављивати у следећим навођењима.
Пример: Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 25, Гимназија „Јован Јовановић
Змај” Нови Сад, 143/1867. (ИАНС, Ф. 25)
ЧЛАНЦИ се наводе на следећи начин: пуно име и презиме аутора, назив чланка
- курзивом, назив часописа, новина или друге периодике, број и годиште, место издања и година (без запете између), број стране без икаквих додатака (као и код навођења
књига).
Пример: Слободан Бјелица, Трансформације идеје о аутономији Војводине, Зборник
Матице српске за друштвене науке, 137, Нови Сад 2011, 509-520.
Пример: Andrej Mitrović, Deutschland und Jugoslawien 1919-1933, Зборник
Филозофског факултета, Књ. 12, 1, Београд 1974, 567-575.
Уколико је назив часописа дуг, приликом првог навођења у заградама се наводи
скраћеница под којом ће се периодика даље појављивати.
Пример: Васа Стајић, Нови Сад, његов магистрат и културна прегнућа новосадских
Срба, Гласник Историског друштва у Новом Саду (ГИДНС), 6, 1-2 (14-15), Нови
Сад 1933, 1-159.
Уколико постоји више аутора монографије или чланка (до четири), раздвајају се
запетом. За више од четири аутора наводи се само први, а затим et. al.
Пример: Петер Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал, Александар Касаш, Историја
Мађара, Београд 2002, 555.
Уколико се у раду цитира само један рад одређеног аутора, код поновљеног навођења тог текста, може се скратити име аутора на почетно слово иза кога стоји тачка,
уз презиме аутора, следи скраћеница нав. дело (за српски језик) или скраћеница op. cit.
(за стране језике).
Пример: Мелхиор Ердујхељи, Историја Новога Сада, Нови Сад 1894, 341.
Скраћено: М. Ердујхељи, нав. дело, 428.
Уколико се у цитирању дела једног аутора текст налази на истој страници, а
употребљен је у следећој фусноти, користи се реч Исто (српски језик), односно Ibidem
(страни језици).
Пример: Мелхиор Ердујхељи, Историја Новога Сада, Нови Сад 1894, 341.
Скраћено: Исто.
Уколико се цитира више радова истог аутора (књига или чланака), а пошто је
први пут назив сваког рада наведен у пуном облику, при поновном навођењу, после
скраћеног имена и пуног презимена аутора, ставља се скраћени назив монографије
или чланка, број стране.
Пример: Димитрије Кириловић, Помађаривање у бившој Угарској; Асимилациони
успеси Мађара у Бачкој, Банату и Барањи, Нови Сад 2006, 72.

Скраћено: Д. Кириловић, Помађаривање, 84.
Уколико се цитира текст са више страна које су тачно одређене, оне се раздвајају
цртицом, после чега следи тачка. Уколико се цитира више страна које се не одређују
тачно, употребљава се реч passim.
Пример: Васа Стајић, Грађа за политичку историју Новог Сада, Нови Сад 1951, 41-49.
Скраћено: В. Стајић, Грађа за политичку историју, passim.
Када се цитира чланак у зборнику радова на страном језику, после назива зборника, у загради се наводе имена уредника. Уколико их је више ставља се ознака eds. пре
њихових имена, ако је један уредник, испред имена је назнака ed., односно одговарајућа
скраћеница у другом језику (нпр. у немачком Hrsg.). Када се цитира чланак у зборнику
радова на српском или јужнословенском језику, после назива зборника, у заградама се
наводи име или имена уредника са назнаком ур. пре имена. После ових података наводи се издавач и година издања без запете између, број стране и тачка.
Пример: Ненад Лемајић, О неким нејасним питањима из историје породице Белмужевић, Балкан и Панонија кроз историју (ур. Славко Гавриловић), Филозофски
факултет у Новом Саду, Одсек за историју, Нови Сад 2009, 387-403.
Пример: Barbara Graziosi, The Ancient Reception od Homer, A Companion to Classical
Reception (Eds. Lorna Hardwick and Christopher Stray), Blackwell Publishing,
Oxford 2008, 29/33.
Цитирање текстова с интернета треба да садржи назив цитираног текста, адресу
интернет странице исписану италиком и датум приступања страници.
Пример: Југослав Вељковски, Прва сређивања грађе новосадског магистрата,
http://www.arhivns.rs/lat/28jug2.html, 25. април 2012.
Страна имена транскрибују се на ћирилици на српском језику како се изговарају, а приликом првог помињања у тексту њихово презиме се наводи у заградама у
изворном облику на страном језику курзивом, нпр. Ришеље (Richelieu).
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