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ПРЕДГОВОР
Годишњак Историјског архива Града Новог Сада покренут је поводом 50-те
годишњице Историјског архива Града Новог Сада, 2004. године, са циљем
да се у њему објављују стручни радови из архивистке и историографије и
разни прилози, прикази и преводи текстова из страних часописа. У истом
духу објављена је и друга свеска 2006. године да би, након краћег прекида
у излажењу, трећа свеска Годишњака објављена 2009. године, истакла потребу да Годишњак Историјског архива града Новог Сада буде научни историографски часопис, који ће се искључиво бавити историјом Новог Сада и
његове шире околине. Од наставка излажења Годишњак је успоставио континуитет и од 2012. године налази се на листи категоризованих научних
часописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Настојање издавача је да од Годишњака створи реномиран часопис који
се бави историјом Новог Сада и његове околине, јер нам се чини да теме
из завичајне, односно урбане историје, тешко налазе простор у другим часописима из области историографије. Стога, молимо досадашње и будуће
сараднике Годишњака, да шаљу радове искључиво везане за прошлост Новог
Сада и околине, јер, у противном, Редакција неће узимати у разматрање
достављене радове. Такође, упозоравамо ауторе да се стриктно придржавају упутства за писање рада, као и да поштују рок за достављање радова.
Разуме се, часопис ће објављивати и радове из архивистике и помоћних
историјских наука, историјске изворе, приказе и преводе који одговарају
усвојеној концепцији.
Петар Ђурђев
главни и одговорни уредник

АРХИВИСТИКА
UDC 061.215(497.113 Novi Sad):369.235

ЛЕОНИЛА ПАВЛОВИЋ,мср виши архивиста
Архив Војводине

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА ВОЈВОДИНЕ – НОВИ САД

САЖЕТАК: У раду је приказан шири историјат, информације о раду, организацији и надлежностима Савеза пензионера Војводине. Рад је настао на основу података из архивске грађе поменутог Савеза која се налази у Архиву Војводине.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Савез пензионера, одбори, седнице, пленуми.
Фонд Архива Војводине Савез пензионера Војводине (Ф. 237) садржи архивску грађу истоимене друштвене организације. Архивску грађу чине
евиденције о раду Савеза, кретању чланства, радним телима, подружницама, оснивању Покрајинског и општинских удружења пензионера и друга
акта. Документа фонда говоре о бројном стању чланства, о друштвено-политичкој и културној активности пензионера, о њиховом положају,
условима живота, и раду на побољшању тих услова, о раду на решавању
стамбених потреба, повећању пензија и др.

Историјат творца фонда
На основу расписа1 који је Земаљски одбор Јединственог синдиката
радника и намештеника Југославије за Србију упутио свим савезним секретаријатима, месним синдикалним већима, Покрајинском одбору за
Војводину и Обласном одбору за Космет долазимо до података да је Решењем Министарства унутрашњих послова Србије одобрено оснивање и рад
хуманом и културном удружењу под именом: Удружење пензионера и

1 Архив Војводине (даље: АВ), Ф. 213, Веће Савеза синдиката Војводине (даље: Ф. 213),
Окружнице (Расписи) ГОССЈ за Србију, 133/1946.
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пензионерки Народне Републике Србије. По Правилима тог Удружења
оснивани су окружни, месни и реонски одбори на територији Србије.
Одлуком Удружења пензионера и пензионерки НР Србије, Средишње управе у Београду, 1947. године основан је Оснивачки одбор покрајинске управе за Војводину који је имао задатак да изврши оснивање одбора
пензионера по Војводини и реорганизује одборе у духу постојећих Правила.2
Приликом одржавања Главне скупштине Покрајинског одбора Војводине (у даљем тексту ПОВ), 4. априла 1948. године у Београду, председник Стева Новаковић је саопштио да је та скупштина заправо оснивачка
скупштина, пошто до тада исти стварно није постојао, него је био привремени оснивачки одбор који је и руководио овом скупштином.3
Удружење пензионера НР Србије ПОВ је радило по Правилима и
Правилнику о финансијском пословању и другарским судовима Удружења пензионера НР Србије из 1956. године.4 У Правилима се наводи да је
Удружење пензионера НР Србије правно лице као и да је саставна организација Савеза синдиката Југославије, те усваја његов Статут и усмерава свој
рад према одлукама његових органа. Представљају га Председништво Републичког, Покрајинског, Обласног и Среског одбора.
Покрајински одбор Удружења пензионера НР Србије је деловао на
територији АП Војводине, са својим Председништвом и Надзорним одбором, а седиште му је било у Новом Саду. Усклађивао је рад свих нижих
органа на својој територији и за свој рад је одговарао својој Скупштини.
Седнице, тзв. пленуми су сазивани по потреби, а сазивала су их њихова
Председништва, која су имала од пет до 11 чланова бирана из својих средина. Председништво је представљало извршни орган ПО и имало је свог
председника, подсекретара, секретара, а по потреби и друге функционере
док је за свој рад одговарало свом одбору. Његови задаци су били: да извршава одлуке својих пленума, скупштина и виших органа; да управља
имовином одбора; да врши надзор и усклађује рад нижих органа на својој
територији; да сазива седнице својих пленума, редовних и ванредних
скупштина; да подноси извештај о раду; да саставља предлоге буџета и др.
Надзорни одбор је имао од три до пет чланова.
Удружење пензионера НР Србије ПОВ 1959. године је променио назив у Покрајински савез удружења пензионера НР Србије.5 У циљу координације рада и што правилнијег и успешнијег деловања општинских удружења пензионера Републичког савеза на територији АПВ постојао је Савез
АВ, Ф. 237, Савез пензионера Војводине (даље: Ф. 237), 1/1947.
АВ, Ф. 237, Записници Покрајинског одбора, 1948.
4 АВ, Досије регистратуре 39, 1/2 Правила и Правилник о финансијском пословању и
другарским судовима удружења пензионера Народне Републике Србије, Београд 1956.
5 АВ, Досије регистратуре 39, 1/2 Правила Савеза удружења пензионера Народне Републике Србије, Београд 1959.
2
3
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удружења пензионера АПВ као организациона јединица Савеза удружења
пензионера НР Србије. Према Правилима из 1959. године, Покрајински
савез је радио на: оснивању удружења на подручју АПВ, прикупљао податке о раду својих чланова, сарађивао са државним, синдикалним и другим органима на решавању проблема који се односе на пензионере, обављао и остале послове које му је доделио Републички савез из свог делокруга,
управљао имовином Покрајинског савеза.
Органи Покрајинског савеза били су: скупштина, пленум, председништво и надзорни одбор.
Скупштина Покрајинског савеза је била највиши орган, а чинили су
је изабрани делегати и чланови пленума и надзорног одбора. Делегате за
скупштину Покрајинског савеза бирале су скупштине општинских удружења на територији АПВ, по кључу који је одређивало његово Председништво. Скупштине су одржавале своје редовне и ванредне седнице. Редовна скупштина се одржавала сваке треће године. Пре почетка рада скупштина је бирала своје радно председништво, записничара, два оверача
записника, верификациону, кандидациону, изборну, а по потреби и
друге комисије. Одлуке о сазиву ванредне скупштине доносио је пленум
Покрајинског савеза а скупштина се одржавала по потреби. Пленум се
састојао од 17 до 21 члана које је бирала скупштина из редова чланова општинских удружења. Седнице пленума сазивало је његово Председништво, а одржаване су по потреби или најмање једанпут годишње. Пленум
Покрајинског савеза је бирао из своје средине Председништво које је имало од седам до 11 чланова, а међу њима се бирао председник, потпредседник и секретар. Председништво је било извршни орган. Надзорни орган
се састојао од три до пет чланова, које је бирала скупштина. Одлуку о престанку рада је доносила Скупштина Покрајинског савеза.
Покрајински савез удружења пензионера НР Србије од 1962. године
мења свој назив у Покрајински одбор (у даљем тексту ПО) пензионера
АПВ Савеза пензионера НР Србије. Према Правилима Савеза пензионера
НР Србије из 1962. године,6 ПО је био координациони орган Савеза пензионера НР Србије са следећим задацима: да помаже оснивање удружења
пензионера на територији АПВ-а и ради на њиховом организационом
учвршћењу; да усклађује и унапређује рад удружења на територији АПВ
у смислу доследне примене прописа правила и правилника као и других
упутстава Републичког одбора; да сарађује са државним, синдикалним и
другим органима и организацијама на решавању проблема који се односе
на пензионере, као и по другим питањима из области друштвеног живота;
да обавља и све друге послове које му пренесе Републички одбор из свога
6 АВ, Досије регистратуре 39, 1/2 Правила Савеза удружења пензионера Народне Републике Србије, Београд 1962.
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делокруга; да управља имовином ПО у складу са прописима правила и
правилника Републичког одбора.
Органи Покрајинског одбора су били: скупштина, пленум, председништво, секретаријат и надзорни одбор. Према овим Правилима, пленум
је имао од седам до девет чланова, а Надзорни одбор од три до седам чланова и то је била једина промена у односу на претходна Правила Покрајинског савеза.
На основу Одлуке о организацији Покрајинског одбора Савеза пензионера СР Србије за САП Војводину7 коју је донео поменути Одбор на
својој пленарној седници одржаној 29. септембра 1970. године, његови
органи су били: председништво, секретаријат до пет чланова у које су
улазили председник, подпредседник, секретар и два члана које је бирало
председништво. Председништво је имало 15 чланова који су се бирали из
редова ПО, од којих је седам чланова требало да буде из седишта председништва, тј. из Новог Сада, и оно је било његов извршни орган. У циљу ефикаснијег и потпунијег остваривања свога рада Одбор и Председништво су
формирали сталне комисије: организационо-кадровску комисију; правну
комисију и комисију за друштвено-политичка питања.8 Оне су формиране
за праћење друштвено-политичких, економских, социјалних, идејних и
других кретања, креирање политике и за непосредну реализацију ставова
Одбора и Председништва у појединим областима, имале су од три до пет
чланова и именоване су из редова чланства удружења пензионера.
У саставу Савеза пензионера Србије био је до 1974. године и био је
регистрован код Републичког СУП-а. Скупштина Савеза је одржана 21.
децембра 1973. године и тада је одлучено да се Покрајински савез организује као самостално правно лице.
Решењем СУП-а скупштине општина: Беочин, Бечеј, Жабаљ, Нови
Сад, Србобран, Темерин, Тител, од 26. јуна 1974. године одређен је упис
Савеза пензионера САПВ у регистар удружења грађана под бројем 328.9
На поменутој Скупштини Савеза пензионера САПВ донет је Статут
на основу кога се види да је Савез јединствена, самостална, добровољна
друштвено-хумана организација пензионера са територије САПВ. Он је
саставни део јединствене организације Савеза пензионера и инвалида рада
Југославије, као и колективни члан Савеза Синдиката САПВ. Организован
је у складу са начелима Устава СФРЈ и Уставног закона САПВ и одредбама
Закона о удружењима грађана. У својој друштвено-политичкој и хуманој
активности Савез пензионера САПВ је полазио од програма Савеза комуниста Југославије и Социјалистичког савеза радног народа Југославије.10
АВ, Ф. 237, Нормативна акта Савеза пензионера САПВ, 1970.
АВ, Ф. 237, Пословник Покрајинског одбора Савеза пензионера СРС за САП Војводину, 1970.
9 АВ, Досије регистратуре 39, 46/2.
10 АВ, Ф. 237, Статут Савеза пензионера САПВ, 1973.
7
8
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Чланови Савеза су била удружења пензионера са територије САПВ, са
својим повереништвима и месним организацијама. Органи Савеза су били:
Скупштина, Покрајински одбор, Извршни одбор, Председништво и Надзорни одбор. Скупштина је била највиши орган Савеза, а сачињавали су је
делегати из удружења и чланови Покрајинског и Надзорног одбора Савеза. Одржавала се сваке четврте године а понекад и на захтев једне трећине
удружења, Покрајинског одбора или Надзорног одбора. Покрајински
одбор се као носилац целокупне активности Савеза, састојао од 49 до 60
чланова, које је бирала Скупштина Савеза на предлог удружења. Свако
удружење је имало најмање једног члана – представника, а удружења која
су имала више од 3.000 чланова су делегирала по два представника. Мандат чланова ПО је трајао четири године. Извршни одбор је био извршни
орган, који је бирао из своје средине Извршни одбор од 15 чланова, у који
су обавезно улазили председник, потпредседници и секретар. Овај одбор
је заседао по потреби. Председништво је као оперативни и извршни орган
Извршног одбора Савеза, имало седам чланова и радило у седницама. Његови задаци су били да обавља текуће послове између седница Извршног
одбора и да се стара о реализацији одлука, њихових закључака и ставова.
Надзорни одбор се састојао од три до пет чланова, а бирала га је скупштина
на четири године. Његове седнице су одржаване свака три месеца. Савез је
имао и своје комисије: Организационо-кадровску; Правну; Комисију за
праћење стандарда пензионера и кретање пензија; Комисију за одмор и
опоравак уживалаца пензија. Поред наведених комисија уколико је било
потребно Савез је могао образовати и друге комисије. Савез пензионера
САПВ је имао своја удружења пензионера која су представљала организациону јединицу Савеза на територији једне општине. Органи удружења
су били: Скупштина удружења; Пленум удружења; Извршни одбор и
Надзорни одбор.
Ради успешнијег извршавања својих задатака удружења су могла да
оснивају месне организације пензионера за територију месне заједнице.
Такође су у циљу успешнијег обављања послова Пленуми удружења могли образовати повереништва. Повереништва су се организовала у мањим
местима са мањим бројем чланова. Одлуку о оснивању повереништва је
доносио Извршни одбор, док се о извршењу његових задатака бавио његов Одбор од три до пет лица, бираних из редова чланства за одређену
територију. За поједина питања, према потреби су се образовале сталне
или повремене комисије, као што су дицсиплинска, за социјална питања,
за касу посмртне помоћи, за касу узајамне помоћи, комисија за одмор и
опоравак уживалаца пензије и сл. Ове комисије је именовао Извршни
одбор. За обављање административно-финансијских, организационих и
осталих послова у Савезу су се по правилу ангажовали пензионери. При
Савезу су се образовала и заједничка средства за помагање у случају смрти
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члана удружења или смрти члана његове уже породице тзв. ,,Каса самопомоћи” и ,,Јединствена добровољна каса” за помоћ у случају смтри члана
Касе. Каса самопомоћи је формирана из дела наплаћене чланарине, а Јединствена добровољна каса из посебних чланских улога.
На основу Статута Савеза пензионера САПВ из 1975. године,11 Савез
је имао следеће органе: Скупштину; Председништво и Надзорни одбор.
Скупштина је и даље била највиши орган Савеза и чинили су је делегати
из Удружења. Председништво је као носилац целокупне активности Савеза био извршни орган Скупштине и састојао се од 21 делегата. Контролу
материјалног и финансијског пословања Савеза обављао је Надзорни одбор, кога је бирала Скупштина и имао је од три до пет чланова. Образован
је и Секретаријат који је био оперативни орган председништва и који је
обављао текуће послове између седница председништва, старао се о реализацији одлука, закључака и ставова председништва. Савез је имао и
следеће комисије: организационо-кадровску; статутарно-правну; комисију
за праћење стандарда пензионера и кретање пензија; комисију за друштвену самозаштиту; комисију за одмор и опоравак; комисију за питање војних
пензионера; комисију за питање пензионера радника СУП-а. Председништво је могло по потреби формирати и друге сталне или повремене
комисије.

Регистратурско пословање
Канцеларијско пословање је вођено по систему Деловодног протокола, хронолошки, по годинама.
У циљу што правилнијег финансијско-материјалног пословања код
Удружења пензионера на подручју НР Србије, Председништво Републичког одбора је 1962. године прописало Упутство о вођењу књига и евиденција у финансијско-материјалном пословању Удружења пензионера,12 које је примењивао и Покрајински одбор.
Решењем Градског СУП-а Нови Сад од 9. јула 1985. године одређен је
упис Савеза пензионера Војводине у регистар друштвених организација
под бројем 133. После тога нису мењани ни назив ни статус.13

11АВ,

Ф. 237, Статут Савеза пензионера САПВ, 1975.
АВ, Ф. 237, 577/1962.
13 АВ, Досије регистратуре 39, 71/1.
12
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Историјат фонда
Регистратурски материјал настао радом овог творца примљен је у
Архив Војводине 1966. године, за период од 1947-1960 године, у делимично
сређеном стању. До следећег преузимања је дошло 1974. године. Тада је
преузета грађа од Матице српске и обухватала је период од 1951-1952 године. Последњи део који је Архив преузео обухвата период 1947-1980 године,
а преузет је од творца 2011. године. У Архиву је извршена систематизација
архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала.
Архивску грађу чине књиге и списи сређени по принципу провенијенције. Део грађе без сигнатуре сређен је применом принципа слободне
провенијенције, тј. По тематским групама.
Од информативних средстава су израђени сумарни инвентар и белешка о фонду.

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
1 Архив Војводине, Ф. 213, Веће Савеза синдиката Војводине - Нови Сад.
2 Архив Војводине, Ф. 237, Савез пензионера Војводине.
3 Архив Војводине, Досије регистратуре 39.
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LEONILA PAVLOVIĆ, M.A., OBERARCHIVARIN
Archiv der Woiwodina

DER RENTNERVERBAND DER WOIWODINA - NOVI SAD
ZUSAMMENFASSUNG: Auf Grund der Ausschreibung, die vom Landesvorstand der Einheitlichen Gewerkschaft der Arbeiter und Angestellten Jugoslawiens für Serbien an alle Bundessekretariate, gewerkschaftlichen Ortsräte, den
Provinzvorstand für Woiwodina und an den Kreisvorstand für Kosmet gerichtet
wurde, erfahren wir, dass durch den Bescheid des Innenministeriums von Serbien aus dem Jahre 1946 die Gründung und Tätigkeit der humanitären und
kulturellen Vereinigung unter dem Namen Vereinigung der Rentner und
Rentnerinnen der Volksrepublik Serbien genehmigt wurde. Nach den Regeln
dieser Vereinigung wurden Kreis-, Orts- und Bezirksvorstände auf dem Territorium Serbiens gegründet.
Durch den Beschluss der Vereinigung der Rentner und Rentnerinnen der
Volksrepublik (VR) Serbien, des Zentralvorstands in Belgrad vom 14. Juni 1947,
wurde der Gründungsvorstand der Provinzverwaltung für Woiwodina mit der
Aufgabe gebildet, die Rentnervorstände in der Woiwodina zu gründen und sie
nach den bestehenden Regeln zu reorganisieren.
In der Hauptversammlung des Provinzvorstands der Woiwodina vom 4.
April 1948 in Belgrad hat der Präsident Steva Novaković mitgeteilt, dass es
eigentlich die Gründungsversammlung des Provinzvorstandes für die Woiwodina ist, da der Provinzvorstand bis dann real nicht existierte, sondern es bestand
der zeitweilige Gründungsvorstand, der auch diese Versammlung leitete.
Der Provinzvorstand für die Woiwodina der Rentnervereinigung der VR
Serbien übte seine Tätigkeit gemäß den Regeln und der Geschäftsordnung zur
finanziellen Geschäftsführung und zu den Genossengerichten der Rentnervereinigung der VR Serbien aus dem Jahre 1956 aus.
Der Provinzvorstand für die Woiwodina der Rentnervereinigung der VR
Serbien wurde 1959 in den Rentnerverband der Rentner der VR Serbien umbenannt. Im Ziele der Koordination der Arbeit und der möglichst regelmäßigen
und erfolgreichen Tätigkeit der Gemeindevereinigungen der Rentner im Rahmen
des Bundes der Republik auf dem Territorium der Autonomen Provinz Woiwodina (APW) bestand der Bund der Rentnervereinigungen der APW als eine
Organisationseinheit des Bundes der Rentnervereinigungen der VR Serbien.
Nach den Regeln aus dem Jahre 1959 waren die Tätigkeiten des Provinzverbands folgend: die Gründung der Vereinigungen auf dem Gebiet der APW, das
Sammeln von Informationen zur Tätigkeit seiner Mitglieder, die Zusammenarbeit mit den staatlichen, gewerkschaftlichen und anderen Behörden an der
Lösung der Rentnerprobleme, sowie andere Tätigkeiten.
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Der Provinzverband der Rentnervereinigungen der VR Serbien änderte
1962 seinen Namen in den Provinzvorstand der Rentner der APW im Rahmen
des Rentnerverbandes der VR Serbien.
Die Organe des Provinzvorstands waren: Versammlung, Plenum, Präsidium, Sekretariat und Aufsichtsvorstand. Gemäß den Regeln hatte das Plenum
zwischen 7 und 9 Mitgliedern, und der Aufsichtsvorstand von 3 bis 7 Mitglieder,
was die einzige Änderung im Vergleich zu den vorherigen Regeln des Provinzverbandes darstellte.
SCHLÜSSELWÖRTER: Rentnerverband, Vorstände, Sitzungen, Plenen

UDC 930.25(497.113 Zrenjanin)

ДР ФИЛИП КРЧМАР, архивиста
Историјски архив Зрењанин

СТРАНИ ИСТРАЖИВАЧИ У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ ЗРЕЊАНИН

САЖЕТАК: Поред низа домаћих имена, у Историјском архиву Зрењанин су за
седамдесет година његовог постојања истраживали и архивску грађу користили и
бројни страни истраживачи различитог профила. Њихово присуство први пут је
евидентирано 1967. године, када је у Архив дошао Андре Розамбер (1896–1977),
француски адвокат, публициста, дописни члан Српске академије наука и уметности и пасионирани истраживач француског наслеђа у Банату. Од тада па до данас,
број страних корисника грађе зрењанинског Архива је непрекидно растао. У раду
је дат хронолошки преглед оних најзначајнијих, чија су истраживања резултирала
запаженим стручним радовима и насловима који се данас сматрају капиталним
научним остварењима.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Историјски архив Зрењанин, страни истраживачи.

Увод. Оснивање Историјског архива Зрењанин и први истраживачи
У тешким условима првих година после Другог светског рата, у времену обележеном материјалном оскудицом, још свежим ранама и траумама из периода немачке окупације и неизвесностима свакодневнице које
је донело ослобођење, започео је животни пут Историјског архива Зрењанин. Његови темељи ударени су Решењем Одељења за просвету Главног
извршног одбора Аутономне покрајине Војводине бр. 16800 од 2. новембра
1946,1 да би архивска установа у Зрењанину de facto заживела годину дана
1 Овим актом била су изражена настојања органа власти да се обједини културно-просветни рад и организују локалне установе културе, што је даље подразумевало формирање
јединствених културно-научних завода у свим већим градовима Аутономне покрајине Војводине и околним срезовима: „С делокругом на један град и више околних срезова, постојаће
у сваком граду градски музеј, истодобно и повереништво за теренске споменике и лепоте,
архива и библиотека, који ће имати исто тако службено име и јединствену управу. Ове
установе биће по могућству смештене у једној згради. По потреби и величини посла могу
оне имати издвојену администрацију и стручно пословање, али ће сачињавати у сваком
граду један културно-научни завод” (подв. Ф. К.). Историјски архив Зрењанин (= ИАЗ),
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касније (16. јул, односно 1. август 1947),2 именовањем Тимотеја Рајића за
њеног првог руководиоца.3
У првој фази свог постојања, политика и план рада зрењанинског
Архива били су опредељени и диктирани чињеницом да је култура стајала ниско на лествици приоритета, а да је свест о потреби чувања архивске
грађе била на веома ниском нивоу; то је довело до бројних случајева њеног
уништавања и немарног односа према документима. Такође, једно од најзначајнијих питања које је требало решити односило се на проналажење
адекватног простора за смештај архивске грађе, те упошљавање стручног,
школованог кадра који би радио на њеном сређивању. Из тога даље произилази да коришћење архивалија у научно-истраживачке сврхе није било
примарна делатност архивске установе у Зрењанину, као и да за тако нешто
у датом тренутку нису постојали одговарајући услови.
И поред тога, интересовање за грађу ондашњег Зрењанинског архивског подручја јавља се веома рано: нпр. већ у периоду 1948–1950, Државни
архив ФНРЈ,4 Војвођански архив5 и Историјски институт САНУ6 успостављају и одржавају контакте са овом установом, у настојањима да прикупе
грађу везану за Револуцију 1848/49. и обележавање њене стогодишњице;
отприлике у исто време, Војвођански музеј у Новом Саду занима се за документе о почецима социјалистичког покрета за потребе своје изложбе
Нови Сад кроз историју;7 на адресу Архива стижу упити др Милана Костића,
научног сарадника Државне архиве НРС, о Ђури Јакшићу чија се „едиција
налазила у припреми”;8 др Косте Милутиновића из Новог Сада о соција-

Регистратура Историјског архива Зрењанин 1947– , (= Рег. ИАЗ 1947– ), кут. 34, „Регистрација установе. Препис Решења бр. 16800/1946”, бр, 564/1966.
2 Решење је донето 16. јула, а 1. августа је заведено и одложено у архивску регистратуру;
тог дана је Рајић и званично ступио на дужност (прим. Ф. К.).
3 О Тимотеју Рајићу види: Филип Крчмар, Тимотеј Тима Рајић (1885–1961). Поводом 130
година од рођења, Архивски анали 9, Нови Сад 2015, 38-44. Решење о именовању Рајића за
руководиоца Зрењанинског архивског подручја сматра се оснивачким актом Архива (ИАЗ,
Рег. ИАЗ 1947– , „Именовање архивског руководиоца и одређивање његова делокруга”, бр.
1/1947).
4 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Истраживање докумената из 1848/49”, бр. 21/1948; ИАЗ, Рег.
ИАЗ 1947– , „Допис директора Држ. Архиве Др Николе Шкеровића о преписивању и превођењу са мађарског докумената о револуцији”, бр. 39/1948.
5 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Документа за штампу и изложбу о Буни 1848-9. г.”, бр. 46/1948.
6 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Рачун за извршене преписке мађарских докумената из 1848”,
бр. 63/1950; ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Препис протокола седница Великобечкеречког месног
народног одбора из 1849”, бр. 150/1950.
7 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Документи о социјализму за изложбу у Новом Саду”, бр. 145/1950.
8 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947 – , „Фотографија куће и спомен-плоче Ђуре Јакшића у Зрењанину”,
бр. 62/1950; ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Потврда пријема послатих фотографија куће и спомен-плоче Ђуре Јакшића у Зрењанину”, бр. 69/1950. Види Костићев зборник радова из 1952.
године: Милан П. Костић, Ђура Јакшић у записима и анегдотама, Београд 1952.
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листичком покрету у Великом Бечкереку;9 Косте Петровића из Сремских
Карловаца о патријарху Рајачићу;10 кикиндског Музеја о грађи Великокикиндског привилегованог диштрикта11 и разних других странака заинтересованих за грађу архива у циљу обележавања различитих јубилеја, приређивања изложби или штампања публикација.12 Ипак, сва ова истраживања углавном су остајала у домену кореспонденције и, у случају позитивног
одговора, сводила су се на то да сами запослени (а понајвише управник
Рајић) проналазе тражену грађу, по потреби је преводе и уз скромну надокнаду шаљу резултате своје потраге заинтересованој страни.
Оваква пракса се углавном наставила и током педесетих година.13 Иако
је нпр. 1953. оформљен Савет за научно-истраживачки рад при Архиву,
који је покренуо и један од најстаријих војвођанских часописа Архивска
грађа (1953–1956),14 услови за истраживање у Архиву нису били најповољнији. Организовање стручне архивске библиотеке тек је почело, а недостатак простора значио је и одсуство архивске читаонице у којој су се могла
вршити истраживања. У ретке приљежне истраживаче који су педесетих
9 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Истраживање споменика о социјалистичком покрету у Великом
Бечкереку”, бр. 3/1951.
10 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Подаци о борављењу патријарха Јосифа Рајачића у Банату 1849”,
бр. 103/1951.
11 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Архивски материјал Великокикиндског диштрикта – одабирање за изложбу”, бр. 21/1951.
12 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Издвајање архивског материјала за едицију приликом прославе
125. годишњице рођења Светозара Милетића”, бр. 180/1951; ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Изложба о позоришној уметности Војводине”, бр. 188/1951; ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Истраживање
записника оснивачког конреса социјалдемократске стране 1890. године”, бр. 33/1952; ИАЗ,
Рег. ИАЗ 1947– , „Допис Историјског института САН (5. јул 1952)”, кут. 5, бр. 131/1952.
13 Архив је у том периоду наставио да одржава контакте са установама културе и појединцима који су се интересовали за његову грађу: тако се нпр. Хрватско народно казалиште из
Загреба интересовало за документе о боравку своје позоришне трупе у Великом Бечкереку
1862. године (ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 9, „Државни историјски архив Среза Зрењанин –
Хрватском народном казалишту Загреб”, бр. 154/1-1958); Задружни архив Војводине распитивао се о грађи потребној за изложбу поводом 90 година Шајкашке земљоделске задруге
у Тителу (ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947 – , кут. 9, „Задружни архив Војводине – Државном историјском
архиву Среза Зрењанин”, бр. 157/1958); приштински архив трагао је за писаним сведочанствима који се односе на територију Косова и Метохије (ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 9, „Информација о архивској грађи која се односи на област Косова и Метохије”, бр. 288/1-1958), а
Државни архив среза Неготин – на подручје Неготинске крајине (ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут.
9, „Информација о архивској грађи која се односи на Неготинску крајину”, бр. 315/1-1958)
итд. Занимљиво је да се у овом периоду јавља и прво званично интересовање једне стране
установе за рад зрењанинског Архива, и то, ни мање ни више него Конгресне библиотеке у
Вашингтону, која је у једном допису покушала да дође у посед 12. свеске часописа Архивска
грађа, не знајући да је он у међувремену престао са излажењем (ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 9,
„Допис Конгресне библиотеке у Вашингтону којим се тражи 12. Свеска Архивске грађе”, бр.
91/1-1958). (види: ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Потврда”, бр. 37/1966.
14 Зоран Вељановић – Дијана Бореновић, Библиографија часописа Годишњак Историјског
архива Града Новог Сада, Архивски анали 9, Нови Сад 2015, 96, нап. 1.
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забележени у евиденцијама зрењанинске архивске установе (поред самог
управника Тимотеја Рајића) спадају Арпад Лебл,15 Шандор Вег и Дејан
Радовановић (који су истраживали историју радничког покрета на подручју Зрењанина и Средњег Баната), те локални историчар-аматер Драгољуб Чолић. У наредној деценији овај списак ће бити значајно проширен,
а међу новим „звучним” истраживачима наћи ће се и проф. Никола Гаћеша, који је истраживао аграрну реформу и колонизацију на подручју
Баната Уопште узев, педесете године, које су биле посвећене изградњи и
устројству архивске мреже у Југославији, постављању основа архивског
законодавства и формирању стручних архивских тела и организација,
Архив је провео у сређивању грађе и издвајању својих најзначајнијих фондова.16 Истраживања су била скромног обима чак и када су се, у другој
половини педесетих, стидљиво појавили и почеци изложбене делатности
Архива.17
Шездесетих година наступио је преокрет на овом плану: најпре је
1961. при Одељењу за сређивање архивске грађе формиран Реферат за
раднички покрет и НОБ,18 који је имао за циљ да истражује и прикупља
документацију о дешавањима у Банату у време Другог светског рата, сарађује са преживелим учесницима радничког покрета и НОБ-а и шири
културно-просветну улогу Архива. Ускоро су активности Реферата довеле
до покретања замашног истраживачко-издавачког пројекта: писања хроника насељених места Северног и Средњег Баната у време НОР-а. Овај
посао је Архив преузео крајем 1961. од Среског одбора СУБНОР-а и у наредном периоду је активно радио на прикупљању грађе, проналажењу и
ангажовању аутора, стварању услова за њихов истраживачки рад, рецен15 Архив је у 1954. забележио свој издавачки првенац: била је то Леблова књижицу посвећена тзв. Елемирској буни с краја XIX века (Арпад Лебл, Елемир и Тараш 1897, Зрењанин 1954).
16 То су били фондови: Град Велики Бечкерек (данас: Ф. 3 Велики Бечкерек, град са уређеним сенатом 1769–1918), Торонталска жупанија (данас у Архиву Војводине, подељен на
фондове Ф. 11 Торонталска жупанија 1731–1849 и Ф. 422 Торонталска жупанија 1861–1918) и
Тамишка жупанија (такође у Архиву Војводине, Ф. 10 Тамишка жупанија 1731–1849).
17 Историјске изложбе су биле реткост, а њихов главни „извођач” и организатор био је
Народни музеј Зрењанин. Учешће Архива ће тада, а и деценијама касније, углавном бити
ограничено на уступање грађе за истраживање и излагање. Прва изложба у којој је Архив
учествовао на такав начин (уступањем важних историјских докумената) била је изложба
Зрењанин кроз векове, а уприличена је 1955. године („Музеј врши припреме за тематску изложбу: ЗРЕЊАНИН КРОЗ ВЕКОВЕ”, „Зрењанин” 157, год. IV, 1. октобар 1955, 5.) Три године касније (1958), Архив је поводом обележавања 15. годишњице битке на Сутјесци организовао своју прву самосталну изложбу под називом Сутјеска, коју је пригодним предавањем
отворио управник Милан Туторов. Мада је протекла прилично незапажено, њоме је ипак
учињен још један корак ка унапређењу изложбене делатности Архива. Ипак, све до краја
ХХ века, самостална изложбена делатност Архива практично и неће постојати.
18 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Записници Савета 1956–1962”, Правилник о раду и унутрашњем
реду Историјског архива Среза Зрењанин (18. 3. 1961). Такође види: Milan Đukanov, Istorijski arhiv
Zrenjanin, u publikaciji: Todor Malbaški (ur.), Zrenjanin, Zrenjanin 1966, 413.
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зирању хроника итд. Архив је у сагласности са Савезом бораца и Среским
комитетом СКС образовао Редакциону комисију од 16 чланова, учесника
НОР-а, која је имала задатак да оцењује аутентичност описа појединих догађаја у хроникама. Током наредних неколико деценија, писање хроника
биће једна од главних преокупација и ставки у плановима рада Архива.
Други важан моменат у развоју истраживања у овој установи било је
писање репрезентативне монографије о Зрењанину, којом је требало обележити 20. годишњицу од промене имена града. На овом послу је била
ангажована целокупна градска интелигенција, запослени у локалним
установама културе, просвете, здравства, судства итд. Посао на писању
монографије почео је отприлике у исто време када је и формиран Реферат
за раднички покрет и НОБ, а окончан је 1965. године.19 За то време, евидентирано је нпр. да је само током 1964, близу педесет лица истраживало архивске фондове и збирке за потребе писања монографије о Зрењанину.20
До средине шездесетих година, архивска установа у Зрењанину
успела је да се консолидује, среди најважније фондове, устроји стручну
библиотеку и створи све предуслове за озбиљнији научно-истраживачки
рад. Након тога, није требало дуго чекати на појаву првих страних корисника, заинтересованих за њене фондове и збирке.

Страни истраживачи (1967–1997)
Први страни истраживач у зрењанинском Архиву чији је боравак
евидентиран у грађи, односно регистратури зрењанинске архивске установе био је Андре Розамбер (фр. Andre Rosambert), адвокат и публициста
који је дотле већ 40 година истраживао француско наслеђе у Банату.21 У
истраживачку посету не само зрењанинском, већ и осталим југословенским архивима долазио је са препоруком Српске академије наука и умет19 За више детаља о овој монографији, види: Филип Крчмар, Улога Историјског архива
Зрењанин у развоју завичајне историографије Великог Бечкерека, Петровграда и Зрењанина, Архивски анали 8, Нови Сад 2014, 75–102.
20 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Подаци за центар за информације”, бр. 45/1964.
21 Андре Розамбер (фр. André Rosambert) се родио 1896. године у Решици (данашњи
румунски Банат), у породици која је пореклом била из Лорене. За своје француско наслеђе
заинтересовао се током Првог светског рата, који је провео у интернацији у Бечу, где је имао
прилике да се упозна са литературом о тој проблематици. У међуратном периоду долазио је
у Југославију и одржавао контакте са банатским завичајним историчарем Николаусом Хесом
из Светог Хуберта, са којим се радио на истраживању и очувању француског културног наслеђа у Банату. О Розамберовој биографији и истраживањима види: Филип Крчмар, Банатски Французи и Нова Лорена: колонизација, асимилација, истраживања, Архивски анали 9, Нови
Сад 2015, 65–94. Такође види: ИАЗ, Ф. 7 Збирка завичајног музеја Св. Хуберт, Шарлевил и
Солтур 1777–1997.
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ности, чији је дописни члан био.22 Розамбер ће и након 1967. бити гост Зрењанина; спријатељивши се са ондашњим управником Архива Миланом
Ђукановим, до своје смрти (1977) неуморно је трагао за банатским Французима у фондовима и збиркама зрењанинског Архива, успут их и сам
богатећи својим прилозима.
Следећи страни истраживач чије се име појављује у регистратури
зрењанинског Архива био је такође Француз, а у Зрењанин је дошао седам
година касније (1974), са истим мотивом као и Розамбер – да истражи
француско наслеђе у Банату. Био је то Норман Лејборн (фр. Norman
Laybourn) из Стразбура, који је свој боравак претходно припремио преко
Историјског архива Београда.23 У писму које је упутио његовом управнику
Гојку Лађевићу, објаснио је да пише докторску дисертацију под називом
Имена Стразбура у свету и алзашка емиграција и интересовао се за неколико
„француских” тема у Банату (три француске општине Св. Хуберт, Шарлевил и Солтур, завичајни музеј из међуратног периода итд). Лађевић је
контактирао зрењанински Архив и проследио му Лејборнове упите, на
које је одговорио Милан Ђуканов. Лејборн ће касније, на основу својих
истраживања, објавити двотомну књигу L'emigrations des alsaciens et des
Lorrains du XVIIIe au XХe siecle (Стразбур 1986).
Годину дана након Лејборна, Архив је посетио др Јан Сирацки, научни сарадник Матице словачке, који је истраживао историју Словака на подручју Војводине24. Његов боравак у Архиву био је омогућен захваљујући
22 Препорука је гласила: „Г. Андре Розамбер, почасни председник Апелационог суда у
Нансију, члан и ранији председник Академије Станислас у Нансију, дописни члан Француске академије друштвених и моралних наука, који већ 40 година проучава проблем колонизације протестаната (sic!) у Банату, известио је да ће и ове године доћи у Југославију да би
продужио свој истраживачки рад. По његовом плану доћи ће у Београд 1. септембра и
остаће у Југославији до краја септембра. Сада се налази у Бечу, где исто питање проучава у
дворском и Ратном архиву. Г. Розамбер овога пута жели да испита нека документа у Архиву
Српске академије наука, Историјском институту у Београду, Архиву Српске академије у
Сремским Карловцима, Архиву АП Војводине у Сремским Карловцима и Новом Сaду, као
и у градским архивима у Зрењанину, Кикинди, Вршцу и Белој Цркви. Академија Станислас
моли нашу Академију да у духу успостављања сарадње препоручи г. Розамбера да му се
олакша истраживање које је у овим установама већ и раније вршио. Српска академија извештава о горњем и моли да се г. Розамберу у потрбној мери и у границама постојећих правилника о служењу архивским фондовима изађе у сусрет.” Препоруку, датирану на 8. август
1967, потписао је потпредседник САНУ, академик Милан Бартош. ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут.
37, „Посета Андре Розамбера”, бр. 351/1967; такође види: ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 37, „Историјски архив АПВ – долазак г. Андре Розамбера”, бр. 367/1967.
23 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 78, „Архиву Београда, достава података за Laybourn-a”, бр.
674/1974.
24 Јан Сирацки се родио 1925. године у Бачком Петровцу, у сиромашној земљорадничкој
породици. У родном месту завршио је основну школу и гимназију. У време Другог светског
рата приступио је НОП-у и био борац XIV војвођанске бригаде. Након рата је демобилисан
и започео је студије на Филозофском факултету у Братислави, где је докторирао 1950. Провео је неколико година у затвору, након што је бесправно осуђен у стаљинистичком против-
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Уговору о културној сарадњи између СФРЈ и ЧССР, односно о сарадњи
између Матице српске и Матице словачке на заједничкој изради монографије села Арадац.25
Архив је средином јуна 1978. угостио још једног страног истраживача
– у питању је био Петер Варшањи (1938–2017) из Ходмезевашархеља у
Мађарској, који је истраживао фонд Велики Бечкерек, град са уређеним
Сенатом 1769–1918. за потребе писања свог рада о Петру Чарнојевићу,26
банатском спахији и значајној историјској личности у време Револуције
1848/4927. Своја истраживања на ову тему капитализовао је у више наврата:
први пут краћим радом који је објављен у зборнику САНУ 1983. године,28
да би 1988. у оквиру едиције Векови Јужне Паноније (Dél-Alföldi évszázadok)
објавио књигу под називом Између потиских Срба и Мађара. Политичка каријера Петра Чарнојевића.29
С пролећа 1981. потиче Одобрење истраживачког рада за Корокнаи
Акошне (мађ. Koroknai Ákosné), вишу библиотекарку из Сечењијеве би-

титовском процесу (рехабилитован је тек 1964). Након изласка са робије, радио је у више
културних установа као уредник, да би се 1965. запослио у Историјском заводу Словачке
академије наука, када је одбранио и докторску дисертацију под називом Сеоба Словака на
Доњу земљу у 18. и 19. веку. Године 1968. почео је да ради у Матици словачкој и постао је директор новооснованог Уреда за Словаке у иностранству, где је радио до одласка у пензију
1990. Умро је 1998. године. Активно се бавио истраживачким радом, истражујући углавном
сеобе Словака, а преводио је и великане југословенске књижевности на словачки (Добрицу
Ћосића, Антонија Исаковића, Бранка Радичевића, и др). Стручне и политичке радове преводио је са чешког, руског и мађарског језика („Jan Siracki”, www.slovackizavod.rs, приступљено: 1. августа 2017).
25 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 95, „Матица српска Нови Сад – Арадац”, бр. 882/1975.
26 О Петру Чарнојевићу види: Золтан Ђере, Дневник краљевског комесара Петра Чарнојевића
из 1848. године, Зборник матице српске за историју 61/62, Нови Сад 2000, 241–275.
27 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 127, „Истраживање Петра Варшањија из Мађарске у Историјским архивима Војводине”, бр. 598/1978; ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Архив Војводине – Сремски Карловци”, бр. 2/8-1978. Варшањијева молба за истраживање одобрена је на седници
Комисије за одобравање коришћења архивске грађе страним држављанима одржаној 7.
септембра, а осим у зрењанинском, дата му је дозвола да истражује у Архиву Војводине
(фондови Бач-бодрошке, Торонталске и Тамишке жупаније, Врховно жупанство за Бачку,
Торонтал и Вршачки округ и Комесаријат за горњу, средњу и доњу Бачку), Историјском
архиву у Сомбору („грађа из XVIII и XIX века у вези теме истраживања”), Историјском архиву у Суботици (фонд магистрата слободног краљевског града), Историјском архиву у Сенти,
архивска јединица у Бечеју (грађа на тему – списи из XVIII и XIX века) и Историјском архиву
у Кикинди (фондови: Великокикиндски привилеговани дистрикт и Град са уређеним сенатом); изузетно му је дозвољено, ако буде захтевао, истраживање у архивима Новог Сада и
Панчева.
28 Петер Иштван Варшањи, Документи владиног повереника Петра Чарнојевића о покушају помирења Срба и Мађара 1848. године, у публикацији: Василије Крестић, Срби и
Мађари у револуцији 1848–1849. године, Београд 1983, 201–207.
29 Varsányi Péter István, Szerbek és magyarok köyött a Tisza mentén. Csernovics Péter politikai pályája.
Dél-Alföldi évszázadok 4, Békéscsaba–Szeged 1988.
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блиотеке у Будимпешти.30 Супруга мађарског историчара и архивисте
Акоша Корокнаија претходно је затражила дозволу за истраживачке боравке у суботичком, сенћанском и зрењанинском архиву, где је намеравала да истражује архивску грађу о раду и животу књижевника ХХ века –
Тодору Манојловићу, Ернеу Кишу, Ђули Дудашу, Иштвану Латаку, Габору Сарвашу и др.31 Истраживање је било предвиђено за период од 25.
маја до 2. јуна, а одобрено на основу Програма културно-просветне сарадње СФР Југославије и НР Мађарске за период 1980–1982. и у оквиру
размене стручњака Библиотеке Матице српске и Сечењијеве библиотеке у
Будимпешти.
Сарадња између Института за историју Филозофског факултета у
Новом Саду и Архива партијског института Мађарске социјалистичке радничке партије у Будимпешти, довела је 1987. до истраживачког боравка др
Ласла Сарке у зрењанинском Архиву. Сарадник Мађарске академије наука, Сарка је архивску грађу користио за обраду теме Грађанско-демократска
револуција у Мађарској 1918/1919. године, а осим у зрењанинском, истраживао је и у панчевачком, сомборском и суботичком архиву.32
Крајем јануара 1989, на адресу Архива је стигло писмо из Минхена, у
ком је докторандкиња тамошњег Универзитета „Лудвиг Максимилијан”
Мари Жанин-Чалић молила за дозволу да током марта и/или априла
посети Архив и у њему истражује за потребе своје дисертације; писму је
приложила и препоруку свог ментора, проф. др Едгара Хеша.33 Њена док30 У сачуваној евиденцији из регистратуре Историјског архива Зрењанин, она се нигде
не помиње својим правим именом, већ једино презименом и именом свог мужа, на који је
била додата уобичајена скраћеница –né, која је означавала (а и дан-данас означава у мађарском језику) супругу.
31 ИАЗ, Рег ИАЗ 1947– , кут. 83/2, „Захтев за добијање сагласности за истраживање хунгарике”, бр. 204/1981.
32 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1 (1–100), „Истраживање др Сарка Ласла из Мађарске”, бр.
9/1987. Сарка се родио 1953. у Галанти (Словачка); завршио је Филозофски факултет Универзитета Коменијус у Братислави, након чега је радио на Институту за историјске науке
Словачке академије наука; 1977. Послат је у Будимпешту, у тамошњи одељак Словачке академије наука. Годину дана касније запослио се у Комисији за историју Мађарске академије
наука; након 2001. постао је директор новооснованог Института за истраживање националних мањина при МАН-у.
33 Написано на српском (српско-хрватском), латиницом, писмо је у целости гласило: „Poštovane dame i gospodo! U sklopu radova na mojoj disertaciji bavim se poviješću industrijalizacije
u Vojvodini u periodu od 1890. do 1941. g. Ovaj bi rad trebao biti dio jednog komparativnog istraživačkog projekta (na Institutu za povijest istočne i jugoistočne Evrope Univerziteta u Minhenu) o
privrednoj i socijalnoj povijesti regionalnih periferija stare Ugarske. U njemu bi trebao biti prikazan
prijelaz starog zanatstva na industrijsku produkciju, a time i proces modernizacije dotičnog agrarnog društva. U plan rada uključeno je također i pitanje nastanka i položaja radničke klase. Bila bih
vam stoga vrlo zahvalna, ako biste mi već za početak ove godine (mart/april) omogućili pristup u
Vaš arhiv. Ovome dopisu prilažem preporuku moga mentora, prof. dr Edgara Höscha. Zahvaljujem
unaprijed za Vaš odgovor. Uz srdačne pozdrave, J. Čalić.” ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Мари
Жанин Чалић”, бр. 54/1989.

26

ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

торска дисертација биће одбрањена три године касније у Минхену, где је
1994. и публикована под називом Sozialgeschichte Serbiens 1815–1941 (Социјална историја Србије 1815–1941). Данас се сматра капиталним делом немачке
историографије у области истраживања Југоисточне Европе, јединственим
по свом научном приступу. Својевремено је награђена од стране Друштва
за Југоисточну Европу у Минхену, а у српском преводу Ранке Гашић појавила се 2004.34
На 9. октобар 1997. датирано је решење Министарства културе (у то
време носиоца оснивачких права Архива), којим је дозвољено истраживање Акико Сакари, асистенту на катедри за историју Филозофског факултета у Токију и лектору за јапански језик на катедри за филологију Филозофског факултета у Регензбургу. Сакара ће током наредних неколико
година интензивно истраживати грађу зрењанинског Архива из периода
немачке окупације Баната у Другом светском рату,35 а њено истраживање
резултирало је објављивањем докторске дисертације под називом Немачка
окупација српског Баната 1941–1944, уз нарочити осврт на немачку народносну
групу у Југославији,36 која данас представља капитално дело и незаобилазно
штиво када је о овој проблематици реч. По окончању својих истраживања у
архиву, Сакара је наставила да одржава контакте са зрењанинским Архивом.
До краја XX века, није забележено присуство значајнијих страних
истраживача. Крај овог столећа протекао је у знаку тромесечног (март-јун)
бомбардовања Савезне Републике Југославије од стране НАТО пакта, те
смене генерација и кадровских промена у колективу установе. Друштвено-политичке промене које је донео октобар 2000. означили су крај једне и
почетак нове велике епохе у његовом историјском развоју. За разлику од
претходног периода, у овом ће присуство страних истраживача постати
честа и уобичајена појава.
34 Мари Жанин-Чалић, Социјална историја Србије 1815–1941. Успорени напредак у индустријализацији, Београд 2004. Међутим, у српском издању, код побројаних архива из Србије/Југославије чија је грађа коришћена у истраживању, зрењанински Архив је изостављен (наведени су Архив града Београда, Архив Југославије, Архив Србије и Архив Војводине); ово
оставља сумњу у њен истраживачки боравак у Историјском архиву Зрењанин. Мари Жанин-Чалић се родила 1962. у Берлину. Магистрирала је 1987. у Минхену, на Универзитету
„Лудвиг Максимилијан“. Од 1992. до 2004. радила је као научни референт при Фондацији
„Наука и политика” у Ебенхаузену и Берлину. Током 1995. била је саветница специјалног
изасланика за бившу Југославију у Загребу, а од 1999. до 2002. политичка саветница при
Пакту за стабилност Југоисточне Европе у Бриселу. Од 2004. је професор историје Источне
и Југоисточне Европе у Минхену (Ранка Гашић, Контроверзе српског пута у модерну, у: Мари
Жанин-Чалић, Социјална историја Србије 1815–1941. Успорени напредак у индустријализацији,
Београд 2004, 568–570.)
35 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 2 (201-313), „Мишљење Архива Србије за обуку истраживача”,
бр. 256/1998.
36 Akiko Shimizu, Die Deutsche Okkupation des serbischen Banates 1941–1944 unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Volksgruppe in Jugoslawien, Münster 2003.
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Страни истраживачи (2000–2017)
Са 2000. годином наступа доба великих промена за архивску установу у Зрењанину. У њене просторије улазе рачунари, штампачи и скенери;
почињу да се прате конкурси, пишу пројекти и добијају финансијска
средства за њихову реализацију; депои се непрестано адаптирају и поправљају; колектив се подмлађује, издавачка делатност оживљава, а самосталне
изложбе постају саставни део архивских активности; рад се осавремењује,
обим грађе која настаје пословањем Архива се увећава, установа се отвара
јавности и кроз медије постаје препознатљивија у јавном дискурсу и све
присутнија у културном животу локалне заједнице. Хвата се прикључак са
модерним токовима у архивистици, продубљује се већ постојећа сарадња
са другим архивима и сродним установама културе, а остварују се и нови
контакти и познанства; прилив грађе у Архив се повећава, једнако као и
библиотечки фонд; почиње микрофилмовање матичних књига, а убрзо и
дигитализација архивских докумената и периодике. Уопште узевши, Архив током прве деценије ХХI века проживљава своје златно доба, налази се
на узлазној путањи и постиже лепе успехе и резултате.37 Време санкција,
криза, изолације и скрајнутости било је завршено; почињало је време транзиција, пројеката, „евро-интеграција” и модернизације.
У овом контексту отварања српског друштва према свету и осавремењавања рада зрењанинског Архива требало би сагледати и појачано
интересовање страних истраживача за архивску грађу. Оно, међутим, више
није било ограничено искључиво на физички боравак у Архиву, већ је
значајно унапређено кроз примену информационих технологија у архивистичкој пракси.
У пролеће 2004, Покрајински секретаријат за културу из Новог Сада
издао је дозволу за истраживање Михаелу Портману (нем. Michael Portmann,
1975– ) из Швајцарске, којом му је одобрио да „периодично у току године
може користити архивску грађу Историјског архива у Зрењанину”.38 Портман је годину дана раније магистрирао историју на Бечком универзитету,
и у зрењанински Архив долазио је са намером да истражује – за потребе
своје докторске дисертације – „грађу везану за популационе и економске

37 Свој врхунац Историјски архив Зрењанин доживљава 2007, на 60. рођендан, када бива
награђен признањем Златна архива из Фонда Александра Арнаутовића (као најбољи архив
у Србији) и када отвара сопствени излобени простор у згради некадашњег фото-атељеа
првог бечкеречког светлописца Иштвана Олдала. О томе види: Бранка Јајић, Изложбени
салон на обали језера, „Зрењанин” 2879, 5. октобар 2007, 24; Б. Јајић, Зрењанински Историјски
архив најбољи у Србији ове године. „Златна архива” – награда за предан рад, „Зрењанин” 2890, год.
LV, 21. децембар 2007, 20.
38 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Покрајински секретаријат за културу – истраживање”, бр. 125/2004.
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процесе трансформације у Војводини у периоду 1944–1946.”39 Резултати
ових, и истраживања која је овде обавио и у наредној години (2005), касније
ће послужити као основа за низ радова у којима је обрадио политичку,
привредну и друштвену историју војвођанског и југословенског простора
у време Другог светског рата и првим поратним годинама.40 У 2005. је одбранио и своју докторску дисертацију, која је публикована 2008,41 да би
две године касније стекла вредно признање – награду Аустријске академије наука „Рихард Г. Плашка” (нем. Richard G. Plaschka-Preis).42 Портман
се данас сматра једним од водећих стручњака за историју Југославије ХХ
века на немачком говорном подручју.43
39 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947 – , „Молба за истраживачки рад – Покрајински секретаријат за
образовање и културу – Michael Portmann”, бр. 2/2005.
40 Овде се на првом месту издвајају радови о колонизацији и привреди Војводине, послератној судбини Подунавских Шваба, решавању националног питања у послератној Војводини итд.: Michael Portmann, Widerstand auf dem Land: Die kommunistische Landwirtschaftspolitik in
der Vojvodina 1944–1952 [Отпор на селу: комунистичка пољопривредна политика у Војводини
1944–1952]. Südost-Forschungen Jhrg. 2006/2007, München 2008, 370–393 (публиковано 2012. у
новосадском часопису Политикон под називом „Репресија и отпор на селу: Комунистичка
пољопривредна политика у Војводини (1944–1954)”); Исти, Die orthodoxe Abweichung: Ansiedlungspolitik in der Vojvodina zwischen 1944 und 1947 [„Тврдокорно одступање: Колонизациона
политика у Војводини 1944–1947”], Bohemia Bd. 50, Heft 1, o. O. 2010, 95–120; Исти, Die Bevölkerungs- und Nationalitätenpolitik des kommunistischen Jugoslawien im Spannungsfeld von Revolution
und Tradition (1944–1948), unter besonderer Berücksichtigung der deutsch- und ungarischsprachigen
Gruppen in der Autonomen Provinz Vojvodina [„Популациона и национална политика комунистичке Југославије у бурно доба револуције и традиције, с посебним освртом на немачку
и мађарску мањину у Аутономној покрајини Војводини”], in: Michael Wedekind – David
Rodogno (Hrsg.), Umsiedlung und Vertreibung in Europa / Spostamenti forzati di popolazioni in Europa
1939–1955, Innsbruck-Wien-Bozen 2010, 177–196; Die jugoslawisch-kommunistische Militärverwaltung
für den Banat, die Bačka und die Baranja (1944–1945). Unter besonderer Berücksichtigung der deutschund ungarischsprachigen Minderheit [„Југословенска комунистичка Војна управа за Банат, Бачку
и Барању (1944–1945), са посебним освртом на немачку и мађарску мањину”], in: Bericht
über den 24. Österreichischen Historikertag in Innsbruck, Innsbruck 2006, 319–333; Politik der
Vernichtung? Die deutschsprachige Bevölkerung in der Vojvodina 1944 – 1952. Ein Forschungsbericht auf
Grundlage jugoslawischer Archivdokumente [„Политика уништења? Немачко становништво у
Војводини 1944–1952. Истраживачки извештај на основу докумената из југословенских архива”],
in: Danubiana Carpathica. Jahrbuch für Geschichte und Kultur in den deutschen Siedlungsgebieten
Südosteuropas, Bd. 1 (48), München 2007, 321–360 итд.
41 Michael Portmann, Die Komunistische Revolution in der Vojvodina 1944–1952. Politik, Gesellschaft,
Wirtschaft, Kultur [„Комунистичка револуција у Војводини 1944–1952. Политика, друштво,
привреда, култура”], Zentraluropa-Studien, Bd. 13, Wien 2008.
42 Ово признање се додељује научним радницима млађим од 40 година за изванредан
допринос на пољу проучавања историје Источне, Централне и Југоисточне Европе (прим.
Ф. К.).
43 Поред ове, остале области његовог интересовања и истраживања обухватају: национално питање у Југославији од Другог светског рата до почетка деведесетих; историју Војводине, изградњу националних држава у Југоисточној Европи у XIX веку. Портман је ове
теме обрађивао у бројним међународним научним часописима, као и у настави и предавањима која је држао на универзитетима у Бечу и Берну. Својим научним саопштењима
оглашавао се и у српским часописима (Retaliation and Persecution on the Yugoslav Territory by
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У документима из архивске регистратуре за наредну, 2005. годину,
убележено је име још једног страног истраживача који је имао сличне, или
бар тематски блиске афинитете као и Портман: у питању је био Макс
Бергхолц (енгл. Max Bergholz) који је проучавао културу сећања на југословенском простору после Другог светског рата. Бергхолц је у то време
као стипендиста IREX-а44 радио на изради докторске дисертације на поменуту тему, под менторством проф. др Љубодрага Димића; истраживачка
дозвола издата од стране надлежног Покрајинског секретаријата датирана
је на 2. јун.45 Један „дериват” ових Бергхолцових истраживања биће недуго
затим публикован: најпре у сарајевском зборнику радова, а потом и у Годишњаку за друштвену историју.46 Носилац низа престижних међународних
стипендија,47 Бергхолц је данас професор универзитета „Конкордија” у
Монтреалу, где држи наставу о историји национализма, насиља и геноцида, људским правима, историју Југославије и Балкана, са фокусом на
Србију, Хрватску и Босну и Херцеговину. Осим недавно објављене књиге
Насиље као генеративна сила: идентитет, национализам и сећање у једној балканској заједници,48 написао је низ радова и одржао бројна предавања у којима је разматрао различите теме из горенаведених области.49
Partisan forces during and after WWII (1943–1946), Tokovi istorije 1–2, Beograd 2004, 45–74), а са
српског је на немачки преводио радове Љубинке Трговчевић, Предрага Марковића, Јована
Комшића и других аутора. Од 2006. је научни сарадник Аустријске академије наука, а од
2009. члан „Комисије за историју и културу Немаца у Југоисточној Европи” са седиштем у
Тибингену (Немачка).
44 IREX (скр. од International Research and Exchanges Board) – међународна непрофитна
организација посвећена унапређењу образовања и просвете – прим. Ф. К..
45 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Покрајински секретаријат за образовање, културу и науку –
дописи”, бр. 2/2005.
46 Maks Bergholz, Među rodoljubima, kupusom, svinjama i varvarima: spomenici i grobovi NOR-a,
1947–1965 godine, u: Husnija Kamberović (ur.), 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Kako se
sjećati 1945. godine?, Sarajevo 2006, 75–99; такође в.: Макс Бергхолц, Међу родољубима, купусом,
свињама и варварима: споменици и гробови НОР-а 1947–1965. године, у: Годишњак за друштвену
историју, год. XIV, св. 1–3, Београд 2008, 61–82.
47 Овде спадају: стипендија фондације „Хари Франк Гугенхајм” (The Harry Frank Guggenheim Foundation), већ поменута стипендија IREX-а, затим, Фулбрајтова стипендија (The
Fulbright International Institute for Education), стипендија Истраживачког фонда за друштво
и културу у Квебеку (Le Fonds de recherché du Québec-Société et culture) итд.
48 Max Bergholz, Violence as a Generative Force: Identity, Nationalism and Memory in Balkan Community, Ithaca, New York 2016; ова књига је 2017. награђена признањем „Хариман Ротшилд”
(Harriman Rotschild Prize) која се додељује за изузетне истраживачке резултате у области
проучавања национализма.
49 Према сопственом исказу, Бергхолц у свом раду настоји да пружи одговоре на два
главна питања: „Шта изазива суседе у једној мултиетничкој средини који су дуго живели
заједно у миру, да убијају једни друге? И шта је оно што починиоце и жртве, који су починили и искусили зверства, тера да живе заједно поново када убијања престану?” Међу горепоменутим радовима овде ће бити наведена два: Sveštenik, spomen ploča i borba za sećanje na pale
borce u jednom selu u Srbiji, 1955–1956, u: Dragana Radojičić – Aleksandra Pavićević (ur.), Spomen
mesta, istorija, sećanja, Beograd 2009, 37–46; When All Could No Longer Be Equal in Death: A Local
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Зрењанински архив се у фебруару 2006. нашао у фокусу интересовања локалне штампе, када му је у посету дошао амбасадор Шпаније у
Србији и Црној Гори Хосе Риера Сикијер (шп. José Riera Siquier).50 Том
приликом је договорена конкретна сарадња чије је исходиште пронађено
у локалној историји, односно чињеници да је Зрењанин у првој половини
XVIII века примио известан број шпанских колониста и остао уписан у
оновременим мапама под називом „Нова Барселона”.51 Са шпанским амбасадором је било договорено превођење и објављивање књиге Феликса
Милекера из 1937. године – Покушај насељавања Шпанаца у Банат.52 Ново
издање је требало да буде тројезично: српско-немачко-шпанско,53 а у циљу
даље разраде овог пројекта у јесен 2006. Његова екселенција Сикијер ће у
септембру довести представнике архивских установа Каталоније,54 који су
приликом посете обишли, поред Историјског архива Зрењанин и градски
музеј. Нажалост, овај пројекат на крају није реализован, али је интересовање за ову тему остало итекако присутно и у наредном периоду Архив ће у
више наврата бити домаћин гостима из Шпаније који су се интересовали
за ово питање и о њему писали.55
Крајем 2006. и почетком 2007, припремајући се за обележавање 60.
годишњице свог постојања и рада, Историјски архив Зрењанин остварио
је институционалне везе са архивским установама у земљама окружења –
Мађарској и Румунији. Ови контакти, нарочито са Архивом Чонградске
жупаније из Сегедина, у наредном периоду ће бити интензивирани и
донети лепе резултате, а у Зрењанин довести нове истраживаче.56 Први
Community’s Struggle to Remember Its Fallen Soldiers in the Shadow of Serbia’s Civil War, 1955–1956,
The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies, November 2010, 1–58.
50 С. Воргић, Амбасадор Краљевине Шпаније у посети општини Зрењанин – Историјска спона
са Шпанцима, Зрењанин 2796, год. LIII, 24. фебруар 2006, 4.
51 За више детаља о овој теми види: Филип Крчмар, Трагом шпанских колониста у Банату,
Зборник Матице српске за историју 82, Нови Сад 2010, 145–154.
52 У оригиналу: Felix Milleker, Versuch einer Ansiedlung von Spaniern im Banat, Wrschatz 1937.
53 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 7, „Уговор о ауторском хонорару”, бр. 1545/2006.
54 „Делегацију су чинили директор Националног архива Каталоније Ђузепе Марија
Санса и Траве, заменик генералног директора архива Опште управе културне баштине
владе Каталоније Рамон Алберт и Фугерас, те амбасадор Шпаније у Београду Хозе Ривера
Сикијер Посета делегације Каталоније Зрењанину – Сећање на Нову Барселону, „Зрењанин” 2825,
год. LIII, 22. септембар 2006, 18.
55 Два најпознатија примера оваквих посета, које су добиле и одговарајући публицитет,
биле су визите шпанског професора Августија Алкобера (Augustí Alcoberro i Pericay), који
је написао књигу Нова Барселона на Дунаву (1735–1738). Град избеглица из Рата за шпанско
наслеђе (у оригиналу: „La Nova Barcelona del Danubii (1735–1738). La ciutat dels exiliats de la
Guerra de Successió”; Barcelona 2011) и новинарке Андрее Родес, која је посетила Зрењанин
2015. године.
56 Представници Архива Чонградске жупаније присуствовали су отварању Изложбеног
салона Архива у јесен 2007. (Бранка Јајић, Изложбени салон на обали језера, „Зрењанин” 2879, 5.
октобар 2007, 24); поводом обележавања јубилеја 60. годишњице, мађарске колеге поклониле
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међу њима је био Јанош Гилице,57 директор одељења Архива Чонградске
жупаније у Макоу, који је крајем 2008. добио потребну дозволу од стране
Покрајинског секретаријата за образовање и културу.58 Истраживао је
грађу о племићким породицама Киш и Ронаи, које су оставиле дубок траг
у историји некадашњег Великог Бечкерека и Торонталске жупаније; његова посета и занимање за ову тематику – који ће се наставити и у наредном периоду – резултираће понајвише свеобухватном монографијом под
називом Историја кишсомборске породице Ронаи, коју је написао у коауторству са Атилом Марошваријем, довршивши на тај начин историјат ове
породице који је својевремено започео њен члан Елемер Ронаи.59 Гилице
ће наредних година у више наврата боравити у Архиву и активно радити
на повезивању зрењанинског са архивима у Макоу и Сегедину.
Ове активности кулминирале су 2009. године, када је у фебруару са
мађарске стране стигао позив на потписивање Споразума о сарадњи између
ове две установе, који је био припреман још од раније, а чије је закључење
било заказано за 26. март.60 Делегација Историјског архива Зрењанин,
предвођена начелницом Средњобанатског округа Тањом Дуловић (чиме
је цела ствар издигнута на један виши, званичнији ниво),61 отпутовала је у
Сегедин, где су поменутог датума директори оба Архива – др Карол Биерсу зрењанинском Архиву своја издања и друге књиге из области архивистике и историје, који
су обухватали су томове и свеске неколико едиција: Tanulmányok Csongrád megye történetéből
[„Студије из историје Чонградске жупаније”], A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai [„Издања
Архива Чонградске жупаније”], Dél-Alföldi évszázadok [„Векови Јужне Паноније”] итд. (ИАЗ,
Рег. ИАЗ 1947– , кут. 2, „Примопредаја књига из Сегедина поводом прославе 60 година Историјског архива Зрењанин”, бр. 408/2007). У 2008, на адресу Историјског архива Зрењанин ће
из Сегедина стићи позиви на учешће у више архивских дешавања: 31. архивским данима
(ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 3, „Позивно писмо за Аранку Балинт”, бр. 445/2008; ИАЗ, Рег.
ИАЗ 1947– , кут. 3, „Архив Чонградске жупаније – допис”, бр. 505/2008); испраћај у пензију
дугогодишњег сарадника Архива Чонградске жупаније, историчара др Ласла Блазовића
(ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 3, „Позив на испраћај у пензију Ласла Блазовића”, бр. 447/2008;
ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 3, „Позивница”, бр. 501/2008); семинар Мађарског друштва архивиста у Залаегерсегу (ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 2, „Позив на семинар Савеза мађарских
архивиста, Залаегерсег, 25–28. август”, бр. 343/2008) итд.
57 Јанош Гилице (мађ. Gillicze János, 1951– ), историчар и архивист. Од 1982. запослен у
маковском одељењу Архива Чонградске жупаније; од 1998. виши архивист; члан Мађарског
друштва архивиста (мађ. Magyar Levéltáros Egyesület) и оснивач и председник завичајног
удружења „Миклош Сирбик” из Макоа; од 1990 био је градски одборник Макоа, а од 2002.
до 2006. и заменик градоначелника. Написао велики број радова из области историје Макоа
и Поморишја и бројне биографије истакнутих политичких личности са подручја Јужне Угарске. Посебно се занимао за историјате племићких породица са тог поднебља.
58 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Покрајински секретаријат за културу – Решење”, бр.
2/2008-10.
59 Rónay Elemér, Gilicze János, Marosvári Attila, A zombori Rónay család története, Szeged 2012.
60 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Историјски архив Чонградске жупаније Сегедин”, бр.
60/2009.
61 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 2, „Позив”, бр. 149/2009.
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нацки и Нада Борош потписали Споразум о сарадњи.62 Како је то касније
укратко објашњено у обавештењима која је тим поводом Историјски архив
Зрењанин упутио Архиву Војводине, Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање и Архиву Србије, циљ Споразума било је „реципрочно истраживање архивске грађе у оквиру законских могућности,
размена стручних искустава у раду са архивском грађом, посебно у сфери
заштите архивске грађе и дигитализације, организовање заједничких
изложби, научних саветовања и скупова, размена стручних и научних
издања и заједничко појављивање на конкурсима које финансира Европска унија”.63 Иако је био уопштеног карактера и садржао само „грубе оквире узајамне сарадње”, уз напомену да ће у случају конкретне сарадње обе
стране склапати посебне уговоре, Споразум су потписници једногласно
оценили одличним и изразили задовољство његовим постизањем.64
Од 2007. до 2009. трајали су контакти и преписка Архива са
Лоренцом Бароном, истраживачем-ентузијастом из Немачке. Пореклом
из Книћанина (нем. Rudolfsgnad) Барон је 2007. године контактирао Архив,
након чега је замољен да у бечким архивима, где је често вршио истраживања, пронађе грађу која се односи на Велики Бечкерек.65 Барон је у октобру 2008. јавио да је наишао на копију Привилегије Марије Терезије којом
је Велики Бечкерек 1769. уздигнут у статус трговишта, те да је, након вишемесечне преписке и истраживачког рада, послао у Зрењанин приређено фототипско издање Привилегије заједно са преводом на српски језик.66
Тиме је дао свој допринос проучавању ове материје, везану за градску историју у XVIII веку.

62 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 2, „Egyűttmükődési megállapodás – Sporazum o saradnji”, бр.
181/2009.
63 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Обавештење о склопљеном споразуму о сарадњи између
Архива Чонградске жупаније и Историјског архива Зрењанин”, бр. 3/2009-3. Подручје сарадње, како је било дефинисано Споразумом, обухватало је: истраживање архивске грађе
друге стране, у оквиру законских норми; размену стручног искуста, резултата истраживања
(нарочито на пољу архивистике), са нагласком на подручје заштите архивске грађе и дигитализације; узајамно посећивање стручних скупова и помоћ другој уговорној страни у приређивању разних манифестација (изложби, састанака, стручних усавршавања итд); размену
репродукованог материјала архивске грађе (фотокопија, микрофилмова и др.); размену
својих едиција и издања; проналажење начина заједничког пријављивања на конкурсе финансиране од стране Европске уније.
64 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 3, „Записник са седнице у Архиву Чонградске жупаније 26.
марта 2009”, бр. 402/2009. Свечаној седници на којој је потписан Споразум о сарадњи присуствовао је, поред архивиста из Зрењанина и Сегедина, Чонграда, Макоа, Ходмезевашархеља
и Сентеша (који су заједно чинили Архив Чонградске жупаније) и директор Историјског
архива Сента Иштван Фодор, који је активно посредовао у успостављању сарадње.
65 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 3, „Лоренц Барон – поздрав”, бр. 502/2008.
66 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 2, „Лоренц Барон”, бр. 104/2009; ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут.
2, „Лоренц Барон”, бр. 178/2009.
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Чешљајући даље документа из архивске регистратуре, у 2010. наилази се на нова страна имена и презимена. Забележено је да су те године у
архивској читаоници седели историчари Тамаш Тот (1968– ) из Сегедина,67
који је радио на обимној студији-регистру гробних места и истраживао
црквене матичне књиге умрлих свих вероисповести),68 те Чаба Ленђел из
Беча69 и Ћиприан Главан из Темишвара,70 који су истраживали немачку
штампу у Банату за потребе својих докторских дисертација. У Архиву је
боравила и Едита Бугалова (1961– ), музиколог из Словачког народног
музеја у Братислави, трагајући за два истакнута словачка композитора која
су деловала у Великом Бечкереку почетком ХХ века – Микулаш Шнајдер
Трнавски и Виљем Фигуш Бистри.71 Осим ње, још неколицина страних
држављана истраживало је у Архиву за своје приватне потребе, махом
породичну историју.72

67 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Покрајински секретаријат за културу – Истраживање
историјске грађе у Архиву”, бр. 2/2009-11; ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Покрајински секретаријат за културу – Решење”, бр. 2/2009-14.
68 Тотова специјалност било је истраживање гробаља и лоцирање гробних места знаменитих личности. На ту тему објавио је више радова, од којих су најзначајнији: Szeged jelesei
szegedi temetőkben [„Знаменити Сегединци на сегединским гробљима”], Szeged 2001; Zsidó
siremlékek Budapesten [„Јеврејске гробнице у Будимпешти”], Budapest 2004; A budapesti rákoskeresztúri izraelita temetőben nyugvó jeles személyek adattára [„Прилози за знамените личности
сахрањене на јеврејском гробљу Ракошкерестур у Будимпешти”], Szeged 2007; Csongrád megye
temetőiben nyugvó jeles személyek adattára [„Прилози за знамените личности сахрањене на
гробљима Чонградске жупаније”], Szeged 2008; A budapesti templomokban nyugvó jeles személyek
adattára [„Прилози за познате личности сахрањене у будимпештанским црквама”], Szeged
2014. Резултат Тотовог истраживања у зрењанинском Архиву била је књижица под називом
A szerbiai temetőkben nyugvó jeles és vagz neveyetes syemélzek adattára [„Прилози о познатим личностима на српским гробљима”], Szeged 2010.
69 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Покрајински секретаријат за културу – Истраживање
историјске грађе у архиву”, бр. 2/2009-15.
70 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 2, „Покрајински секретаријат за културу – Решење”, бр.
193/2010. Главан је своју дисертацију под називом Немачка штампа у Банату 1771–1867 (рум.
Presa de limbă germană din Banat 1771–1867) одбранио 2015. године на Институту за историју
„Георге Барицију” Румунске академије у Клужу.
71 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , „Покрајински секретаријат за културу – Истраживање историјске грађе у архиву”, бр. 2/2009-16. Шнајдер-Трнавски је главна истраживачка преокупација
Бугалове (1961– ), која је чак била један од оснивача друштва са тим именом. У фокусу њеног
рада се, осим лика и дела Трнавског, налази музикологија и музичка историографија. Бугалова се бавила и музеолошким радом, приређујући изложбе националног и међународног
значаја, као и бројне конференције и семинаре, те истраживачке пројекте са музичким и
историјским темама. Члан је Словачког музиколошког удружења и Културног савета региона Трнава.
72 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Покрајински секретаријат за културу – Истраживање
историјске грађе у архиву“, бр. 2/2009-12; ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Покрајински секретаријат за културу – Решење”, бр. 2/2009-13; ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 3, „Издавање дозволе
за коришћење архивске грађе”, бр. 638/2010.
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Значајнији број страних истраживача је забележен у 2013. Катрин
Јуркат (нем. Katrin Jurkath), стипендисткиња Фондације „Ханс Беклер”
(нем. Hans Böckler Stiftung), са Универзитета „Александар Хумболт” у
Берлину дошла је у Зрењанин како би испитивала утицаје транзиције и
транзиционих процеса на овдашњи раднички покрет.73 Према сопственом
исказу, занимало ју је „како су радници и раднице у Зрењанину доживели
период од краја осамдесетих до двехиљадитих и како су се, са њихове тачке
гледишта, изменили друштвени односи у оквиру привредних предузећа”.
Ову тему је истраживала на примеру два зрењанинска предузећа која су
раније деловала у саставу некадашњег Индустријско-пољопривредног
комбината „Серво Михаљ” (фабрика лекова „Југоремедија” и млекопрерађивачка индустрија „Млекопродукт”) која су имала различите путеве
развоја након транзиције и приватизације.74 Јуркатова је истраживала
грађу о комбинату „Серво Михаљ”, часопис Комбината „Билтен” (који је
од 1957. излазио као подлистак недељника Зрењанин) и грађу Окружног
комитета Савеза комуниста Војводине.
Са истраживачког Института Европског универзитета у Фиренци
(енгл. European University Institute, скр. EUI), у Архив је 2013. дошла Швајцаркиња Каролина Мецгер, како би проучавала ширење нацистичких
идеја међу банатским и бачким Немцима тридесетих и четрдесетих година прошлог века.75 Њена истраживања била су тематски блиска онима
која је својевремено вршила Акико Сакара, али су првенствено била усмерена ка фолксдојчерској омладини и њеној нацификацији. Иако краткотрајна, она су резултирала израдом докторске тезе коју је Мецгерова одбранила 8. септембра 2016. под називом Youth, nation and the national-socialistic
mobilization of ethnic Germans in the Western Banat and the Batschka 1918–1944
[„Омладина, нација и национал-социјалистичка мобилизација Немаца у
Западном Банату и Бачкој (1918–1944)”].76
Заједно са Јаношем Гилицеом,77 сада већ сталним и редовним гостом,
у Архиву је 2013. боравио и Пал Халмађи, директор музеја „Атила Јожеф”

73 Оригинални назив дисертације гласио је: Auswirkungen der Transformation auf die Arbeiter_innenschaft – eine Untersuchung serbischer Arbeitswelten.
74 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Покрајински секретаријат за културу Нови Сад – Решење”,
бр. 2/2013-41.
75 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Покрајински секретаријат за културу Нови Сад – Решење”,
бр. 117/2013-1.
76 Докторска теза Каролине Мецгер тренутно се налази у штампи под делимично промењеним насловом: Forging Germans: Youth, Nation, and the National Socialist Mobilization of Ethnic
Germans in the Western Banat and the Batschka (1918–1944).
77 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
– Решење”, бр. 2/2013–38.
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из Макоа.78 Његова главна интересовања обухватала су период Првог и
Другог светског рата у данашњем мађарском делу Баната, који је иза 1918.
ушао у састав Мађарске.79 И његови доласци у Архив у наредном периоду
резултираће значајним унапређењем сарадње између установа културе у
Макоу и Зрењанину. Од истраживача из Мађарске, у Зрењанину је боравио и др Габор Рокоља (мађ. Rokolya Gábor), у потрази за новим фактима
о развоју мађарског нотаријата и канцеларијског пословања на овом подручју (пар година раније, Рокоља је публиковао репрезентативну монографију посвећену овој теми).80
Осим тога, у 2013. забележен је и пораст броја страних држављана који су се обраћали Архиву посредством домаћих адвокатских канцеларија
ради остваривања својих права у поступку реституције земље одузете након Другог светског рата: захтеви су стизали из Аустрије, Немачке, Мађарске, Израела, САД, чак и Аустралије.81
Након сагласности за истраживање добијене у 2013,82 зрењанински
Архив је 2014. године посетио Тимоти Олин (енгл. Timothy J. Olin) из
Сједињених Америчких Држава, са Катедре за историју универзитета
Пердју (Purdue) у Индијани. У својој докторској дисертацији, рађеној под
менторством престижног „хабзбурголога” Чарлса Инграа, истраживао је
„међунационалне односе у Јужној Угарској током XVIII и XIX века у светлу
78 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање – Решење”, бр. 2/2013–37. Пал Халмађи (мађ. Halmágyi Pál, 1948– ), од 1988. до 2013.
обављао је дужности директора музеја „Атила Јожеф” у Макоу. Објавио је бројне радове о
локалној историји Макоа и окружења, у којима је понајвише обрађен период Првог и
Другог светског рата. Међу њима су најзначајнији наслови: Makó város francia megszállása
[„Мако под француском окупацијом”], Makó 1984 и Makó város roman megszállása [„Мако под
румунском окупацијом”], Makó 1985; за историју српског дела Баната значајан је његов рад
Csanád és Torontál vármegyek tisztvisélői 1779–1944 [„Званичници Чанадске и Торонталске
жупаније 1779–1944”], Makó 2001, у коме су сабрани уметнички портрети торонталских
великих жупана, који се данас чувају у музеју „Атила Јожеф”. Такође, бавећи се локалном
историјом Макоа, Халмађи је у неколико својих радова детаљно обрадио живот и дело
једног од најзнаменитијих житеља тог града – Џозефа (Јожефа) Пулицера. Међу њима се
издвајају: A Pulitzer-kultusz 100 éve Makón [„Сто година Пулицеровог култа у Макоу (1911–
2011)”], Makó 2011. и Pulitzer József emlékezete [„Споменица Јожефа Пулицера”], Makó 2014, у
коауторству са Андрашом Чилагом.
79 Реч је о селима јужно од Сегедина која су до краја Првог светског рата била у саставу
Торонталске жупаније, односно њеним срезовима Турска Кањижа (данашњи Нови Кнежевац) и Велики Сенмиклуш. То су: Киш Сомбор, Деска, Ђала, Сириг, Стари Свети Иван,
Нови Свети Иван, Кибекхаза, Кларафалва и Ференцсалаш.
80 Rokolya Gábor, A polgári köyjegyzőség emlékeyete 1875–1949, Magyar Országos Közjegyzői
Kamara, Budapest 2009. Годину дана касније, појавило се и енглеско издање: Gábor Rokolya,
The Beginnings of Modern Notariat in Hungary 1875–1949, Budapest 2010.
81 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
– Решења”, бр. 2/2013.
82 ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947– , кут. 1, „Покрајински секретаријат за културу Нови Сад – Решење”,
бр. 2/2013-18.
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колонизационе политике бечког двора на подручју Баната”; првенствено
се занимао за архивску грађу на немачком језику из фонда Велики Бечкерек,
град са уређеним сенатом 1769–1918.
У 2015. години, Архив је угостио докторанда Универзитета у Грацу
Рорија Арчера (енгл. Rory Archer). Повод његове посете било је истраживање за потребе пројекта „Центра за проучавање Југоисточне Европе”
(нем. Zentrum für Südosteuropastudien) у Грацу под називом Између класе и
нације: Радничке заједнице у Србији и Црној Гори осамдесетих година („Between
class and nation: Working class communities in 1980’s Serbia and Montenegro”).
Циљ овог пројекта био је – према Арчеровом сведочењу – „да пружи нове
увиде у то како су обични људи, нарочито радници, схватали период често бурних година позног социјализма између Титове смрти (1980) и пада
социјалистичког система (након 1989) и у њему се сналазили”. Емпиријски,
Арчерово истраживање се ослањало на четири студије случаја радничких
заједница – у Раковици, Никшићу (Црна Гора), Прибоју и Зрењанину.
Арчерова примарна истраживачка активност у Историјском архиву била
је усмерена на грађу предузећа која су између 1983. и 1990. године била
удружена у Сложену организацију удруженог рада (СОУР) „Текстинд”.83
Недуго након истраживања у Историјском архиву Зрењанин, Арчер
је 2015. докторирао на универзитету Карл Францен у Грацу, под менторством Флоријана Бибера и Карла Казера, одбранивши докторску дисертацију занимљивог назива Становање, друштвене неједнакости и незадовољство радничке класе у Београду у доба позног југословенског социјализма 1974–1991
(енгл. „Housing, social inequalities and discontent among working class Belgraders in late Yugoslav socialism 1974–1991”).84
83 Овај СОУР чинили су гиганти зрењанинске текстилне индустрије – фабрика шешира
„Бегеј”, конфекција „Слога”, фабрика тепиха „Пролетер” и фабрика чарапа „Ударник”
(можда понајвише упамћена по рекламама за женске чарапе у којима се појављује млада
глумица Лидија Вукићевић). О томе види: Erne Lazar, Milorad Martinov, Radoslav Pavlović,
Tekstilna industrija regiona Srednji Banat u vremenu od 19. do 21. veka, Zrenjanin 2009.
84 Арчер је 2016. заједно са Игором Дудом и Полом Стабсом приредио зборник радова
који се бави овом (и сличном) проблематиком: Rory Archer, Igor Duda, Paul Stubbs, Social
Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism, Routledge 2016. Спремно се одазвавши позиву
да за потребе Споменице Историјског архива Зрењанин 1947–2017. остави коментар о свом
истраживачком боравку у Архиву, Арчер је забележио: „(...) Архивска истраживања фабрика у Србији и Црној Гори током последњих неколико година показала су да приступ изворима није свуда једнак. Како је проблематика осамдесетих година прошлог века још увек
савремена, многа документа нису још увек пребачена у локалне архиве. Будући да је већина
фабрика из социјалистичког периода тренутно у процесу затварања, банкрота и/или приватизације, то значи да је приступ њиховој архивској грађи у најбољем случају непредвидив
и обично немогућ. Срећом по нас, архивска грађа за зрењанинску текстилну индустрију је
добро очувана. Не само да је пренета у архив, већ је и помно обрађена и каталогизована и
тако учињена доступном истраживачима. Истраживати у Историјском архиву Зрењанин
било је не само велико задовољство, већ и продуктиван академски подухват и ја се радујем
унапред неким новим посетама у 2016. и 2017. години како бих употпунио истраживачки
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Чести контакти и размена искустава са истраживачима из Макоа, у
2015. су довели до сарадње у припреми и постављању изложбе Историјског архива Зрењанин под називом Торонталска жупанија и њено наслеђе.85
Том приликом је највећа помоћ у виду савета и илустративног материјала
стигла из тамошњег музеја Атила Јожеф. Сарадња се наставила даље и у
2016, па је тако Историјски архив Зрењанин преузео путујућу изложбу
овог музеја посвећену Јожефу Галамбу, конструктору Фордовог модела
„Т”, који се родио у Макоу. Ова изложба је добила значајан публицитет, а
заједнички су је отворили градоначелници Зрењанина и Макоа Чедомир
Јањић и Ева Ержебет Фаркаш 7. септембра 2016. Они су се непосредно пре
тога провозали у аутомобилу Фордовог модела „Т” из 1921. године, који је
цео дан био изложен на главном градском тргу у Зрењанину.86 Изложба је
довела до продубљења, односно проширења сарадње, у коју је укључен и
Народни музеј Зрењанин. Наредног месеца, колективи зрењанинског
пројекат... Надаље је навео публикације које су произашле из поменутог пројекта а које су
засноване на истраживању у Историјском архиву Зрењанин”; поред већ поменутог зборника радова, то су: Approaching the socialist factory and its workforce: considerations from fieldwork in
(former) Yugoslavia in: Labor History 58 (1) 2017, 44-66 (у коауторству са Гораном Мусићем) и
When the workers met neoliberalism [„Кад су радници срели неолиберализам”], за зборник
радова који је тренутно у припреми: Marsha Siefert – Susan Zimmermann, Laboring Lives: The
Experience of Work in Eastern Europe. Осим ових, Арчер је написао и неколико занимљивих
радова у којима је обрадио теме из српског друштва осамдесетих и деведесетих година
прошлог века: Imaš kuću – vrati stan – Housing inequalities, socialist morality and discontent in 1980s
Yugoslavia, Godišnjak za društvenu istoriju 3, Beograd 2013, 119–139; Assessing turbofolk controversies: popular music between the nation and the Balkans, Southeastern Europe 36 (2), Leiden 2012,
178–207; Šverc and the Šinobus: Small-scale smuggling in Vojvodina, у публикацији: Bettina Bruns,
Judith Miggelbrink (ed.), Subverting Borders: Doing Research on Smuggling and Small-Scale Trade,
Wiesbaden 2012, 59–83, итд.
85 За више детаља о изложби в.: Филип Крчмар, Торонталска жупанија и њено наслеђе,
Зрењанин 2016; Бранка Јајић, Заборављена лекција из прошлости, „Зрењанин” 3304, год. LXII, 4.
децембар 2015, 2; Култ-инфо. Изложба, „Зрењанин” 3305, год. LXII, 11. децембар 2015, 16;
Ђуро Ђукић, Дворови торонталских племића, Политика 36680, год. CXII, 21. децембар 2015, 8;
Сара Самарџић – Милован Цветановић, Два виђења једног каталога, Рад музеја Војводине 58,
Нови Сад 2016, 263–266. Осим драгоцене помоћи у виду корисних савета и консултација,
мађарска страна уступила је и илустративан материјал из Музеја „Атила Јожеф” из Макоа,
који је чинио значајан део једног изложбеног сегмента (портрети торонталских великих
жупана и грбови торонталских племићких породица).
86 Осим локалног листа Зрењанин (Б. Ј., Мако-Зрењанин. „Форд-Т” на Тргу слободе, „Зрењанин” 3344, год. LXIII, 9. септембар 2016, 1; Makó város polgármestere városunkban tett látogatást,
„Зрењанин” 3345, год. LXIII, 16. септембар 2016, 17), о овој изложби известили су и бројни
електронски и интернет-медији: Jedinstvena izložba antologijskog modela automobila Ford T u centru
Zrenjanina
(http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/jedinstvena-izlozba-antologijskog-modelaautomobila-ford-t-u-centru-zrenjanina; приступљено 7. септембра 2016); http://www.zrenja
ninski.com/stogodisnji-fordov-model-t-zrenjaninskom-trgu/, приступљено 8. септембра 2016);
Форд Т из 1921. Изазвао велико интересовање Зрењанинаца (http://www.zrenjanin.rs/content.
aspx?CatId=45&DContId=4828&PrintMode=1, приступљено 8. септембра 2016); Za ljubitelje
oldtajmera model Ford „T” izložen na Trgu slobode (http://www.zrklik.com/2016/09/za-ljubiteljeoldtajmera-model-ford-t-izlozen-na-trgu-slobode/, приступљено 7. септембра 2016) итд.
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Музеја и Архива заједно су посетили Мако и том приликом обишли Музеј
„Атила Јожеф“. Том приликом је договорена заједничка сарадња између
два музеја, која је реализована у току 2017. године. На тај начин је, посредовањем Архива, успостављена нова и чврста веза између двеју сродних
установа културе у Зрењанину и Макоу.
У 2016. забележен је још један Сегединац у Архиву: Адам Хеђи (мађ.
Hegyi Ádám), са Одсека за изучавање културног наслеђа и информација у
људској комуникацији тамошњег Филозофског факултета. Заинтересован
за историју протестантизма у Мађарској, Хеђи је у Зрењанин дошао ради
истраживања у сврху обележавања тада предстојећег (а тренутно актуелног) јубилеја – пола миленијума од 95 теза Мартина Лутера и рођења протестантске вере у Европи (1517–2017). Хеђи је исте године објавио и један
рад у часопису Истраживања који издаје Катедра за историју Филозофског
факултета у Новом Саду.87
Увид у изложену ретроспективу страних истраживача који су у протеклих пола века посетили Историјски архив Зрењанин намеће неколико
очигледних и значајних закључака.
Први се односи на разноликост њихових географских и академских
миљеа: осим из земаља у региону, тј. окружењу (Мађарска, Румунија),
истраживачи су долазили и из Централне (Аустрија, Швајцарска, Немачка, Чешка, Словачка) и Западне Европе (Француска, Велика Британија),
Сједињених Америчких Држава, па чак и из Азије (Јапан). Посматрајући
њихово академско порекло (енгл. academic affiliation), међу њима се могу
препознати универзитетски и средњошколски професори, историчариаматери, музеалци, колеге архивисти, правници, музиколози итд., од којих се поједини чак сматрају водећим експертима и највишим ауторитетима у областима којима се баве.
Друго запажање односи се на ширину и разноликост истраживачких
интересовања, која се у хронолошком распону крећу од средине XVIII до
краја ХХ века, док у тематском спектру обухватају практично све аспекте
људског деловања. Последњих година нарочито је приметан (и охрабрујућ!) пораст занимања за историју банатске (и уже гледано, зрењанинске)
привреде у послератном периоду, будући да су на Западу већ настали
бројни радови који се фокусирају на различите теме у овој области; то је
уједно и јасан индикатор истраживачких праваца у страним академским
круговима, на основу ког се може предвидети да ће привлачност грађе
зрењанинског Архива још више порасти у блиској будућности (истовреме87 Ádám Hegyi, Problems arising from withholding information in the practice of the reformed church
in the south-eastern part of the Hungarian kingdom at the turn of the 18th and the 19th centuries [„Проблеми који су настали задржавањем информација у пракси реформисане цркве у југоисточним деловима мађарског краљевства крајем XVIII и почетком XIX века”], Istraživanja 27, Novi
Sad 2016, 153–167.
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но, међутим, то показује и не баш најбољу слику домаће историографије
која се ретко опредељује да крене тим путем).
Напослетку, доласци и боравци странаца у Историјском архиву
Зрењанин значе и остваривање важних културних веза, упознавање са
најновијим истраживачким трендовима и правцима на страни, те отварање путева културној сарадњи појединаца и установа културе и реализацији њихових заједничких пројеката. Уз позитивне утиске самих истраживача у њиховим матичним земљама и институцијама, они су свакако у
стању да значајно допринесу и угледу саме архивске установе у свету.
Поновни доласци старих, али и нових страних истраживача у Историјски
архив Зрењанин најбоља су потврда за тако нешто.
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Истраживање Петра Варшањија из Мађарске у
Историјским архивима Војводине
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Одобрење истраживачког рада Корокнаи Акошне из Мађарске
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Писмо Мари Жанин Чалић
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Одобрење Министарства културе и –
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сагласност директора Архива за истраживање Акико Сакара
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DR. FILIP KRČMAR
Historisches Archiv Zrenjanin

DIE AUSLÄNDISCHEN FORSCHER IM HISTORISCHEN ARCHIV ZRENJANIN
ZUSAMMENFASSUNG: Im Jahre 1967, genau zwanzig Jahre nach der
Gründung, evidentierte Historisches Archiv in Zrenjanin seinen ersten
ausländischen Forscher. Das war André Rosambert (1896–1977), französischer
Jurist, Publizist und Mitglied der Serbischen Akademie der Wissenschaft und
Kunst, der im Archiv französisches Erbe im Banat recherchierte. Seitdem stieg
immer ständiger die Zahl der ausländischen Forscher, die das Interesse an
hiesigen Archivbeständen zeigten. Zu den bedeutenderen Wissenschaftlern aus
dem Ausland, die Zrenjaniner Archivalien benutzten, gehören: Norman Layborn
aus Frankreich (1975), Jan Siracki aus der Tschechoslowakei (1977), Peter Vársanyi
(1978) und Koroknai Ákosné (1981) aus Ungarn, Marie Janine Čalić (1987) aus
Deutschland, Akiko Sakara (1997/1999) aus Japan u. a. Nach 2000 kamen
zahlreiche Forscher aus Ungarn, Österreich, Deutschland, den Vereinigten
Staaten, Spanien, Rumänien, Frankreich usw. zum Archiv. Sie forschten verschiedenste Themen, wie z. B. französische Spuren im Banat; Zrenjaniner und
Banater Sozial- und Wirtschaftsgeschichte; Banat in dem Zweiten Weltkrieg;
Geschichte der Banater Adelsfamilien; Geschichte des ungarischen Notariats;
Biographien der berühmten Gross-Becskereker und Banater usw. Alle diese
Kontakte mit den fremden Forschern, Wissenschaftlern und Akademikern
ermöglichten tiefere kulturelle Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen
Zrenjaniner Archiv und Kulturinstitutionen im Ausland, und sie setzen sich
heute fort.
SCHLÜSSELWÖRTER: Historisches Archiv Zrenjanin, ausländische Forscher

UDC 325.11(497.113)

НЕНАД ГРАЧАНИН, архивски помоћник
Историјски архив Града Новог Сада

АПЛИКАЦИЈА АРХИВСКА КЊИГА

САЖЕТАК: Развој технологије и савремени трендови у области информационих технологија диктирају начин и темпо пословања. Исти трендови приморавају
делатности које га прате, попут вођења документације и њеног чувања, да ускладе
свој рад. Многобројне предности стварања и коришћења апликације која прати
токове, поодавно присутне у другим областима људске делатности, и у архивистици и канцеларијском пословању евидентно оправдавају мала улагања у њихову
имплементацију. Електронска Архивска књига може и треба да буде само почетак
осавремењавања рада и увођења реда у чување и коришћење архивске грађе у
нашој земљи, као и зачетак стварања јединственог архивског система који ће бити
ефикацнији, кориснички оријентисан и економичан по питању времена и материјалних издвајања у ову сврху.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: канцеларијско пословање, архивска књига, архивска грађа,
информационе технологије

Увод
Канцеларијско пословање у Србији, и поред бројних техничко технолошких иновација које у огромној мери олакшавају и унапређују рад, још
увек се грчевито држи старих форми образаца у папирном облику. Бројни
закони попут Закона о електронском документу, Закона о дигиталном
потпису и Уредбе о електронском канцеларијском пословању, дају нам
читаву палету могућности да пословање убрзамо, уредимо и олакшамо.
Апликације, програми и друга решења се јако споро имплементирају у
радна окружења. Радни столови административних радника препуни су
фасцикли, папира, блоковских образаца за свакакве намене. Трагање за
неком посебном категоријом или документом често траје и по неколико
сати а неретко се завршава неуспехом. Разлози за то су многобројни. По
учесталости се издвајају мањак смештајног простора унутар једне канцеларије и немање слуха руководећих људи за иновације, улагања или еду-
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кацију. Веома често се код административних радника може запазити и
присуство „технофобије”, што промене у овом смеру чини још споријим и
тежим. Класичан начин канцеларијаског пословања подразумева и непотребно улагање у смештајни простор за велику количину документације
која се ретко узима на увид након прве употребе. Побројане проблеме
могуће је елиминисати, а канцеларијско пословање унапредити правилним информисањем одговорних лица о предностима и манама електронског пословања и увођењем савремених софтвера и апликација, уз
минималну обуку радника. Сваки образац који се користи у канцеларији
може бити преведен у електронски облик. Аутоматизација манипулисања
оваквим документима омогућава брз унос података и, што је најбитније,
њихову прецизну и једноставну претрагу и чување.

Како то други раде
Кад се употреби термин „електронски архив”, готово увек се мисли
на дигитализацију архивске грађе и регистратурског материјала. Програмска решења и скуп техничких уређаја подређени су снимању докумената
у неком од дигиталних формата и приказ истих на интернет странама
или штампом у неком од формата папира. Углавном такве послове раде
приватне фирме, услужно, другим правним лицима.
Ако погледамо бивше републике некадашње Југославије, видимо да
је устројство Архивске књиге готово идентично као код нас. Република
Хрватска и њен Државни архив формирали су Национални архивски информациони сустав – АРХИНЕТ, који представља регистар архивских фондова
и збирки. Интернет системом омогућава се приступ подацима о архивским изворима који се чувају у архивима и код ствараоца архивске грађе.
Република Словенија, у оквиру Државног архива, сачинила је интернет
презентацију Архива којим се кроз све фондове пролази једноставним упитом бази података. Уопштено гледано, све се заснива на приказу скенираних докумената или аката који су презентовани на интернет станицама
самих архива.

Шта је Архивска књига?
Архивска књига је инвентарни преглед целокупног архивског материјала, насталог у раду једне регистратуре. Закон о културним добрима
Републике Србије из 1994. године прописује обавезу свих правних лица да
поседују и ажурирају евиденцију о регистратурском материјалу, односно
документацији која се у физичком облику налази у њиховим простори-
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јама и/или наменским архивама. Уобичајени, и уједно законом прописани, назив за ту евиденцију је Архивска књига. Како је законом регулисано
постојање Архивске књиге, тако је закон прописао и начин њеног вођења.
Правилник о канцеларијском пословању омогућава и увођење електронског облика Архивске књиге, као потпуно равноправног обрасца.

Проблематика Архивске књиге код ствараоца
И поред прописа који детаљно уређују чување и вођење Архивске
књиге, пракса у регистратурама показује сасвим другачију слику. Најчешћа ситуација код ствараоца архивске грађе је та да се сама Архивска књига
чува на неодговарајућим местима, која су врло често непознаница онима
који су задужени за њено вођење и ажурирање. Услед неадекватног чувања Архивска књига је у великом броју случајева физички оштећена,
недостају корице књиге, странице књиге су оштећене, неретко недостаје
по нека или је откинута страница убачена на место на којем не би требало
да се налази. Одговорним лицима је потребно дуго времена да, на захтев,
Архивску књигу пронађу и доставе.
Други проблем вођења Архивске књиге код ствараоца је тај да су задужена лица најчешће необучена за вршење тог посла и не познају Листу
категорија архивске грађе па се у књигу уписују непостојеће или непотпуне категорије. То у великој мери отежава рад, смештај и употребу архивираног материјала као и контролу и надзор надлежног архива.

Главна решења проблема
Постоји више начина да се ова област трајно реши. Један од могућих
начина је широка акција контроле, надзора и едукације лица одговорних
и задужених за вођење Архивске књиге. Овакво решење изискује велика
новчана средства које у данашње време правна лица или нису спремна да
издвоје или за то нису у финансијској могућности. Закон о културним
добрима, Правилник о канцеларијском пословању и други законски акти
јасно прописују начин вођења и уређења Архиве код ствараоца грађе као
и вођење Архивске књиге, што захтева од одговорних лица да имају обучен и стручан кадар унутар својих система. Новчана средства која би се
морала издвојити за правилну едукацију одговорних лица су прилично
велика и најчешће се такав вид решавања проблема избегава.

Ненад Грачанин: АПЛИКАЦИЈА АРХИВСКА КЊИГА

49

Једноставније решење
Узимајући све наведено у обзир, могуће решење је Електронска архивска књига, апликација подешена за рад у десктоп окружењу једног или више рачунара или интернет окружењу, без обзира на врсту уређаја (компјутер, лаптоп, таблет, мобилни телефон), врсту оперативног система и
хардверско решење самог уређаја којим се вођење Архивске књиге одвија.
Добри примери апликација повезаних интернетом су електронски
дневници у школама и картони пацијената у домовима здравља. У примеру електронског дневника, остављена је и опција уписа податка у стандардизовани образац у тзв. папирном облику. Наставно особље попуњава
и један и други образац потпуно равноправно, а интернет опција даје
огроман простор свим осталим корисницима којима је омогућен приступ
и увид у рад. Код картона пацијената потпуно је напуштен систем коришћења папирног облика евидентирања података. Стабилно интернет окружење и квалитетно урађена апликација, уз све мере безбедности, омогућила
је далеко јефтиније и боље евидентирање.
Обе поменута примера, као опције решавања проблема вођења евиденције у електронском облику, имају својих предности и мана. У случају
Архивске књиге, као најбоље решење намеће се интернет апликација која,
поред основних предности, има и могућност креирања јединствене базе
података свих правних лица на територији Републике Србије. Правна
лица се у виду клијената Апликације пријављују и креирају своју Архивску књигу.
Основне предности интернет апликације су:
1. Нема посебних хардверских захтева нити набавке скупих уређаја, јер се Апликацији може приступити са било којег уређаја (десктоп,
лаптоп, таблет, мобилни телефон). Потребна је само интернет конекција.
2. Апликацији се приступа без обзира који опертивни систем се
користи. Десктоп апликације захтевају одређени оперативни систем, као
и одређену верзију оперативног система. Врло често се догоди да неке
апликације не раде на новијим верзијама оперативног система јер их сам
систем не подржава. Код интернет опција не захтева се ништа од наведеног, зато што свака верзија оперативног система, у најгорем могућем случају, има и своју верзију програма којим се приступа интернет страницама.
3. Визулено окружење апликације је подешено тако да олакшава
рад. Поља за унос података у базу су јасно означена насловом, а пребацивање са једног поља на друго врши се аутоматски без утицаја корисника
или кликом миша, тастером „ентер” или „таб”. Програм је тако конципиран да практично препознаје захтев корисника и, системом прејудицирања могућег решења, исто и понуди и пре него што се упит до краја постави. Пример за то је листа категорија која је релацијом повезана са базом
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информација о року чувања одређене категорије грађе па одабиром категорије систем сам додељује вредност рока чувања.
4. Додаци попут већ постављене Листе категорија сами се учитавају након унетог једног или два почетна слова. Поље за унос категорије
архивске грађе или регистратурског материјала у себи садржи постављену
Листу категорија. Уласком курсора у поље за унос податка и куцањем првог
карактера, Апликација сама избацује листу која у себи садржи задати карактер као први у низу.
5. Нема потребе за додатном и скупом обуком корисника. Окружење
апликације је такво да је потребан минимум знања употребе рачунара, тастатуре и миша. Уносом назива апликације истој се моментално приступа
а након тога визуелни део на екрану наводи корисника до жељеног дела
апликације.
6. Безбедносни системи заштите података су на максималном нивоу, јер су искоришћена сва доступна средства заштите о којима ће бити
посебно речи.
7. Подацима се приступа врло једноставно и у било које доба. Није
потребно бити на одређеном месту да би се приступило подацима похрањеним у базу. Интернет конекција и доступност неког од уређаја који подржавају интернет претрагу су довољни за приступ бази података.
Поштујући прописе о форми Архивске књиге као обрасцу, апликација је формирана тако да у потпуности задовољава све критеријуме једнообразности. Уз поштовање прописа, апликација доноси и додатне предности:
1. Грешка при уносу у базу података исправља се пре снимања
податка. Аутоматизација у процесу уношења неког податка заступљена је
у тој мери да готово елиминише могућност грешке при уносу. Највише се
то види приликом уношења категорије архивске грађе где се у поље уноса
могу унети искључиво правилно написане категорије које се налазе у бази
Листе категорија. Тиме се елиминише могућност произвољног додељивања назива архивској грађи.
2. Подаци унети у базу позивају се по више критеријума. Колико
критеријума за унос у базу има, толико има и критеријума за претрагу
исте и приказ резултата упита бази. Додатна опција је претрага по кључној и сличној речи.
3. Могућност штампаног облика Архивске књиге у прописаном
облику. Приликом штампања података из базе, апликација је формирана
тако да штампани део или комплетна Архивска књига има законом прописану форму обрасца.
4. Апликација на основу унетих података сама врши селекцију регистратурског материјала којем је рок чувања истекао и формира предлог листе за излучивање. Релације података које се налазе у програму
апликације повезују податке из Архивске књиге по три битна параметра а
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то су: година настанка, категорија и рок чувања. Кад настане законом предвиђен период за излучивање архивске грађе и регистратурског материјала
којем је рок чувања истекао, апликација врши аутоматско поређење ова
три наведена параметра и формира предлог листе архивске грађе за излучивање. Тако формиран предлог листе даје на увид одговорном лицу-кориснику Апликације и са његовим одобрењем, аутоматски, у виду електронске поште, шаље листу надлежном Архиву на преглед и одобравање.
5. Са додатном опцијом топографског приказа могуће је прецизно
одредити смештај архивске грађе у депоима. Стандардна архивска књига нема опцију топографског приказа смештаја архивске грађе и регистратурског материјала унутар депоа или неког другог смештајног простора.
Једноставним програмским додатком ова опција је омогућена. Попуњавањем тог дела обрасца и претрагом исте, утврђује се прецизно место сваког
предмета појединачно.
6. Са додатном опцијом напомене, могуће је дати кратак опис стања грађе. Често је битно назначити у каквом физичком стању се налази
архивска грађа код ствараоца. И ова, као и претходно наведена опција,
нису стандардни део Архивске књиге у писаном облику. Апликација је и
овде једноставно понудила опцију за кратак текстуални опис сваке категорије појединачно.

Безбедност података
Унутар апликације уграђене су бројне мере безбедности корисника
и унетих података. Прва и основна мера безбедности је да сваки корисник
добија корисничко име и шифру којима приступа апликацији и бази. Ова
два параметра раздвајају јавно и приватно коришћење било које апликације, програма или мреже. Параметре не бира корисник него их додељује
администратор система (да би се избегле шифре које су једноставне и повезане са личношћу корисника). Свака измена мора проћи додатну контролу у виду сазнања због чега је дошло до захтева за промену шифре и да
ли су подаци за тог корисника компромитовани. Корисник којем је додељена шифра има обавезу да исту чува и држи искључиво за себе, постављајући себе као једну од карика у ланцу безбедности. Правно лице коме се додељује корисничко име и шифра одређује која лица унутар његовог система имају право коришћења апликације. Одговорност чувања ова два податка је на самим корисницима. Управо из разлога лаке компромитованости овакве мере безбедности, она је постављена као прва и најмање
сигурна, али потребна.
Следећи ниво безбедности је уграђен у сам дизајн програма и познат
је искључиво администратору система а у великој мери спречава присту-

52

ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

пање бази неовлашћеним лицима. Неовлашћеним приступом се може
сматрати и приступ лица које поседује корисничко име и шифру а није
одређено да буде корисник од стране одговорног лица у правном лицу
(случајно или намерно неовлашћено лице долази у посед корисничког
имена и шифре и врши злоупотребу података). Реч је о систему ускладиштених процедура које представљају скуп инструкција, смештених у
саму базу података, које доприносе бржем извршавању захтева корисника
и омогућавају бољу контролу рада система. Бела и црна листа су програмски системи којима се одређене речи дозвољавају или забрањују (бела
листа одређује које се речи могу употребити приликом упита бази а црна
листа је листа строго забрањених речи или знакова), чиме се регулише
шта све може да се постави као упит бази података.
Чување или складиштење података врши се на неколико независних
места која су физички одвојена (нису на рачунару корисника), и то првенствено на рачунару (Хост сервер) на којем се Апликација налази, а потом и
на једном или више рачунара који немају директну везу са провајдером.
Чување података одвија се у реалном времену што значи да се сваки унети
податак одмах смешта на сва места која су претходно назначена и, самим
тиме, база се истог момента ажурира. Решење за подизање нивоа безбедности за још једну лествицу више пронађено је у смештају података на
екстерни хард диск (диск који се налази као засебна јединица ван рачунара) који се физички искључује из система на крају сваког радног дана и
поново укључује на почетку новог радног дана, онемогућавајући тако
било какво оштећење или губитак података.

Шема 1. Ток података у оквиру обезбеђивања и заштите
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Не постоји апсолутно безбедни систем заштите података али у оваквој апликацији искориштена су тренутно најбоља решења. Акценат је
стављен на могућности да се у случају било каквог квара или хакерског
упада у систем исти врати у оперативно стање у што краћем временском
року, без губитка похрањених података. Администратори система врше
стални надзор над апликацијом и пружају сваки вид стручне помоћи
корисницима.

Апликација и Архив
Корисник и надлежни Архив међусобну комуникацију обављају путем Апликације, писменим путем. На самој платформи апликације приступа се делу који садржи преписку (нпр. одобравања предлога Листе категорија регистратурског материјала којем је рок чувања истекао, Решења
о надзору, наложеним мерама) и сви потребни законски акти и прописи.
База података чува постојећу преписку трајно и једноставном претрагом
по кључним речима долази се до жељеног документа који може бити ишчитаван на екрану или штампан. Циљ оваквог начина комуникације је првенствено уштеда у времену и новцу јер се елиминишу поштански трошкови
и избацује непотребно долажење радника Спољне службе архива код
клијента. Такође, омогућена је и веза Апликације са скенером, тако да и
скенирани документ у виду .jpg или неког другог формата, може постати
саставни део базе података.
Поред Архивске књиге као основе апликације, иста може да садржи
много других, различитих база података и докумената у виду додатних
опције Апликације и то:
- Деловодни протокол
- Пописну листу основних средстава
- Евиденцију присуства на послу
- Путне налоге са додатним опцијама података за возила
- Друге елементе по жељи клијента
Сва описана решења само су део могућности које пружа овакав вид
канцеларијског пословања и вођења архиве код ствараоца. Сврха ове и
оваквих Апликације јесте смањивање трошкова рада, уштеда времена и
простора, и највише побољшање организације једне канцеларије и свођење једног радног стола само на компјутер, скенер и штампач.
Семинари, радионице и курсеви из одређених области у великој мери
смањују стварање грешака у раду и поједностављују цео процес чувања
архивске грађе и регистратурског материјала. Стручни кадрови унутар
мреже архива у Србији организовањем предавања врше активно учешће у
стварању мреже позитивног и ефикасног радног окружења.
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Ако реално сачинимо трошковник канцеларијског материјала, блоковске робе и папира на месечном нивоу и при томе урачунамо сам процес
рада и ефикасност и све то упоредимо са радом уз помоћ апликације, долазимо до евидентне економичности коришћења модерне технологије.

Поглед у будућност
Једна оваква Апликација може бити полазна основа за креирање далеко већих и комплекснијих база података. Једноставним модуларним
додавањем (креирањем страница, база и захтева), на лак начин могуће је
изградити базу података једног Архива, са свим елементима који су потребни а из којих се може добити систем Електронског архива. Такве комплексне базе појединачних Архива лако се повезују у Јединствени систем
база података свих архива на територији Републике Србије. Бројне су предности умрежавања архива и ствараоца архивске грађе и регистратурског
материјала. Грађани не морају више долазити у подручне архиве ако имају приступ интернету. Опцијом претраге и слања захтева надлежном архиву лако се долази до информација а после тога и до траженог документа.

Шема 2. Повезивање корисника у мрежу електронског Архива
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DIE APPLIKATON ARCHIVBUCH
ZUSAMMENFASSUNG: Die Entwicklung der Technologie und neue Trends
auf dem Gebiet der Informationstechnologien bestimmen die Weise und das
Tempo der Geschäftsführung. Dieselben Trends verpflichten andere begleitende
Tätigkeiten, wie die Dokumentationsführung und deren Aufbewahrung, ihre
Arbeit abzustimmen. Zahlreiche Vorteile der Bildung und Nutzung einer
Applikation, welche moderne Trends verfolgt, die schon seit langem auf
anderen Gebieten der menschlichen Tätigkeit anwesend sind, rechtfertigen die
geringen Investitionen in ihre Implementierung auch im Archivwesen und in
der Administration. Das elektronische Archivbuch kann und soll nur der Anfang
der Modernisierung der Arbeit und der Schaffung von Ordnung bei der Aufbewahrung und Nutzung des Archivgutes in unserem Land sein, sowie der Anfang
der Schaffung eines einheitlichen Archivsystems, das effizienter, nutzerorientiert und bezüglich der Zeit und der finanziellen Mittel wirtschaftlich sein wird.
SCHLÜSSELWÖRTER: Administration, Archivbuch, Archivgut,
Informationstechnologien
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ПОЛИТИЧКИ НАПИСИ ВАСЕ ЕШКИЋЕВИЋА

САЖЕТАК: Ове године навршава се стотину и педесет година од рођења Васе
Ешкићевића, знаменитог сликара и интелектуалца, који је живео и стварао у Новом
Саду од краја Првог светског рата до своје смрти 1933. године. Мало је познато да се
Васа Ешкићевић у Новом Саду бавио и политиком – половином двадесетих година
прошлог века – као идеолог Српске националне омладине (СРНАО). Трагове политичког деловања Васе Ешкићевића и идеала којима се одушевљавао налазимо на
страницама новосадске међуратне штампе, у чланцима које је Васа Ешкићевић потписао. Успели смо да пронађемо девет таквих написа, које овом приликом објављујемо.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Васа Ешкићевић, Краљевина СХС, Нови Сад, СРНАО.
Васа Ешкићевић је рођен у Иригу 1867. године. Дипломирао је сликарство 1908. године, поставши први и једини Србин који је завршио петроградску Академију уметности. Лагодног живота у престоници царске
Русије Васа Ешкићевић се одрекао када је почео Први светски рат, похитавши као добровољац у редове српске војске. За време рата служио је као
тумач у одреду руске инжињерије који је био стациониран у Србији, а
потом и као ратни сликар Прве армије. Након рата доселио се у Нови Сад,
где је отворио свој сликарски атеље. Активно се укључио и у политички
живот града, прикључивши се 1923. године Српској националној омладини
(СРНАО), организацији која је пропагирала идеју Велике Србије, а у свом
деловању се користила насилним средствима. Улога Васе Ешкићевића, као
једног од најискуснијих и најугледнијих чланова новосадске СРНАО, била
је да пропагандно делује на јавним зборовима и на страницама новосадских листова, највише Србадије, гласила СРНАО. Коментаришући дневнополитичке догађаје, Васа Ешкићевић заправо исказује своје незадовољство
свеукупним положајем у ком се српски народ тада налазио, али често претерује преко сваке мере. Политичке идеје које је Васа Ешкићевић ватрено
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заступао укључивале су српски национализам, антијугословенство, антикомунизам и, што је посебно за осуду, антисемитизам. У наставку текста
интегрално доносимо девет политичких написа Васе Ешкићевића из 1923.
године, без било каквих коментара и лекторских интервенција.

Хрвати и пробој Солунског фронта.1
У једном од последњих својих бројева, промоћурни Хрватски лист:
„Слободни Чујмо”, који мисли да се цео свет састоји из његових глупавих
и затуцаних Јурека и мужа, којима задригли фратори и смридљиви развратни жупници врше у својим становима лекарски преглед над њиховим
малолетним девојчицама, да се увере о њиховој чедности и непогрешивости, – тврди у тој својој крпици, како су Хрвати пробили Солунски фронт,
како су великодушно изјавили својој браћи Србима: „Ви браћо Срби ратујете већ седам година, изађите из стрељачких јарака (ровова) да вас изменимо.
Ми ћемо показати и швабама и маџарима тко су Хрвати!” – разуме се стоседамдесет хиљада српских војника – лавова повероваше тридесеторици
храбрих Хрвата те их пустише у прве редове, и хвала пресветој дјеви Марији и благослову светог оца папе, фронт би пробијен и тристаосамдесет
хиљада удружених Аустро-Мађара, Немаца и Бугара, стругну главом без
обзира испред шездесет Хрватских мишица, и за педесет и четири дана
стоседамдесет хиљада српске војске, предвођене овим храбрим јурецима
дођоше у Темишвар и Печуј, и створише државу од четрнаест милијона!
Интересантно би било знати, да ли ти људи, окупљени не само око
листа: „Слободни Чујмо” него и око многих других њему сличних листића
збиља мисле, да су наша браћа Хрвати тако глупави, да им могу и најидиотскије бургије сервирати у које ће они веровати као у седам рана исусових?
Али изгледа, да се они ипак нису преварили, и да врло добро знају
за кога и коме, бар за сада пишу. То се у осталом најбоље видело и пре неки дан, када је прослављен „бесмртни подвиг Матије Губца” тог „Генија и
највећег револуционара каквог није запамтила светска историја”, а који је
у ствари био најобичнији сељак – Јуречић, кјои није даље гледао од своје
њиве, и који се бунио не против Шваба и Мађара, – угњетача хрватског
народа, него против својих хрватских спахија и великаша, којима је као и
остали сељаци будзашто као безсвесна стока кулучио.
И ко зна, можда ће кроз 10-15 г. и оних тридесет до четрдесет Хрвата
бораца који су били у српској војсци, у т.з. „Југословенској дивизији” на
Ветернику и Добром пољу, и сами доћи до уверења, да су збиља они пробили „Солунску фронту” и решили судбину светског рата!
1

Родољуб, 21/3. 6. 1923.

Слободан Бјелица: ПОЛИТИЧКИ НАПИСИ ВАСЕ ЕШКИЋЕВИЋА

59

Све пак оно остало, докусуриће хрватски фалсификатори историје,
и будућа Хрватска покољења успијаће и топиће се од милине, читајући
или слушајући такођер „бесмртне подвиге хрватских добровољаца на
солунској фронти” као што су се и пре неки дан њихови савременици
топили и усхићавали исто тако „бесмртним подвицима Матије Губца”.
Истина, мало ће се почешати иза ува, када погледају суровој стварности у очи, и угледају око себе, и поред свих тих њихових бравура – српске
шајкаче и челичне шлемове по Загребу и Љубљани, који ће им јасно говорити, ко је пробио солунски фронт, ослободио ову земљу од хиљаду годишњег робовања, и ко је господар у њој.
На велику несрећу загребачких фалсификатора, у српском (сада већ
хвала богу нашем заједничком) – Министарству војном, као и у Министарству за аграрну реформу постоје тачни и проверени спискови свију
добровољаца, а нарочито Хрвата и Словенаца, и из тих судбоносних списака јасно се види, да су двеста, до двеста и педесет Хрвата и Словенаца,
колико их је свега било (бораца и небораца) поред педесет-шездесет хиљада Срба добровољаца, били – девета рупа на свирајци, и да је Авганистан
и Азербејџан у овом минулом светском џумбусу показао много више националног смисла и свести, од Хрватских јурека и словеначких кучебера!
Али нетреба мислити да ми Срби православне вере сматрамо своју
браћу Хрвате католике као кукавице! О не, заглупљивани и тровани вековима мрачњачким католицизмом, они су у марту 1914. г. на један бестијалан начин касапили и бајонетом пробадали српску невину децу, а друге
опет везивали бодљикавим жицама њих по 50-60 за ручице, а онда целу ту
поворку омотали око пласта сена па га запалили!
Очајнички врисак несретне српске деце која су жива горела, и молбе:
„Слатки чико немој нас мучити” – нису помогле...
Смрдљиви и развратни католички жупници тако су их васпитавали,
и уверили, да ће преким путем доћи у царство небесно, ако на такав начин
побију, истина хришћанску али ипак – влашку пашчад, и ако удружени са
својим вековним душманином, али католиком маџаром запале Српску
Хришћанску цркву у Шапцу, у којој је предходно преко две стотине невине дечице, баба и немоћних стараца затворили!
То је Хрватско јунаштво које су извршили предвођени католицизмом
и надриинтелигенцијом састављеном од разних Мачека, Хиршлова и
Штанцера.
А како су пак искористили урођену храброст њихових и наших предака у крвавим биткама на: Црном Врху, Мачковом Камену, Крупњу и
Гучеву 1914 год. – и то у тренутку када је Србијански Давид, после два победоносна рата 1912-1913 год. избијао кундаком зубе Аустро-Мађарском
одморном Голијату?
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И ту су заборавили на братство, и опет предвођени католицизмом
одоше за Голеш планину и почеше вршити крваве и бесомучне јурише, само да би продужили агонију Аустро-Мађарској цркотини, која им је вековима продавала и последњи јастук испод главе, и са фокошем у руци великодушно дозвољавала да дискутују о – „нагодбама у оквиру монархије!”...
А када су, кошени српском плотунском ватром били принуђени на
предају, Срби су их, и поред свих њихових заблуда братски примили, и да
неби помрли од пегавог тифуса који је већ био покосио преко шестдесет
хиљада аустромађарских заробљеника у Србији, – уврстили их у српску
жандармерију, и послали на дужност у позадину, одакле су једног лепог
дана готово сви побегли у бугарску, која их је једва дочекала, и одмах по
њиховој жељи отпремила у домовину. И Фрањина сребрна „колајна” за
верност „прејасном дому Хабсбуршком” била је милија и разумљивија
хрватским јурецима, од сазнања потребе једне заједничке борбе са својом
браћом Србима, ради ослобођења испод вековног аустро-мађарског јарма...
И зар се после свих ових жалосних чињеница она црно-жута стока
окупљена око оног мизерног листића „Слободни чујмо” још усуђује да
говори не само о пробоју солунског фронта, него и о минулом светском
пожару, у коме су на несрећу њихову, нашу па и словенску заведени и
заглупљени Хрвати играли једну од најсрамнијих улога!...
Зашто су пак Хрвати, та наша храбра и најближа браћа, са којима смо
се хвала Богу и српском прадедовском мачу ево ипак ујединили, – зашто
су они кроз читаве векове били одлична монета за поткусуривање разних
аустро-мађарских потраживања и плаћања, зашто су били идеални туђински кулучари и добровољне бесплатне слуге на свом рођеном огњишту –
проговорићемо опширније у једном од идућих бројева.

Пред смрт и зец уједа...2
Овдашњи Орјунашки орган „Видовдан” свестан да је Југословенству
и њему у Војводини већ – одзвонило, почео је у последње време да пуни
своје ступце разноврсним мишљењима, још разноврснијих аутора, који
сматрају и верују, да им је самим провиђењем назначено да соле памет
Српском народу, и да му они указују пут којим треба да пође.
Један од тих најгрлатијих и најпромућурнијих (како он мисли) г. К.
Цицварић, који је уобразио да је необично велики политичар, и да би
улицама потекло мед и млеко, само када би се радило и управљало у овој
нашој „несретној” држави онако, како он мисли и предлаже, – изнео је,
ваљада већ по тридесети пут своје „стручно” мишљење о Велико Српском
2
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покрету, које је, разуме се „Видовдан” једва дочекао и прештампао, и ако
свестан, да му ни тај Цицварићев мелем неће продужити живот.
Па ко је тај г. Цицварић који се толико размеће?
То вам је онај Београдски сметењак који упућује преко свога „Дневника” отворена писма представницима страних држава у Београду, у којима
их позива да се умешају у чисто унутрашње ствари Србије – његове отаџбине!
То исто чини и она шокачка будала у Загребу, и он пише глупаве
меморандуме Европским владама у којима клевета своју рођену отаџбину,
и каква је онда разлика између њега и Радића?
То је онај болесни тип, који обасипа помијама нај заслужније људе у
Србији и то само зато, што један његов човек, једна његова поверљива протува није ушла у кабинет, која би му „давала тачне информације!” И најпосле,
то је онај жалосни Српски новинар, који као што сам тврди даје десетине
хиљада некој сумњивој социјалистичкој ванцаги, која свакако ради на подлокавању темеља ове наше велике, на крви и костама најбољих Српских
синова створене отаџбине, а не на њеном снажењу.
Г. Цицварић је истина својим бургијама и глупостима постао доста
популаран, а његова је популарност готово исте вредности као и популарност „Брке” или „песника” – папуџије Бранка Секулића – Лептира.
Он н.пр. налази да је узвик: „Доле сјужним Словенством” то исто
што и доле с Краљевством Срба, Хрвата и Словенаца! И ту његову глупост
„Видовдан” прештампава, пошто му је како он мисли добро дошла.
О г. Цицварићу се већ много писало у нашој јавности, и то писање
већим делом није ишло њему у прилог, а и како се може озбиљно узети у
обзир рад једног човека, који нема опредељеног правца ни погледа у
политици, нити га је икада имао, него данас пише славопојке Троцком и
Лењину када су били под Варшавом, које се почињу са узвиком: „Ево их,
иду... иду! Спремајте им венце...” А када се бољшевици вратише од куда
су и дошли, он окреће опаклију.
И сада мишљење таког човека треба да буде меродавно! Оно може то
и бити, али само за оне људе, који су исто тако „убеђени“ у оно што исповедају као и дан.
Ми дакле, вели они г. Цицварић – морамо бити Јужни Словени! Гле
те молим Вас, а зашто не Ћелепирци или Ескимози?
„Ако осуђујемо Радића, морамо осудити и Драгана Бојовића, који
ради у истом смислу, и чија је акција, тако исто разорна за ову државу.”
Дакле један ноторан издајник Радић, који негира државу и заглупљује заведене Хрватске масе некаквом опереточном „човјечанском републиком“ чије границе треба да буду на Дрини и код Земуна, он је по мишљењу тог Београдског непризнатог Бизмарка исто такав преступник, као
и др. Бојовић, који окупља српски народ од осам милиона под Српску заставу баш
зато, да сачува ове велике тековине од пропасти и расула!
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Вара се г. Цицварић ако мисли да Талијански фашисти, пробуђени
(у гробу велимо ми) Мађари и Македонствујушчи Бугари вичу: „доле Југославија!” Напротив они, и у њиховом духу „одгојени” су је и створили
или бар кумовали при њеном рођењу.
Њима је Велика Србија трн у оку. Ње се они плаше!
И што је најжалосније, нашло се међу Србима наивчина, који мисле
да је на Радићеве глупости, које узгред буди речено исповедају осамдесет процената Хрвата, – најбоље ако се са наше стране одговори негирањем Српства и
Српског имена, и да ћемо се „умилостивити” оном шашавом дрипцу у Загребу, пљујући и одричући се својих Српских светиња.
Ми Срби, а нарочито овде у Војводини не мислимо тако, „потежа је
ова наша школа...”
Ми хоћемо да цео Српски народ, који броји преко осам милиона,
окупимо око српског барјака. Око оног барјака, који су нам наши дедови и
прадедови у амана-оставили и који је пронео славу српског имена и нашег
прадедовског мача, с једног краја света на други.
Нећемо да купујемо за наше Српско суво злато Југословенске хартије –
сумњиве или никакве вредности. Зар да се одрекнемо свог лепог Српског
имена, које у читавом културном свету изазива само високо поштовање, и
да примимо једно име, које је још под Кнезом Михаилом и Штросмајером
банкротирало, јер је још онда код друге стране било на лажи засновано.
Зар да Српском народу оне талијанашке калаштуре и бадаваџије у
Сплиту соле памет и уче патриотизму, и то они, који још и данас међу
собом најрадије талијански говоре?
Српски народ у Војводини србовао је и у најтежим данима под крутим Аустро-Мађарским режимом, и дао је Српству Доситеја, Милетића,
Змаја, Полита, Јашу Томића, Лазу Костића, Јакшића и многе друге великане па ће уједињен са мајком Србијом још више дати.
У једном само могли би се сложити са г. Цицварићем, који каже: „Ми
се морамо борити против Радића, и морамо се борити с уверењем, да ћемо
једног дана успети да Хрватски свет одвојимо од њега, да Хрватски свет
придобијемо за ову државу.”
У томе се ми донекле слажемо, мислимо да би што пре требало повести одлучну борбу против оне смрдибубе, која заглупљује честити Хрватски народ, као и против једног, на жалост већег дела Хрватске тако зване
интелигенције, чије су мајке биле мађарске куварице а очеви Аустриски
стражмештери и цугсфирери.
И за то што пре тамо, тамо је поље „Орјуне”, тамо их просвећујте и
учите шта је то „интегрално југословенство”, јер када она заглупљена
Хрватска маса заволи „Југословенство” заволеће (ако заволе) и Хрватство, и
када заволи Хрватство, заволеће и ову нашу заједничку велику и моћну
државу, која се зове: Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца.
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Тамо се дакле крените ви апостоли „нових идеја и идеологија” заједно
са вашим промућурним Цицварићем, а у Српској Војводини тај се „пелцер”
као што видите већ – осушио...

Дванаести је час...3
Непојмљива широкогрудост Српског народа за робове и добровољне
туђинске слугерање, – створила је код једног дела наше браће Хрвата и
Словенаца уверење, да та наша особина није ништа друго, него обична
слабост, и да је сада, по њиховом мишљењу, наступио најподеснији тренутак, да се та „слабост” и искористи.
И те добровољне и бесплатне вековне слуге на свом рођеном огњишту, нису се стидели, да ради остварења својих издајничких циљева потраже „додирних“ тачака са највећим својим душманима, – талијанским
верглашима – „јунацима” са Адује и Капорета, као и са „пробуђеним”
мађарским кубикашима, камо да што јаче подрију темеље ове наше лепе и
велике отаџбине, која је сазидана на гробовима милион и по најбољих
Српских синова!
Тешко је наћи и у светској историји сличног примера, да један народ,
који се после свог дугог и тужног робовања нашао у слободи, да тај народ
кроз врло кратко време почне кукати и нарицати за оковима, које је вековима
носио!
И на жалост и срамоту њихову нашу, па и опште словенску последњи
срамни догађаји и многобројна хапшења шпијуна и издајника показали
су, да је Мађарски фокош и Аустријски кундак био много милији, и разумљивији затуцаној Хрватској и Словеначкој маси, од братског Српског
загрљаја...
Али као што је Српски народ кроз читава столећа морао водити надчовечанску борбу са многобројним својим непријатељима, док није остварио своје националне идеале, изгледа да ће морати опет повести исто тако
још енергичнију и немилосрднију борбу против домаћих изрода, и плаћених
издајица, и то што пре, јер свако одуговлачење, сваки сентиментални обзири према брату – издајнику, и јалова нада, да ће се они ипак на крају крајева
пренути и поћи правим путем, било би злочин према Држави и оном честитом
Хрватском и Словеначком братском народу, кога су она два шокачка дрипца, Радић и поп Корошец узјашили и као безсвесну стоку зауларили.
А та наша јадна браћа заслужила су много бољу и завиднију судбину!
Погрешке се свете, а политичкр највише, па и нас та горка чаша ево
није могла мимоићи!
3

Србадија, 5/28. 7. 1923.
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Како се н. пр. смело дозволити, да она циганска лопужа у Загребу
онако безобрази, особито када се зна, негова ропско-псећа потчињеност и
лакејско метанисање пред Аустро-Мађарским цугсфирерима, а да о министру, монарху, или „пречасној кући” Хабсбургшких сифилистичара и
не говоримо.
Коме је то ишло у рачун, и каква је била та „виша” политика, која је
диктовала да се ево већ четири године овако жмири и кроз прсте гледа на
овако опасан и разоран рад оне Загребачке будале, који би под аустроугарском за први глупави меморандум, ако би се само усудио да га обелодани
у ком иностраном листу – стрмоглавце одлетео у Стењевачку републику
из које неби никада више ни изашао, а под Италијом, за чијом западном
културом тај дрипац толико уздише, – имао би да попије најмање пет литара рицинуса, да се прочисти и очисти од оних фантастичних „републиканско-човјечанских идеја” и бубица, које су много интересантније и остварљивије у причи из хиљаду и једне ноћи!
Зар се нисмо могли мало и од покојне Аустрије нечему научити, па и
неке њене „благотворне методе” примити?
Зрињски и Франкопан су само у сну покушали, да учине неки слободнији невини гест, и Аустријска им је сикира без икаквог милосрђа одфикарила главе!
То смо могли и требали примити тим пре, што смо ослобађајући своју честиту Хрватску и Словеначку браћу, и нехотице примили и онај муљ
и олош, који нам ево већ четири године подгриза, разједа и трује наш народни
организам.
Зар ми Срби, који смо умели срушити Отоманску и Аустро-Мађарску
империју да дозволимо да се један Стипица Радић, један обичан шокачки
дрипац, шегачи са Државом, и слободно говори о нашем младом и узвишеном Краљу као о Пренк-Биб-Доди или Далај-Лами?
Како ће тећи истрага са похапшеним издајницима, и како ће се она
свршити, то остављамо државним властима нека се оне бакћу и лупају
главу, наша је света дужност као Српске Националне Организације, да
после свега овога удесетостручимо свој рад, како би што пре окупили под
Српски барјак цео наш народ, јер само овако окупљени и удружени у једну силну организацију, Српски ће народ моћи смело дочекати судбоносне
догађаје који можда нису тако далеко, и у свако доба бити у стању да ону
Аустријску копилад научи памети, и да им сабије рогове у главу али тако,
да им никада више ни за милиметар не порасту!
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Бочићева Југославија4
Пре неки дан г. Др Бочић је написао један подужи уводни чланак у
Београдској „Политици”, који више личи на неку расправницу, сакупљени душевни бол, или неку тешку мору једнога човека која га мучи и дави,
и који са детињом наивношћу огвара своју душу, и отворено, без устезања
искрено се исповеда свом брату Србину, шта га је све мучило до сада од
како се ујединисмо!
Он у тој својој исповеди оплакује судбину своју, своје и наше браће
Хрвата, и нариче над порушеним југословенским идеалима, после чега
има да наступа само непрегледна тама, и то, „на вјеки вјечнија!”
Да је овако забугарила она патентирана Загребачка будала Радић,
или ко други од његових трабаната, ми се не би ни освртали на њихово
пискарање, али Др. Бочић је ипак једна оригиналнија и интересантнија
појава, бар у погледу искрености, преко које се из многих разлога неможе
и несме олако прећи, јер су његова резоновања или резултат скроз погрешног убеђења, добивеног путем лажног васпитања, или су плод обичне језуитске покварености.
Пошто је на дугачко и на широко испричао све наше бурне догађаје,
кроз које су наша браћа Хрвати прошли, а нарочито њихов „силни и светли
карактер, прекаљен у националним и уставним борбама” – поштовани г.
Доктор није се потрудио да нам бар у најкраћим потезима исприча у чему
се је састојала та „национална уставна” борба, него онако „клот” завршује
своју Јеремијаду само са нарицањем над прерано упокојеном мртво рођеном Југославијом, и несрећом која ће нам, како он мисли готово и главе
доћи.
„Политика” је одговорила г. Бочићу исто тако искрено, достојанствено и Српски, и ако је тај свој одговор лаком иронијом пропратила.
Али тешко је веровати, да ће г. Бочић, па и остала интелигентнија
наша браћа Хрвати, тако лако признати своје заблуде, или се једноставно
одрећи језуитске покварености, која их је толико затровала, да ће требати
да читава једна генерација изумре, па да се тек онда усиљеним и напорним радом поправи оно што су векови систематски тровали и кварили.
Неупуштајући се дубље у безплодно и излишно философирање по
овом питању, које ми Срби неби никада ни покретали, пошто смо се хвала
Богу и Српском Мачу са својом браћом из Хрватске и Словеначке већ ујединили, али ово чинимо само зато, да г. Бочићу и оним Загребачким дешператерима напоменемо, да су на свакада прошла она златна Аустријска
времена, када се помоћу лажи, заблуда и фалсифицирањем историјских
чињеница и факата стварала и уображавала „никада не покорена Хрват4
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ска држава” када су се стварали карактери и челичили у измишљеним националним и уставним борбама...
Које су то, и где су се водиле те „националне и уставне борбе?”
Да не мисли доктор Бочић на онај детињасти и наивни покушај „Хрватских великана” Зрињског и Франкопана, и оно њихово бедно држање
пред судом у Винернајштату, а нарочито оно кукавичко метанисање и
преклињање „светог апостолско-Хабсбуршког величанства” да им се живот
опрости, које им то „свето Хабсбуршко величанство разуме се није опростило, него је „милостиво и превишње благоизволело ублажити страшну
казну” те је руковођено, „свагдашњом очинском бригом и истинским милосрђем,
које тако краси прејасни дом Хабсбурга” – једноставно „изволело” наредити,
да ми се руке поштеде, али главе што пре – одфикаре!
Које су то планине и горе, у којима су кроз столећа пламтеле шаре
Хрватских осветника? Где је Хрватски Хајдук Вељко, који „главу даје Крајину не даје?”
Где вам је Синђелић, Рајић, Бирчанин, Прота Матија, Стојан Чупић,
Поп-Лука Лазаревић, Станоје Главаш, Јован Курсула, и стотине других,
нима равних витезова, а да о легендарном Великом Вожду Карађорђу и
Милошу и не говоримо!
Удружена са развратним Римом и мрачњачким католицизмом, Аустрија је паиенутим методама успела да вас врло брзо убеди, да за Хрвате и
Словенце тек у Аустријској тамници почиње прави и слободан живот, и та
вера толико се је на жалост упила у душу и сузе наше браће Хрвата и Словенаца, да огромна већина тог ваљаног али несретног, и вековима заглупљиваног народа још и данас искрено кука за „превишњом” Аустриском –
мотком и тољагом...
Васпитавани тако кроз столећа, и „очеличени у националним и уставним
борбама”, као што нам г. Бочић прича, мислило би се, да су наша браћа
Хрвати и Словенци једва дочекали да виде слом свог вековног тиранина, и
остварене своје националне идеале, оличене у моћној и силној својој бојном славом прослављеној отаџбини, Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, али видите, г. Бочић баш то није хтео нити очекивао!
Он нам са смиреношћу препреденог, али на његову несрећу, скроз
провидног језуите прича, да је „Југословенство” једини мелем овој нашој
тешкој националној бољи, од које ето скоро пет година болујемо!
А пошто опет Српском народу још није сврака мозак попила, а неће
га ни попити, ту су сви изгледи, да ће мо још неко време морати боловати
од ове тешке и опаке болести, па хтели не хтели...
Све на свету има свој свршетак, и све на крају крајева постане досадно,
отужно и бљутаво, па и глупости наше браће Хрвата и Словенаца већ су
нам се попеле на врх главе. Пуне четири и по године ми смо из појмљивих
разлога кроз прсте гледали на цео тај измећарско издајнички рад наше
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заблуделе браће у Загребу и Љубљани, али дошло је напослетку време, да
се и таме длу учини, крај, и да почнемо спасавати ону нашу храбру, ваљану и честиту Хрватску и Словеначку браћу од оне шаке плаћених туђинских дрипаца у Загребу и Љубљани, како би ће и они једном на свакада
отресли и ослободили вековних заблуда, и почели живети новим животом,
животом слободних грађана у овој нашој великој и заједничкој отаџбини.

Трабуњање Стипице Радића о „продору солунске фронте”5
Знао сам и пре ону шокачку будалу из Загреба, али сам га први пут
видео тек у Петрограду, после анексије Босне и Херцеговине, куда је одмах
допутовао да увери Руско друштво, а нарочито Словенофиле, да поменутом
анексијом словенство није ништа изгубило, и да ће сретније бити у Аустро-Мађарској торби.
Знао сам да је то једна обична Аустромађарска потркуша и лакејчина, коју су сви они сматрали после његовог глупавог „химнописанија“
„прејасном Хабсбургшком дому” – као почасну дворску будалу, али да ће
овако једна ординарна лопужа постати на жалост вођа једног већег дела
тако зване Хрватске интелигенције, и народа то неби нико ни у сну поверовао!
Међу тим, то је једна жалосна и горка истина, а у којој има и добар део
наше Српске кривице.
Не изненађује ме што он са успехом заглупљује просте Хрватске
сељачке масе, јер му је Рим и развратни католицизам већ давно осигурао успехе,
али ме изненађује жолосна Хрватска интелигенција, која се преклања и
метанише пред овим вечито ождераним и безобразним крмком, том најобичнијом швапскомађарском калаштуром?
Да ли ти људи уму да мисле, или им је већ давно сврака мозак попила? Величају Матију Губца, једног обичног јуречића, величају Зрињског и
Франкопана, две Аустриске слугерање, које су се онако срамно и кукавички
држали пред смртном казном у Винернајштату, величају једног алкохоличара покварењаковића и издајника Стипицу Радића, који их као обичну
стоку вуче за нос.
Зар би могла овака једна ординарна битанга да жари и пали у ком
другом културном народу, осим у Хрватском, кога су његови смрдљиви и
развратни жупници вековима заглупљивали?
Али што је најинтересантније, а и најжалосније овај, после Матије Губца,
Зрињског и Франкопана – четврти Хрватски „великан” сервира и кљука

5
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једним те истим глупостима како затуцане и заглупљене јуреке, исто тако
и жалосну Хрватску интелигенцију!
Примера ради навешћу само његову судоперу „Слободни дом” и
његов глупави чланак који се зове:
„Истина о тобожњем или правом продору солунске фронте, и о том, како
су Хрвати ослободили Србе!”
Овај чланак био је намењен простом, некултурном и заглупљеном
Хрватском сељаку, са гадном издајничком намером, да код честитог хрватског сељака, оваким ординарним и идијотским писањем систематски
искорени сваку веру, да му је само братски српски мач раскинуо ропске
ланце, који је уз припомоћ своје жалосне интелигенције и поповштине
вековима носио.
У том свом глупавом чланку, пише ова аустриска лакејчина, како је
код њега крајем 1918. год дошао неки француски новинар, који је био на
„солунској фронти” – (име му разуме се не спомиње, јер је измишљено) и
извео на крају крајева и њега, Стипицу Радића, и остале хрвате из једне
страшне заблуде, да су Срби ослободили Хрвате!
А он је, видите ли веровао у то, али на срећу дође „волшебни” по свој
прилици обрезани Француз, па му лепо објасни, да је обратно било, – да
су Хрвати ослободили Србе, а не Срби Хрвате!
И да би то доказао, француз му исприча како је Срба било свега 5 до
6 „тисућа” а Американских Југословена – Хрвата тридесет хиљада, а цела
ствар ни из далека није била тако страшна, као што су се Срби хвалили,
него је текла овако:
„Французи су просули велику количину злата међу бугарску војску
и поткупили је! Бугари онда напусте положаје, а немци, који су били десно и лево од бугара, то нису ни приметили! (Баш су глупи ти немци!) У
тај слободни отвор, вели даље чаробни француз, улетели су први американски Хрвати – „републиканци”, онда французи, па тек после Срби.”
Па да би поправио своју погрешку, и увреду коју је нанео бугарима –
четврта хрватска величина одмах разговара о том истом „продору солунске фронте” и са високим бугарским официром, који му опет прича, да бугарску
војску нису покосиле српске јуришне колоне (као што јесу) него француска
„Бубњарска ватра”. (Немам при руци српско-хрватски речник, али држим
да је то „тромелфајер” или оно руско „урагански огоњ”).
Дакле прво, бугари стрпали француске златне наполеоне у џеп (као
што стипица тврди) од Енглеза добили, па клиснули десно и лијево, да би
„американски хрвати – републиканци” што лакше прошли кроз њега, а
после те исте бугаре прво коси француска артиљерија и отвара „продор”!
Али Стипицином французу ни то није доста, него је тај „продор” де факто
изведен на западном бојишту, на „Вердуну”! Истина, ми знамо, а и цео свет
зна да су централне силе затражиле мир, и положиле оружје тек онда, када су
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српске дивизије као бујица јурнуле у Македонију, рушећи све пред собом, и код
Куманова наши српски пукови заробљавали бугарске дивизије. Али ако
све то и зна цео свет, – несме знати само хрватски јурек.
Но пустимо овог пијаног шокачког дрипца да нас до краја обавести.
После долази један отмен србин са високог положаја из Београда, (неће да
га потанко описује, да га не би „препознали”) – и овај брат Србијанац,
прича Стипица, готово ме избруси што сам био тако наиван и лакомислен, те
сам поверовао да су нас Хрвате Срби ослободили. Та ово је, вели Београђанин
од свих наших швиндла највећи!
Али после „отменог” Београђанина долази – још отменији и најпромућурнији један Хрват, официр који га увери, да српска војска (пошто су
Французи и Хрвати „републиканци”, који су „пробили солунску фронту”
– заостали иза Срба неку маленкост, од неких сто педесет километара) – не би
пошли даље од Дрине, Саве и Дунава, пошто су хрватске „причувне постројбе” биле довољно јаке да их задрже. Али „проклети” Др. Трумбић,
Дринковић и Пребег, – покварише! Дошли људи лепо у Загреб па изјавили да су за заједничку, па и за јединствену државу са Србима.
Као што се из овога папазјанија види, – ни ушију ни репа! И данас
када се већ и у војним школама учи и помиње српски пробој солунскуг
фронта који је решио судбину светског рата, – као један од најгенијалнијих дела војне вештине, долази један шокачки дрипац, и још увек Аустро-Мађарска потркуша, да својим идијотским измишљотинама кљука ону
нашу ваљану и честиту хрватску браћу.
Њему као неурачунљивом алкохоличару, могло би се још и опростити али шта да се каже о жалосном, на несрећу и нашу и њихову, – већем
делу хрватске интелигенције, која више верује у те бургије, него и сам
Стипица, који их је писао само за своје јуреке!
Не излазили из свега овога, да је тај део Хрватске интелигенције једна
обична бесвесна и блесава стока, коју треба радикално почети лечити, и
то што пре?
Пре месец и нешто више дана, она црно-жута марва око „Слободни
Чујмо” додирнула је такођер у једном глупавом чланку ово питање „о
пробоју сулунског фронта” на који је добила и достојан одговор, али је
Стипица сматрао за потребно, да те па и своје бљувотине донесе у свом
„Слободном Дому” како би и шире хрватске масе са њима упознао, а то је оно,
што је њему најважније!
Треба пошто по то, систематски и сваком приликом сејати мржњу, и
стварати што већи јаз између два најрођенија брата Србина и Хрвата, јер
то захтевају животни интереси пропале црно-жуте Аустриске цркотине,
и оних Пештанско-Дебрецинских „пробуђених” кубикаша, у чије се таљиге јавно, и на срамоту наших власти упрегла она загребачка „републиканска”
хуља и издајица.
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Наша хрватска браћа и један део њихове интелигенције, јесу један
ваљан и честит народ, који истински воли ову нашу заједничку, велику и
славну отаџбину, и зашто му се онда не помогне да се отресе и ослободи
ове своје покварене, натурене и издајничке надри интелигенције, чије
су мајке биле мађарске куварице а очеви Аустриски – „цугсфирери”.

Један по један...6
Месеца јула о.г. било је у Штипу суђење бугарским комитама, Спасу
Лазаревићу и Кончи Зафировићу из Танараца среза Штипског из чете
злогласне бугарске лопуже Брла, који су 1915. г. за време нашег повлачења
ушли у Штип, и сто осамнаест наших тешко болесних и рањених војника
на најзверскији начин поклали као јагањце...
Сама ствар текла је овако, када је наша војска напустила Штип, оставила је у болници поменутих рањене и болесне војнике, који се нису могли
одмах евакуисати.
Одмах, чим је наш последњи одред војске оставио варош, под вођством
познатог зликовца и положаре Јована Јаневића – „Брла”, који је наредио
да се ових наших стоосамнајест болесних и рањених војника повежу, и
повезани спроведу у Радовиште, али им је потајно наредио да их уз пут, на
згодном месту све покољу, што су ови варвари код места „Студена Вода” и
учинили.
Јадним болесним и рањеним војницима саопштили су, да их интернирају у Радовиште, те их тако све повезане потераше. Када су дошли до
пом. места „Студена Вода” комите су им наредиле да уђу у једну јаругу, и
да сви полежу, онда су њих двадесеторица узимали сваки по једног везаног војника, повали ли га потрбушке на земљу, узјашили сваки на своју
жртву и левом руком зграбили за косу и главу и повукли унатраг, а десном
полако клали и тестерили ножевима гркљан и врат, вршећи на тај начин
неку врсту „ритуалног” клања.
Ове бугарске лопуже могле су их просто из пушака поубијати, и за
неколико минута ствар би била готова, али подла монголска душа баш то
није хтела! Њој је чинило необично задовољство, што су се јадне и повезане жртве приликом клања што дуже мучиле!
Сви су они били из Крушевца, Чајешине и Крушевачког округа.
За време наше велике офанизиве 1918 год. цела ова зликовачка бугарска банда пала је у шаке нашим властима, и у место да су их одмах, без
сваког суда као купус искасапили, њих је наш суд осудио само на – двадесет
година робије.
6
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И да овим зликовцима, ваљада неби било дуго време, а и наша глупост што већа, наше промућурне власти нису хтеле да их разделе по разним
апсанама и градовима, него су их све позатварали заједно у једну тамницу,
и то у Штипску, како би били ближе бугарске границе, и лакше могли
побећи, као што су то на жалост и срамоту нашу и учинили, осим ове двојице, који су тек после три год. и осуђени на смрт!
Али да би непојмљива глупост наша била што потпунија главни
подстрекач и учасник у клању наших војника по жељи Енглеске команде,
на чијем је сектору 1918 г. ова бугарска лопужа и био заробљен, и нашим
властима предан, – буде осуђен само на двадесет год. робије, па и њега стрпаше опет у Штипску тамницу, у коју су се наше судске власти, како изгледа
до ушију заљубиле!
И тек када су бугарске комите намеравале да га прокопавањем апсане
ослободе њега, ради сигурности преведу и Нишку тврђаву. Али не лези враже!
Неки сумњиви типови почеше се и око Нишког града шуњати, услед
чега ову бугарску лопужу пошаљу чак у Мариборску тамницу. Бугари
опет држећи се свог зликовачког програма, који се код њих не мења, па
ма се владе и странке сто пута дневно мењале, пошаљу своје људе у Грац
да тамо разраде план, како би најсигурније ослободили ову за њихове
смерове тако важну вуцибатину. Наша полиција мобилиса своје најбоље
детективе, које посла у Грац, да тамо без потребе харче и троше државне
паре, и уђу у траг бугарској завери.
Полетеше шифроване депеше из Граца у Београд, као да је у питању
нека политичка личност светског гласа, па се рачунало са осетљивошћу
Европских културних народа – и министар полиције, без сумње сав сретан
што је ушао у траг овој новој завери бугарских бандита, преведе овог бугарског дроњка у Митровачку казниону, где се и данас без тешког окова налази, док не – побегне!
После свега овога и нехотице се намеће питање: каква је то, и чија
ћурећа памет диктовала, да се овако поступа са овим окорелим бугарским
зликовцем?
Говорило се, да је Енглеска команда 1918 год. изрично замолила
српске власти, да овог бугарско-монголског дроњка не казне смрћу, него
робијом, да се не би на Енглеску жалило! Узмимо да је и тако било, али зар
нам није дала право она невино проливена крв наше браће, која су на
најзверскији начин поклана а после измасакрирана, да те лопуже бугарске
побијемо као псе на хиљаду начина, па да и непојмљива Енглеска „осетљивост” остане неповређена, а да у исто време и зликовци осете српску Каму,
и српски куршум, како би се други по стотину пута предомислили пре, но што
би им на ум пало да пођу њиховим трагом! Тако смо требали поступити тим
пре, што је и „осетљива” Енглеска у својим колонијама оваке зликовце и
бандите живе за топ везивала и разносила их у прах и пепео!
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Али што нису учиниле неше власти, учинио је и чини „Војвода” Брло,
Вандев, Протолеров, Александров, Џемијет, качаци, Косовски комитет, Радић и
– Радићевштина! Систематски и један по један поклани су ове четири године
сви добровољци на левој обали Вардара, који су се борили као српски војници на
солунском фронту. Покољ у Кадрифалкову је једна од обичних „тачака” великог
зликовачког програма поменутих непријатеља Србије и Српства. Пре неки дан
погибе у Битољу стари српски комитски војвода, а већ јуче дође на ред и
на Довезенског, које срећом остаде неповређен, а ми? Ми скупљамо по јендецима кости наших мученика, откривамо им спомен плоче, приређујемо парастосе и држимо песничке говоре, а српске главе слећу једна по једна...
Зашто за пуних четрдесет година не би у Босни и Херцеговини ни
једног Качака, ни једног Маглајића, ни једног Спахе, ни Курд-бега, и Беглер-бега, ни оних са малим или великим туром, него су биле само верне и
покорне аустриске слуге и робови, који су се утркивали ко ће бити ревноснији ћесарев шуцкориста, идеалнија лакејчина, или химнописац?
Аустриски кундак, за којим и данас искрено уздишу, био им је милији и од Корана, и од Св. Писма! Па када све то знамо, зашто се онда не
користимо тим златним, вековним искуством покојне мајчице Аустрије?

Бољшевички рај у Русији7
Како је шака Јеврејских дрипаца олако дошла до власти, а још лакше
узјашила и зауларила народ од сто педесет милиона, па га мамуза ево већ
пет година, – свима је нама на жалост већ познато.
Али и ако је Русија готово херметички затворила своје границе и цео
свој рад, разне Мојше и Мојзеши увили у неки мистични и загонетни вео,
ипак понеки „светао млаз” допре и до нас, заосталих и несавремених које
тек што није живот прегазио...
Сви они, који су познавали царску Русију из новина, или читања
дела генијалних – гробара руског народа, ти ни из далека немогу осетити
цео овај ужас и хаос, који влада у несретној Русији, као они, који су се тамо
школовали, и живели по неколико година у Руским престоницама Петрограду и Москви, као и по многим другим губернијама простране и велике
Руске царевине!
Она Русија, која је спасла неблагодарну Европу на Борођину и Москви, Аустрију на Вилагошу, и по други пут ту исту Европу на Мазурским
Језерима, Варшави, Осовјецу, Златној Липи, Вилни и Буковини, - данас је
под „сретном владавином треће интернационале” потпуно разорена и
опустошена...
7
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Трули, денерисани и излапели запад, ни из далека не може да схвати ову
трагедију Руског народа, којој је на жалост и несрећу нашу и њихову он кумовао,
и да у њој увиди и своје, оно судбоносно и злослутно – Memento…
Однос западних сила и бивших савезника према Русији, која их је
једина и спасла у минулом светском рату, да не метанишу, можда за увек пред
немачким чаковом – личи на однос наших савезника према нама Србима,
који су нам на Париској конференцији одкидали парче по парче, само да
се не би ми „осилили” и постали опасни по њих, услед чега су давали шаком
и капом Румунима и Грцима и ако свесни, да су ови најмање допринели да се победа извојује.
Али само један „цуг” Кемал паше био је довољан, па да од Велике
Грчке за двадесет и четир сата направи малу, мизерну и минијатурну
Грчку, и да наша моћна савезница Француска дође до уверења, да јој Велика Грчка истина није опасна, али да се у њу исто тако може поуздати као и у
врбов клин!
То је Француска увидела тек када је ушла у Рур, да брани и штити
своје и савезничке интересе, непотпомогнута ни од једног свог великог
савезника, осим вазда верне Србије и Белгије!
Па да ли ће бивше савезнице Русије увидети свој велики грех, који су
учинили према Руском народу, гледајући равнодушно, а по неке и са задовољством како Руски колос изумире, како га нестаје и то највише њиховом кривицом, који нису и неће да помогну обезглављеном Руском народу,
да стресе Јеврејски иго, који почини читава чуда за ово 4 5 година!
Зна ли културни запад да су Јевреји увели у Русији (али не код Јевреја) –
неку врсту „псећег брака” по коме свако може живети с ким хоће и докле хоће?
Зна ли да у Русији од осам година па на више нема ни једне девојчице, која
није већ дефлорисана?
Убијена је и још се непрестано убија вера, светиња брака и национални дух.
Прави се од народа једна бесвесна и бесформена маса, која ће бити
обично Јеврејско тесто, од кога ће разни Јајтелеси правити и месити оно
што хоће, а што су на жалост и срамоту много милионих хришћанских
народа већ и постигли...
По најновијим вестима из Русије једна фунта белог хлеба кошта седам
милиона рубаља, а црног пет милиона.
Један метар најобичнијег порхета десет милиона, а о другим намирницама и стварима да се и не говори, али није то тако трагично јер ако је
по скупоћи, у Немачкој је сто пута горе и црње, као и у другим побеђеним
државама, него је трагизам у томе, што хришћански западни народи невиде,
или неће да виде, да је пропаст Русије у сваком погледу, неизбежно и њихова пропаст, али ће се освестити, када се немачки колос, још једном испрси
нашто тешко, да ћед уго чекати, само да онда не буде и сувише доцкан.
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Од попа и молитва (Г. Пуши у Товаришеву.)8
„Србадија” Вас је у једном од својих последњих, а не „задњих” – јер
ми тај југовинско-загребачко-јеврејски жаргон никако не миришемо, –
питала просто и јасно, зашто да и ви као народни учитељ и просветитељ
нисте учествовали у свечаности, приликом рођења нашег милог Престолонаследника, када су то учинили не само „мађаровласи” него и немци са
својим учитељством на челу?
Без сумње да се и међу немцима може наћи по који фетер или Сепл,
па шта више и међу њиховим учитељством, којима Српска Национална
Организација у Товаришеву није баш за срце прирасла, али они су ипак корпоративно учествовали са својим учитељством, јер је то била једна државна
и народна манифестација, и грађанство је клицало Престолонаследнику, а
не Далај Лами или председнику Срнао у Товаришеву, па сте бар као исправан грађанин, а на првом месту учитељ и васпитач деце могли са својим колегама Сепловима и фетерима участвовати, кад већ држите да је сеператиста сваки онај, ко се Србином назива, ко воли свој народ и „ко прошлост
своју памти и зна”.
Ви велите да нећете да будете Велико Србин „из нашег друштва”, јер
смо сепаратистичка секта, као што је и Ханао код Хрвата, па онда додајете,
да је то јасно и деци из основне школе, да ова наша работа води – сепаратизму! Можда је то јасно Вашој деци у Товаришеву, коју ви кљукате социјалистичко комунистичким бонбонама, али нашој овде, бога ми не, а још мање
нама, мало маторијим, јер ни по кинеској логици неда се закључити да је
сепаратиста онај, ко се назива Србином, а Југовинац, ћелепирац или тургуз – прави згољни патриота!
Не не драги г. Учо, сви Ви Скоројевићи, који црпете државничку и
нову Југовинско-Ћелепирску идеологију из прогушаних мозгова, Сплитских
Дешператеровића, нисте ништа друго, до обичне издајице, јер проповедате
оне шашаве идеје којима је задаћа да однарођавају Српски народ од лепог
Српског имена, што чине и сви остали издајници и душмани Српског народа, чије име у културном свету светли као звезда небесна!
И зар Ви невидите какву мизерну улогу играте, држећи се као пијан
плота оних мртворођених шугословенских буђавих идеја, коју су нам наши
заклети душмани прошверцовали, благодарећи само таквим наивчинама,
као што сте Ви!
Пребацујете нам да немамо „моралне подлоге” јер смо експоненти
Народне Радикалне странке!
Шта има ту тако страшног и неморалног, баш ако се наш програм и
подудара са програмом Срп. Народне Радикалне странке?
8

Србадија, 17/28. 10. 1923.
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Радикали су били ти, који су повели Српски народ на Куманово и Брегалницу, на Цер, Рудник и Сувобор, Албанију, Кајмак Чалан, Горничево, Црну Реку,
Груниште, Ветерник и Добро Поље, срушили аустро-немачко-бугарску војску, и
са сто хиљада Српских витезова, решили судбину светског рата, учинили оно, шшто нису могли учинити пет милиона савезничких бајонета
на западном бојишту!
Под мудрим вођством Радикалне странке, а нарочито њеног седог Лава, г.
Николе Пашића, остварен је вековни сан читавих генерација и створена ова наша
велика и моћна држава од Триглава па до Ђевђелије!
Ево видите г. Учо, – то је наша морална подлога, ако се узме да нам
је програм са програмом Радикалне странке један те исти.
А какве ли сте ви политичке странке, и политичких „ђилкоша” експонент?
Ви југо, или шугословени упрегли сте се отворено у демократске таљиге и напрежете се, као мршаво кљусе да из из глиба извучете, али узалуд!
Није ли сам ваш вођа г. Јевђевић са Властом јавно добацио г. Прешићу уред. Јединства после скрахираног демократског збора у Н Саду, на
коме је присуствовао главом „Југословенски Бизмарк – из Вргиног Моста”,
- да они (орјунаши) неће више бити магарци, нити ће „извлачити заглибљене демократске таљиге” и када се овоме још дода, да је Ваш вођа, као
експонент Сплитских дешператера и оснивача тамо Ваше Ћелепирске
идеологије, – г. Јевђевић држао Бар и Тингл-тангл у Н. Саду, а пре тога се, како
зли јазици веле бавио помало и – шверцом, онда држимо, да ће свакоме бити јасно,
чија је подлога моралнија, наша, или Ваша!
Извините, али мало чудновато и смешно изгледа, да Ви од рођења па до
данас нисте знали шта сте, него су требали они Сплитски беспосличари да
Вас преко г. Јевђевића „просветле” и да Вам саопште радосну вест, да сте –
Југословен, т.ј. оно исто, што траже и Радићеви хрвати у Србију (али са
засебном Хрватском Републиком, – само до Дрине и земуна), то траже Џемијетлије и поп Корошец, заједно са успаваним и пробуђеним мађарима,
па зар још не видите у каквом сте се друштву нашли, у друштву издајника
наше велике и крваво стечене отаџбине.!
На крају уверавате, да би пре ступили и у Џемијетску странку, него у
Велико Српску, то Вам потпуно верујемо и држимо, да би школске власти
требале да Вам у том погледу изађу на сусрет и што пре преместе у – Пишкопеју, а што се нас Срнаоваца тиче, ми ћемо све и сва учинити, да Вам се та
жеља што пре испуни.
Из наведенога јасно се види, шта смо Вас питали и нашто сте већ
сматрали за потребно, да се у „Видовдану” са километричним дописима
браните.
Зашто Ви нисте ма и у групи Товаришевских Сеплова и фетера учествовали у народној и државној свечаности на то Ви одговорите, а оканите се
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љубавних подвига и похожденија поп Ђорђа Лазића, подвига, у којима
„Богу шућур” Ви лично свакако – нисте оштећени!

Ђорђе чобанче...9
Чувао је безбрижно овце свога газде, комите га ухватиле, и везаног
одведу у шуму... Неколико комита оду ноћу у село код његовог газде, ускоче кроз прозор у собу, газду ухвате и вежу, а помоћу неколико убода камом,
газдине паре пређу у њихов џеп. Онако везаног избаце га, као џак с плевом
кроз прозор, па онда и сами изађу, те га понесу до оближњег сеоског потока,
ту му завежу уста марамом, па га онда онако везаног почну бости камама...
полако... да га што дуже мучи, и да испусти своју српску душу, у што већим
мукама, исто онако као што се описују јеврејска ритуална убијства...
Зашто је то требало бугарским зликовцима?
И то су зверство тако извршили, да у селу нико ни чуо није, до сутрадан,
када су сељаци нашли овог јадника свог унакаженог у локви сопствене крви...
Па када су посао свршили, онда су отишли у шуму код Ђорђа, српског чобанчета и повели собом 2-3 сељака, којима су наредили да понесу
ашов и лопату.
У шуми су их чекали остали зликовци са везаним српским чобанчетом, те су одмах наредили сељацима да копају раку... Сирото, шестнајстогодишње српско чобанче виде шта му се спрема, те плачући поче молити
ове зверове да га не убијају, јер није ником ништа скривио. Али је јадник
заборавио, да је и сувише скривио јер је Србин! Када је рака била већ ископана, један од бугарских крволока, не обраћајући пажњу на његове сузе и
молбе, обори га онако везана на земљу, једном руком зграби га за косу и
повуче натраг, а другом потеже каму, па га закла као јагње...
После га бацише у раку, коју затрпаше земљом и лишћем, да му се
ни трага незна.
У селу се знало да су Ђорђа одвеле бугарске комите, јер то они и хоће
да се зна, и да наша јадна браћа запамте, да се овај више невраћа, кога они
одведу, а унакажени леш његовог газде, треба да послужи као memento
његовим сељанима, шта и њих чека, ако се само усуде да се противе њиховим жељама и наредбама!
Ето, тако зарегистоваше готово сви београдски листови овај, ваљада
већ хиљадити грозни догађај у Македонији, у тој класичној земљи Србиновој, продрмусаше мало г. Ж. Лазића, шефа јавне безбедности, посвираше
тако, па – и за појас заденуше, а српски животи, нарочито на левој обали
Вардара, гасе се један по један...
9

Србадија, 18/11. 11. 1923.
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Као у биоскопу, или у причи из хиљаду и једне ноћи, нижу се страшне
и крваве слике једна за другом, једна страшнија и крвавија од друге, а ми?
Где су толике српске омладине и њени протестни митинзи? Зар наша
нација, која је запалила Европу скраја на крај, и срушила две моћне империје да дозволи да шака бугарских дроњака ево већ готово пет година врши
нечувена зверства над нашом јадном браћом у Македонији, који и поред
наших, готово два милиона бајонета нису сигурни када легну, да ли ће –
осванути!
Иде ли нама у рачун, да својом преступном и злочиначком лабавошћу стварамо код оне наше браће уверење, да смо збиља немоћни према
бугарским лопужама, а у Европи мишљење, да неко „македонско питање”
ипак постоји?
Под турском владавином српска чобанчад по македонским горама
певала су Марка и Милоша, и охоло погледала на ону страну где је Београд, који им је слао неустрашиве српске комите, те веснике лепших дана и
златне слободе, а данас, у великој, моћној и силној својој уједињеној отаџбини он стрепи од бугарске каме, ћути и проклиње судбину своју.
Почивај мирно српско чобанче у твом хладном гробу, у који си као и
многа твоја браћа у слободној твојој отаџбини пре времена легао... Ваше
сузе и молбе нису могле откупити ваше млађане животе, али ћемо вашу
мученичку смрт страшно осветити, ако не пре, а оно верујте бар онда, док
нас опет тресне по звезди бомба каквог Стејића...
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POLITISCHE ARTIKEL VON VASA EŠKIĆEVIĆ
ZUSAMMENFASSUNG: In diesem Jahr ist der hundertfünfzigste Jahrestag
der Geburt von Vasa Eškićević, dem berühmten Maler und Intellektuellen, der
vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zu seinem Tode im Jahre 1933 in Novi Sad
gelebt und geschaffen hat. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass er sich Mitte
der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts in Novi Sad auch mit Politik
beschäftigt hat - als Ideologe der Serbischen Nationalen Jugend (SRNAO). Die
Spuren der politischen Tätigkeit von Vasa Eškićević und der Ideale, für welche
er sich begeisterte, finden wir auf den Seiten der Novisader Presse zwischen
den zwei Weltkriegen in den von Vasa Eškićević unterschriebenen Artikeln.
Wir konnten neun von diesen Artikeln finden, welche wir bei dieser
Gelegenheit veröffentlichen.
SCHLÜSSELWÖRTER: Vasa Eškićević, Königreich der SKS (Serben, Kroaten
und Slowenen), Novi Sad, SRNAO

UDC 94(497.5 Baranja)"1939/1941"
ДР АЛЕКСАНДАР ХОРВАТ, историчар

Музеј Војводине, Нови Сад

„МОЈЕ ХАПШЕЊЕ, ИНТЕРНАЦИЈА И ИЗГНАНСТВО” –
СЕЋАЊА БАРАЊСКОГ СВЕШТЕНИКА СОФРОНИЈА ЖИВКОВИЋА

САЖЕТАК: Аутобиографски запис барањског свештеника Софронија Живковића „Моје хапшење, интернација и изгнанство” представља значајан историјски
извор о положају српске популације у мађарском делу Барање и то у периоду од
1921. па све до 1942. године. Живковићев текст доноси низ података, не само важних за посматрање услова у којима су деловали свештеници Српске православне
цркве, већ и посредно о односу црквених и цивилних власти према српској националној заједници у Мађарској, процесу оптације (1920-1931), са главним фокусом на
период прве две ратне године (1941-1942), када се аутор документа суочио са вишемесечним притвором у будимпештанском затвору Толонцхаз, затвору у Киштарчу,
логору за интернирце у Нађ-Кањижи и на крају протеривањем из Мађарске. Наведени аутобиографски документ налази се у фонду 183. Архива Војводине.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Барања, Мађарска, Други светски рат, Софроније Живковић
Јеромонах Софроније Живковић, иако пореклом из Бачке, без сумње
је био један од најобавештенијих свештеника Српске православне цркве о
приликама међу српским становништвом у делу Барање који је након Тријанонског споразума 1920. припао Мађарској. Због тога, његов аутобиографски текст „Моје хапшење, интернација и прогонство” има велики
значај као историјски извор.
Живковић је рођен у Молу 1887. године. Замонашен је 1913, а од 1920.
до 1941. деловао је као администратор или парох у Шумберку, Сечују, Бремену, Шиклошу, Ивандарди, Липови, Борјаду и Великом Будмиру,1 укупно
чак осам барањских места. У појединим периодима водио је неколико парохија истовремено.

1 Милан Дујмов, Листа свештеника Српске православне епархије Будимске, Будимпешта
2013, 147-149.
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Централни део Живковићевог аутобиографског записа односи се на
период Другог светског рата, и то од маја 1941. до истог месеца 1942. године. Он детаљно описује како су га мађарске власти ухаписле тачно месец
дана по нападу фашистичких сила на Југославију, без оптужбе притвориле у будимпештанском затвору Толонцхаз, затвору у Киштарчи и логору
за интернирце у Нађ-Кањижи, а затим након готово 12 месеци бесправне
интернације протерале у окупирану Србију. Живковић доноси низ важних
података о интернирању барањских Срба током 1941, посебно црквених
лица и учитеља, бележећи с ким се сусретао током интернације и на који
начин је покушавао да оконча свој статус интернирца. Пише и о преписци
са Миланом Л. Поповићем, тадашњим послаником у мађарском парламенту, прилажући изводе из њихове кореспонденције. Такође, помиње и
улогу будимског епископа Георија Летића и његово настојање да се интернирани Срби пусте на слободу.
Међутим, хронолошки оквир документа је шири, јер Живковић започиње текст са 1921. годином, укратко приказујући властититу улогу и
ситуацију везану за повлачење војске Краљевине СХС из северне и средње
Барање, која је према одредбама Тријанонског мировног споразума из
1920. припала Краљевини Мађарској. На тај начин је окончана југословенска окупација мађарског дела Барање, која је трајала од новембра 1918.
па све до августа 1921. године. У покушају да се одгоди евакуација трупа,
сарађујући са мађарским политичким групама комунистичке и социјалистичке оријентације у Печују и противницима режима адмирала Миклоша Хортија, проглашена је седмодневна Барањска република на челу са
председником Петром Добровићем. Међутим, велике силе нису показале
разумевање за овај чин и евакуација трупа је ипак извршена2. Живковић је
затим ухапшен и притоврен као један од учесника у догађајима око проглашења Републике, али је ипак ослобођен након два месеца притвора у
печујском затвору.
Такође, у уводном делу текста, он пише о проблемима са којима се
суочавао као православни свештеник у мађарском делу Барање у периоду
између два светска рата. Живковић је имао важну улогу и у процесу оптације једног дела српског становништва у Краљевину СХС током двадесетих година, организијући издавање потребне документације, о чему даје
важне информације у свом аутобиографском запису.
Након протеривања из Мађарске марта 1942. године, Живковић је
распоређен на дужност у банатској епархији. У Мокрину је током маја
1942. настао његов аутобиографски текст. Документ се налази у Архиву
Војводине, фонд 183. (Комисија за утврђивање злочина окупатора и њего-

2

О томе више у: Александар Хорват, Барања 1918-1922, Нови Сад 2013.
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вих помагача у Војводини), под бројем 215. међу архивских јединицама без
сигнатуре које немају места у оквиру тематских група.
„10. V. 1942.
Мађ. Барања
Будимска епархија
Препис
Моје хапшење, интернација и изгнанство
По нужди парохијске службе, услед избеглог свештенства због мађарског терора над њим, у времену светског рата 1914-1918. год, будем упућен
као клирик и сабрат манастира Врдника-Раванице, епархије сремско-карловачке, 1920. год. у краљевину Мађарску, епархији будимској и додељен
на парохију Дунасечујско-шумберачко-српско-гарчинску (у Барањи). Ова
парохија налазила се на оном делу територије барањско-бајско-сегединског
трокута који је окупиран по српској војски, а који је 1921 г. у смислу тријанонског уговора од исте био испражњен. На том делу територије налазило
се пуно незадовољника из беле Мађарске који су радили на том да се ова
територија прогласи самосталном под заштитом краљевине Срба Хрвата и
Словенаца. Они су тада тражили помоћ од Београда у ратном материјалу
како би се одупрли војсци званичне Мађарске, која је по тада проношеним
верзијама имала наскоро овај запоседнути део заузети. Како Београд овај
подухват није хтео потпомоћи из лојалности према великим силама а како
је мађарска војска убрзо 21. авг. 1921. већ имала у ове крајеве ући, то је и
повлачење тамо налазећих се избеглица из Беле Мађарске као и окупаторских власти уследило брзо, ужурбано и доста збуњено и сметено. Пред
окупаторским властима избего је и многи српски сиромашнији живаљ као
и они који су се мало више експонирали у свом национализму. Како сам и
сам присуствовао једној седници у школској дворани одржаној о томе какав став да се заузме поводом изласка окупаторске војске краљевине Срба
Хрвата и Словенаца.
А уласком званичне мађарске војске одржана је претходна седница
поводом прогласа о самосталности републике-барањско-бајско-сегединског
трокута са избором претседника Добровића и његове владе, као и проглас
на народ. Ова влада је била кратког века, јер већ после три дана морала је
на врат на нос – што рекли наши – да напусти своју новоосновану постојбину и да тражи спаса у краљевини Срба Хрвата и Словенаца. Због присуства овој седници која се у начелу изјаснила за новоосновану републику и
њену владу и спремном да ову потпомогнем, и сам се нисам осетио доста
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сигурним и већ у последњем тренутку спаковах ствари и хтедох избећи.
Но изгледа да су мој покрет верни а особито верне и благочестиве хришћанке мотриле и пазиле, и кад се одлучих да потражим кола и напустим
место, уђе код мене више старијих жена са вапајем: па зар ћете нас и ви
оставити господине? Па шта ће од нас бити, нас ће све овде Мађари поклати. Та немојте нас бар ви остављати. Умирите се и не бојте се ништа, рекох.
Ништа се ту не дешава неприродно. Ово што се дешава, дешава се по наређењу виших сила. Наиме, српске власти одлазе, а мађарске долазе. Никакове безбедности неће мањкати, јер је ово само једно прелазно стање. И ја
не идем због тога што се нечег бојим, него идем због тога што ће ми бити
граница затворена за мој родни крај, а тамо су ми сва браћа и сестре. Немојте ићи! Немојте нас оставити! Ми смо ваша браћа и сестре и почеше
плакати, као сирота деца. Мене је овај призор заиста дирнуо и рекао сам
им да ћу остати распаковавши кашње већ спремљене ствари своје на пут.
Моји браћа и сестре умирени су се вратили домовима својим иако ја мало
неспокојан због свога останка тамо. Мађари, Немци а са њима Јевреји мештани спремали су се да што свечаније дочекају војску званичне Мађарске.
Док је српски живаљ био врло потиштен, баш као деца која су изгубила
родитеље. При дочеку војске био сам и ја са месним учитељем Светозарем
Ластићем. Но како нас нису узимали у обзир и чак показиваху према нама
и презриви осећај, то смо се по уласку војске повукли од сваке њихове свечаности и чекали даљи развој догађаја. Сам улазак војске који се очекивао
врло свечано изгубио је карактер свој, јер по отпеваној химни а по заповести енглеског мајора који је овај улаз спровађао распустио је ту свечаност.
Но официри и друга интелигенција наставили су ову свечаност по приватним кућама, а особито у кући грофице Јанковић. Ја повучен у стан од
свега тога, очекивао сам даљи развој догађаја новог стања. Некад понеко
сврати и тако се интересовах шта се напољу дешава. Тако сазнадох да су
од стране жандармерије почела саслушања наших људи као и мађарских
и немачких који су комунизмом били осумњичени, Од њих су тражили
изјашњења о циљу одржане седнице у школској дворани. Осумњичени су
да су се изјаснили за новопроглашену републику барањско-бајско-сегединског трокута. Да су се хтели супротставити уласку званичне Мађарске
у ове крајеве. Тражили су ко је био иницијатор свега тога, односно сарадници овога. Испитиван је и наш претседник (признања су изнуђавали и
бојем) црквене општине, г. Лазар Апарац (кашње оптант и исељеник у
Великом Гају – Банат). Такође и кнез за време српске ере г. Илија Увалић,
као и Светозар Ластић, српски учитељ. Мене су пак оставили напослетку.
Једног дана дође к мени претседник цркв. општине г. Лазар Апарац доста
збуњен и зажарен с тим да му дам резолуцију која је донета и потписана у
одржаној седници у школ. сали пре уласка званичне мађарске војске. Ту
резолуцију тражи мађ. жандармеријски наредник. Приметивши претсед-
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ника у тако узрујаном стању запитах га: како су поступали са њим као и
осталима? Били су нас, рече, и траже ту резолуцију. Резолуције нема, иста
је поништена зато јер она није ни садржавала никакову одлуку против
званичне Мађарске, него се саветовало, какови став да се заузме у томе
случају ако би комунисти узели у овим крајевима иницијативу у своје руке,
и ставили сметњу уласку Мађарске. Но како свега тога није било и како је
мађарска војска ушла и даље гарантује за мир и ред (поредак), то сам донету резолуцију сматрао, непотребном и поништио ју. Изволите тако
саопштити нареднику. Сутрадан по овом позват сам од г. наредника на
саслушање којему сам циљ седнице исто тако претставио као што рекох
претседнику. Г. наредник мојој изјави није веровао и са сумњом ме је отпустио кући с тим да ћемо сутрадан бити предведени среском суду у Мохачу.
Сутрадан заиста ухапсе мене и претседника због одржања седнице, и два
Мађара и два Немца као комунисте и присутне на тој седници, и предведу
нас Среском суду у Мохачу, који с нама сачини записник као бунтовницима и револуционарима против спроведбе мирног реда и поретка донесеним уговором о миру између Мађарске и Југославије, потписаним у Тријанону, препоручивши нас државном одвјетништву у Печују на казну
смрти, где су нас сутрадан са жандармима отпремили и предали. У Печују
бисмо затворени у узе тамничког одељења у једној собици без икаквог
намештаја лежећи на цементном поду у току ноћи и без покривача 19
дана. Кашње смо добили сламњаче што нам је спавање подношљивијим
учинило. Претседнику као и осталима долазила је супруга, браћа и сестре,
те им доносили потребних животних намирница и веша. Док моја браћа и
сестре због којих сам и остао овде у Мађарској ваљда да их заменим овде у
затвору нису нашли за сходно да посјете свога брата страдалника, да виде
има ли какве потребе или нужде. Тада се сетих своје браће и сестара по
плоти. Но касно, јер преда мном беше већ постављена граница и разочарах се што остах на вапај притворне браће и сестара. Споља се против нас
спровађала истрага. А уједно се стварао одбранбени материјал. Тако нас је
на потстицај нашег војног делегата г. потпуковника Илића посетила и
тамошња мисија мировне конференције са енглеским пуковником с тим
да установи поступак мађ. власти са нама, односно кривицу притвора.
Како се у току истраге није могло ништа друго установити осим да смо
само одржали седницу које циљ није могао да се објасни. А с друге стране
и интервенција г. епископа будимског код г. мин. претседника Бетлена
присилила је државног тужиоца на одлуку попуштања. Зато нас, односно
мене и претседника, после педесетосмодневног затвора (јер пређашњи су
већ били пуштени) позове и упозори нас на лојално понашање према мађ.
држави јер мађарски хлеб једемо и разреши нас даљег истражног затвора,
и на слободу нас пусти. Повративши се натраг у парохију будем премештен у Шумберак као централног средишта ове парохије, јер је овде осим
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вршења парохијских дужности у Дунасечују, Шумберку и срп. Гарчину у
недостатку уч. снага у ова два последња места, и школу придржати требало као и вођење дужности у црквеним општинама, коју сам држао у ова
два места четири године, када ми је то министарство забранило као грађанину Југославије. По преласку у Шумберак у кратком времену наступила
је ера опције за постизање југословенског грађанства које је услед великог
тражења крштеница, уверења и молби код цркв. општине, од незнатног
уреда, претворено услед велике навале верних из места и са стране у велики уред, где сам запослио све писменије грађане и тако у току две недеље рада и ово пребродили. Но како се овај рад многим иноверцима није
свидео, то су га као непатриотским односом према њима и држави схватили, и мене метнули у новине са упозорењем среском начелнику да припази на овај рад. На овај пасус у новинама за који сам ја већ знао, упозори ме
тајно и једна грађанка из Мохача по упутству тамошњих наших људи.
Кашње сам сазнао да је томе био циљ спречавање опције, но ја на новински
чланак не реагирах. Овде морам истаћи пожртвовање Стевана Комадиновића који је као општински привр. бележник по одласку српске војске
остао у месту, при опцији вернима много помoгао, и са мном кроз велико
незадовољство мађарског елемента све списе делeгату југословенском у
Печују чија канцеларија беше у згради гратске општине – пренео и предао.
Истога сам препоручио за чиновника Кр. Конзулату те се и данас налази
као такав код Мин. Иностр. дела. Ја сам пак задржао југословенско грађанство и као такав добијем станбено право – Лакхаташи бизоњлат – који сам
морао код среског начелства с године на годину да продужујем. По потреби црквене службе 1925. г. новембра месеца будем премештен на Бременско-шиклушку парохију са филијалом Илочцем. Од ове парохије кашње
Илочац као филијала отпадне и прикључи се Мађарбојско-виљанској
парохији. У току 1921-1930. г. наши оптанти који су могли своје имање
продати или преко с ким променити, иселили су у Југославију. Но многи
све ово нису узимали озбиљно и своје исељење су увек одлагали изговарајући се да извесне економске послове још нису средили и да им због тога
није могуће да се иселе. Стога је Југословенска влада у споразуму са Мађарском 1923. и 1929. на замолбу и вапај оптаната исељење одложила с тим
да ће они своје стање средити и иселити се. Но кад су видели да они то
озбиљно не схватају донеле су одлуку да се исељење без икаквог даљег
одлагања 1930. спроведе, што је и учињено.
Овим присилним исељењем као оптант морао се иселити и протојереј г. Урош Мађаревић, парох липовски, од кога сам поред своје морао
примити у опслуживање и парохију липовску са Шароком и филијалама:
Ивањдардом и Безедеком, те нузгредним му парохијама: Мађарбојом, Вилањом и Илочцем. На дан 18/31. октобра 1930. из Шарока се иселила цела
општина, где сам отишао из Бремена још у 4 сата изјутра, да им се нађем
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на помоћи, а одакле стигох у Мађарбој да им одржим св. богослужење о
дану храмовне славе св. апостола и евангелисте Луке.
Ово исељење Срба из ових крајева оставши у понеким општинама у
врло малом броју хтели су неки шпекуланти да искористе што су из недовољног познавања наших аутономних односа према маџарским државним
законима хтели да присвоје преостала наша црквена имања. Ту су били у
првом реду извержени свештеници римокатоличке вероисповести Немет
Иштван, Паћи Ђула и др. Извержени свештеници из правосл. вероисповести Др. Милан Дакић (Др. Дорослаи Михаљ) као и наши српски издајници, похлепници за деобом српско-црквено-општинских имања Павле
Калајџић (Немеш Пал), Младен Мијатовић и др. Учинише препад на
црквену општину у Шиклушу која има 5 кућа и довољан доходак од кирија с тим што је Немеш Пал над вратима портанским ставио штампани
натпис уоквирен са мађарском тробојком „Мађар гер. кел. Еђхаз”, ставивши поврх тога малу заставицу коју ако би ко склонио онда не би повредио
њихову намеру него би увредио част мађарске нације. И баш зато што нам
је била јасна та намера известио сам писмом среског начелника и замолио
га да тај натпис даде скинути, приметивши му уједно ово насиље, које се
пред његовим очима дешава јер је становао баш преко пута од портанских
врата цркве са нашом црквеном власношћу. Г. срески начелник ми једним
сусретом рече: аз чак еђ политикум; – то је само једна политика. И да ја
нађем једног циганина, да му нешто платим који ће једне мрачне ноћи те
предмете скинути и поништити. Рекох му да ја у те ствари нећу да се мешам, јер би се цела јавност устремила на мене. Него ви сте позвани да ту
ствар доведете у свој склад. Кашње ми рече његов заменик да наш тутор
скине и преда полицији, што је овај и учинио. Немеш Пал не знајући како
је натпис и заставица уклоњена дао је напис у новине, како је тутор
црквени заставицу скинуо, издерао је на парад парчад и на њој играо. Кад
су овај напис новински прочитали жандари, одмах су се устрчали да се
известе о стварности истог. И како напис није одговорао истинитости,
жандари су се умирили. Немеш Пал је дао себи направити и општински
печат те штампане позиве за цркв. општинске станаре с позивом да од дана пријема имају кирије само њему плаћати као новом цркв. општинском
претседнику, јер да је у место досадање српске цркв. општине проглашена
мађарска црквена општина, да другом плаћену кирију неће признати, и
да ће потребно кашње спровести. Станари примивши овакав извештај,
збунили су се, не знајући шта да раде. Сазнавши за ово, покупио сам од
станара те Немешове извештајне позиве и са неколико известио Епархијску конзисторију, неколико дао адвокату ради прогона код државног тужиоштва, те фесолгабирову (среском начелству) ради прогона повреде
туђег власништва. Уједно сазовем претставништво цркв. општине а поводом нотице изашле у журналу – Дунантулу - о угасњењу Српске право-
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славне црквене општине – те образовању Маџарско православне црквене
општине, да донесе своју резолуцију о осуди овог издајничког поступка.
Издајнике искључити из црквено верске заједнице. Изразити верност и
оданост епископу дијацезану и молити заштиту од надлежних власти против самозваних нападача. Резолуција је отштампана у довољно примерака
и одаслана Министарству унутрашњих дела, Канцеларији парламента,
Великом жупану – барањске жупаније, Среском начелнику, Светом архијерејском синоду, Епарх. конзисторији, Новинским редакцијама Пешти
хирлапу, Дунантулу и Немзедеку и више црквено-општинским управама.
Ова резолуција је имала дејства на све похлепњаке и за једно време их
сузбила од агресивног, али не и коначног напада. Против изашле наше
резолуције у Дунантулу Немеш Пал је поднео тужбу окружном суду у
Печују, који је и сам изјавио, да је то дивна идеја привести све православне
Србе, Румуне, Грке и Бугаре у Мађарску православну веру (која тада није
ни постојала) и дао је места жалби Немеш Пала, а мене и претседника
осудио на 10 дана затвора с тим, да се затвор претвара у новчану казну.
Напада је било и кашње на Епарх. управу, њена епископа и на поједине
чланове. Као и изазивања свргнутих свештеника који међутим стварне
штете нису нанели нити каква циља постигли. Због оваквог стања у месту
као и у Шиклушу, избегавао сам њихова друштва, која су према мени
испољавала нерасположен и нетрпељив став. Забављао сам се економијом
нарочито воћарством и повртарством. Године 1939. прикључена је и ново-основана цркв. општина у Печују у мој делокруг и одређен сам и за тамошњег адм. парохије, где сам претходно ову организовао. Како су Бугари
који и нису углавном поданици Кр. Маџарске, добили собу за капелу у
једној гратској кући, то смо и ми умолили гратског начелника, да и нама,
који смо, односно верни, маџарски поданици уступи једну собу у једној од
гратских кућа да би је уредили за капелу и држали богослужење, за тамошње верне док се црква не сагради у коју сврху се почео купити прилог.
Гратски начелник је обећао дати, но ово је на обећању и остало. Умолили
смо и г. епископа да умоли гратско поглаварство за издање једне собе што
је и учињено но без резултата. Молба је поново ургирана но одговор није
уследио. А то је доказ да тамо није пожељан наш верски развитак. Тако је
привремено држано богослужење у сали за цртање, реалне гимназије
грофа Бењовског. Исте 1939. г. на заузимање римокатоличких фратара као
пароха шиклушких и околних села, а по препоруци печујског бискупа
Министар просвете и вера дао је саградити за румунске цигане православне вероисповести у Алшосентмартону школу како би и они иступили
из таме непросвећености и лакше пришли заједници римокатоличке вере,
односно лакше спровели помађаривање. Концем исте године добијем
позив од г. епископа са дописом Министра просвете и вера са преписом
дописа барањског жупанијског школског надзорника, где овај моли мини-
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старство да се именује на овој школи један вероучитељ грчко-источне вероисповести с том примедбом, зашто нисам већ досад заузео то место, које
под моју парохијску надлежност спада. Него чекам да Министарство то
форсира. Изненадио ме је овакав извештај и позив, јер сам знао да се школа гради, но нисам знао да је већ и настава отпочела. Стога упутим писмо
тамошњем општинском бележнику са питањем, шта је са изградњом
школе, и ако је већ доведена у ред да ли је настава отпочела? Ако пак није,
када ће отпочети? Општински бележник известио ме је да је зграда довршена, али унутрашњи уређај још није доведен у ред, скамије, шк. учила и
друго. И да ће настава моћи отпочети рад тек у 1940/41. шк. год. и да ћеме
о томе благовремено известити. У том смислу сам поднео извештај епархијској конзисторији која је то узела к знању и упутила ме да на терет њихова
подвоза одржим у своје време три часа месечно. Пре почетка наставе будем
извештен од бележника надлежне општине да ће отпочети шк. настава и
да можем одржати веронаучне часове. Стога тачно одредим дане за целу
1940/41. шк. годину да свакога месеца једног четвртка, када учитељ не ради
са децом, одржим веронаучни час од 8-11 пре подне, означивши датумом
исте дане и пославши учитељу с молбом да ми децу у то време сакупити
даде. Три часа сам одједном узео стога да не би правио три подвоза и тиме
већи издатак Епархијској благајни. Кад сам дошао ради веронаучног часа
из места пребивања ми Бремена у место Алшо-сентмартон удаљено 15 км,
ушавши у школу, деца устану и поздраве ме: „Дичерте шек а Језуш Христуш”. Миндерек Амен, седите децо, одговорим. Овај поздрав је на мене
учинио непријатан утисак са сумњом, да су римокатолички фратри који
овде врше парох. дужност Шокцима рим. кат. вероисповести, као и вероучитељску на њиховој вероисповедној школи а сада и на овој новоотвореној румунскоциганској комуналној школи за децу римокатоличког вероисповедања, већ почели са римокатолицизирањем. Јер ми се деца похвалише да су од њих добили слика. Погледам и видим слике са изображењем лика
Пресвете Дјеве Марије и Господа Исуса Христа у римокатоличком изражају. Запитам учитеља: кад обављају фратри веронауку? Сваке суботе – одговори. Држе у немачкој школи, те после одмах и овде. Учитељ такође не
влада другим, него само маџарским језиком иако деца врло површно говоре мађарски. У школи су с обзиром на то што деца први пут полазе школу
била сакупљена од 6-16 год. старости, која нису потпуно владала ни румунским ни српским, ни мађарским језиком. Читати ни писати такође нису
знала. Услед чега се са њима морала настава обављати само усмено са испомагањем и по потреби са сва три језика. С тога сам деци, да добију чисти
појам о учењу православне вере и живота у њој, међу осталим рекао: децо,
када ја долазим овамо у школу, мене нећете поздрављати са Дичертшек а
Језуш Христуш, него са Помози Бог! А ја ћу вам на то одговорити са Бог
вас помогао децо! Кад из школе полазите, а ићете двоје и двоје, поздрави-
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ћете са – С Богом! А ја ћу вам одговорити: с Богом пошли децо! На улици
идући кући тако два и два имате сваког старијег од вас поздравити, било
да поред неког пролазите, било да вам у сусрет долази, са – Помози Бог!
Код куће кад дођете имате своје родитеље исто тако поздравити са Помози
Бог! и у руку пољубити, изражавајући тако љубав и поштовање према њима, јер се они о вашем животу брину и старају. Од куће кад идете у школу
имате поздравити своје родитеље са претходним пољупцем у руку – с Богом!
А они ће вам одговорити: С Богом пошли децо! Ето то су наши поздрави
које захтева од нас света мати наша Православна црква. А не: Дичертешек
а Језуш Христуш! Деца су овако поступала, како сам рекао. Идући из школе
двоје и двоје, наилазећи им у сусрет старији Шокац, а они сви – око осамдесет – Помози Бог! А овај стаде као ошамућен, не умејући да се снађе и
шта да одговори. Јер га његова деца не поздрављају тако тј. његовим језиком предака. Овај поздрав беше за њега духовна бомба која са својим дејством разби у њему крљушт на духовним му очима. Јер тада осети и виде
да је овај поздрав поздрав његових отаца и његов. А да је поздрав којим га
његова рођена деца поздрављају стран његовој души и осећају. У његовој
души растао је револт и он се почео бунити. Незадовољство је у њему
узимало све више замаха због тога што он са својим приносом издржава
цркв. општину, фратре као парохе, своју вероисповедну школу, па чак и
принос за комунално румунско-циганску школу на име огрева и послуге.
И поред свега тога његово дете не сме – забрањује му се – да га поздравља
већ његовим матерњим језиком. А цигани који не плаћају ником ништа,
они могу да поздрављају на свом српском матерњем језику (они су их Србима сматрали). Овом побуном дошло је до приговора фратрима зашто и
њихова деца не поздрављају на матерњем језику. Фратри су у овој побуни
видели моје хотимично дело, као сметњу њиховом римокатолицизирању,
а по том помађаривању. Они су, у овом случају сметње, поднели подробан
извештај свом бискупу у Печују Др. Виратху Ференцу. Веронауку сам одржао у току 4 мјесеца. Једном ме спречило невреме. А кашње избијање рата.
Једног Шокца сам примио у православље. Мојима који су дошли најавити
излаз из православља забрањивао сам иступ. Општински бележници који
су изгледа помагали фратрима у послу им застрашивали су па и били цигане. Ускраћујући им помоћ за супруге и децу – ако су војници – који неће
да пређу у римокатоличку веру. Позивао сам на одговорност, спречавајући насиље кад год би ови код мене са таквом жалбом дошли. Све је ово код
фратара према мени, све веће незадовољство причињавало. А када сам и
организацију црквене општине у Печују место поменутог римок. бискупа
спровео, и од града тражио једну собу за намештај капеле за богослужење,
тиме сам јаче побудио и самог бискупа да што пре предузме мере за моје
уништење, а да то не буде примећено, да ме он хапси, интернира и прогања из државе, стога је то овако удешено:
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Месеца маја, 6. дана 1941. г. баш на сам Ђурђевдан, када је рат са границе пренешен већ далеко у унутрашњост Југославије, и кад овде где и
није било никакве опасности, а које сада још мање може бити, жандари у 4
часа изјутра закуцаше на моја врата чији куцај кроз сан слабо приметих,
устах, чух туп ход, којим се јаче разбудих, отворих врата и запитах: ко је?
Ми смо, беше одговор. Устаните, спремите се и пођите с нама. Изволите
дотле унутра, док се не спремим, рекох ја. Нашто су жандари ушли. Спремајући се помислих: ваљда ме је неко од бременске интелигенције, због
мог врло повученог живота, пањкао војним властима, те ме воде војном
суду на преслушање. У току облачења, примете ми жандари: понесите
нешто веша јер ће те бити на путу дан два. Ако ћу само толко бити рекох,
онда ми је доста пешкир, сапун, чешаљ и што имам на себи. Доста је, одговорише. Спремих то у акта ташну, изађемо на улицу, седнемо на кола и
пођемо. У кући оставих сироту децу коју примих са улице иза умрлих родитеља им (јер их нико не хте примити) да не пропадну у мору туђинштине и иноверштине, којима не смедох рећи прави узрок отсуства. Успут
сам мислио да ћемо у Харшањ војном суду јер је исти овде заседавао, при
војном нападу преко границе. Но кад приспесмо у Харшањ и кренусмо на
лево према Шиклушу, помислих у себи, ваљда се војни суд преместио у
Шиклуш. Пре приспећа гратској општини шиклушкој рекоше ми жандари: ту ћемо остати код општине. Ви сиђите са кола одмах и отидите у
општински ходник и тамо нас сачекајте да не би пало у очи свету, да вас
пратимо. За мном уђоше и жандари и уђосмо у полицијску собу. Кад беше
6 часова изјутра и очекивах даљи развој хапшења. Око пола осам часова,
примети један од жандара где срески подначелник отиде у писарницу и
рече одмах ћемо и ми поћи тамо. У писарни ми рече подначелник да ме је
ухапсио у смислу расписа министра унутрашњих дела. Којим се сви странци имају ставити под надзор државне полиције у Будим Пешти. Те пошто
сам и ја овде вођен као странац, то ме мора предвести државној полицији
на даље чување. Ја сам му приметио: да ја сад нисам странац. Јер је моје
место рођења и надлежности сада поново припало Мађарској држави заузећем Делвидека. Да, да сте ви били тамо у Молу, кад је мађарска војска
тамо ушла. Али пошто сте ви били у Бремену, а овде сте вођени као странац, то сте и сада странац. Да, рекох ја: Ја сам био у Бремену и према томе
у Мађарској, а не у некој страној држави, и не разумем да ми се према
томе оспорава право држављанства. То ће се већ у Пешти решити и ми
чинимо само своју дужност, кад ово наређење извршујемо. Желите ли
уложити уток, рече. Желим, одговорих. Уток је он написао, ја га потписах,
којега он прикључи списима. Ја поверовах речима подначелниковим да он
чини своју дужност и умирих се. Исти дан у вече у пола девет часова кренемо возом за Пешту где стигнемо сутра дан (V-7) у 11 часова, и будем
предан државној полицији у знаменити Толонц Хаз, где се затвара сав
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пештански муљ и криминални типови, у улици Мошоњи бр. 9. Овде међу
многим доведеним пре и после мене, као и посетиоцима, приметих једно
лице где се слободније креће из чега закључих да то лице мора бити правозаступник. Стога приђем, претставих му се и по сазнању замолих га да ме
заступа, описах му мој случај. Којег заступства се одмах и примио. Управника завода замолим за дозволу да напишем две карте што ми и даде. Те
једну написах г. епископу, известих га шта је са мном и замолим да ме
узме у заштиту и да се постара за парохију. Другу карту послах сиротој
деци да знају где сам и да се знају снаћи у овој околности. По обављеној
још извесној формалности од стране државне полиције будем одведен и
предан тамничару који ме одведе у једну собу, још ми успут напомену, да
нећу бити сам јер да већ има две колеге. Кад чух ово запрепастих се а и
обрадовах се са љубопитством који то могу бити? Уђох у тамничку собу и
зачудих се кад тамо затекох јереја о. Николу Пајића, адм. пароха Мохачког
(сада већ упокојеног), где лежи болестан nа дротаном федеру скоро на бетону покривен масним ћебетом. А крај њега на малом зиду који раставља
половину собе седи протојереј о. Михаило Пандуревић, парох из Батање.
С њима се поздравих и распитах за осталу братију. У разговору ме упозорише да будем опрезан на говор, јер да у трећег притвореника цивила
немају поверења. Поподне нас преместе у једну већу собу где беше и г.
учитељ Милан Ристовић из Мохача и др. Кроз неколико дана будем позват од мог адвоката у писарну у којој сам био прeдат и саопшти ми да је
срески начелник са мојим списима поднео и спис са предлогом да се интернирам. А овај је образложио да сам често прелазио југословенску границу хотећи ме претставити да сам се бавио шпиунажом и тиме мој положај тежим учинити. Министарство унутрашњих дела на темељу тог предлога а без икаквог мог испитивања одобрило је одлуку о интернацији.
Рекох адвокату да тај навод не одговора стварности, што ће се видети и из
мог путнога листа који ћу кашње набавити, и да против те одлуке уложи
уток. Кроз мало дуже време позове ме адвокат и саопшти да је министарство унутрашњих дела мој уток са свим списима упутило КЕОКХ-у (Килфелди елленхерзе орсагош кезпонти хатошаг-у) а ово војном министру које је
одредило поновно ислеђење преко Печи М. Кир. Дандарпаранчнокшага,
а ово жандармеријској станици у Бремену. И сад зависи од тога какво ће
мишљење о вама они дати. Помислих у себи одмах да се ни ово неће ништа разликовати од онога које је већ срески начелник дао. Дуго се чекало
на решење војног министарства тако да сам тражио премештај у испомоћни
затвор у Киштарчу, јер је овде већ било неиздржљиво. У току мог педесетодневног затвора у Толонц Хазу доведоше једне ноћи из Киштарче јереја
о. Милана Грунчића пароха сегединског на тражење његове војне власти,
команде, која кад сазна да је у чину, отступи од захтева да га позове у војску,
те га врате натраг у испомоћни затвор у Киштарчу. Из Киштарче у кратком
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времену би одведен у Мишколц Токај на присилан рад. Где су били Епарх.
шк. референт г. Лазар Терзин из Сент-Андрије и јереј о. Лазар Поповић,
парох из Липова (мађ. Барања), и још многи наши угледни грађани. Одавде су сегединског свештеника одвели на присилан рад у Врбас и потом
војном суду у Будим Пешту, где је и осуђен – по чувењу – на 20. г. затвора.
Г. епарх. шк. референт на заузеће једног војно-сутског пуковника уз наплату од 1000 пенга буде пуштен из интернације. А о. Лазар пак доведен у
Толонцхаз у Будимпешту. Јула 13. састала је се једна конференција од административних и војних власти у министарству унутраших дела да претресу
акта интернираних лица, односно разрешења од интернације. Будимски
епархијски епископ Високопреосвештени господин Др. Георгије интервенисао је такође и том приликом за све интерниране, те је углавном и успео
да многе ослободи интернације. О. Лазар Поповић тога дана би пуштен, у
Киштарчи разрешени беше протојереј о. Михаило Пандуровић, парох батански, и његови људи. Јереј о. Никола Пајић, парох мохачки, Милан Ристовић, учитељ управитељ из Мохача, и људи из Барање. Једни су пуштени VI
24-а други VI-27. По одласку о. Лазара Поповића који ми се одмах јавио једном картом да је био код г. епископа и да се г. епископ зачудио да је само
он ослобођен, јер је ослобођење свима обећано. Ја ипак иако разочаран,
очекиваo сам на нешто, али и сам не знам шта. Адвокат ме већ одавно не
зове на саветовање, што ми је уливало слабу наду на ослобођење. Тако јуна
23-га би ми прочитана ова одлука: (у српском преводу гласи овако:)
М. Кр. Министарство унутрашњих дела
Централни државни уред о вођењу странаца
Број 257-394/4
VIII/6
Предмет: шиклушки срески начелник коначном одлуком својом бр.
3554/1941 одредио је за Софронија Живковића рођ. у Молу 1887. г. грчко-источни духовник, бивши држављанин Југославије, наводно у Будимпешти у згради за изгнанике из државе на чувању, бивши становник у
Бремену, полицијској власти на чување изручује (интернира). Против ове
одлуке је именовани уток уложио.
Коначна одлука
Коначну одлуку првостепене власти одобравам. Против ове моје одлуке у смислу закона од 1930. г. XXXIII т. ц. 1 §-а даљем утоку нема места.
У Будимпешти 1941. – VI/13-ог.
Јунак Александар Шименфалви, ср.
као разредни саветник, водитељ дужнос.
М.П.
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За верност издања:
Велики, с. р.
чиновник писарне.
По прочитању исте коју сам на полеђини потписао да сам узео к знању, захтевао сам од чиновника да ми дозволи да исту препишем, што ми је
исти и учинио. Сутрадан сам са још 15 особа спроведен меше – аутом – како
га тамо зову; аутом из приче. Потпуно затворена и закључана кола, уз
пратњу држ. полиције, у Киштарчу у - испомоћни затвор, главног затвора
у Будимпешти. Тамо сам затекао од Срба осим унутра поменутих гг. Војислава Срнића, шефа паробродске станице у Будимпешти (југословенско
одељење), са његовим чиновником Миодрагом Катићем, Јанковића Сотира, часовничара и драгуљара из Будимпеште (српског држављанина) и
др. Овде ми је г. Срнић препоручио адвоката г. Стевана Вајса који је био
адвокат нашег посланства у Будимпешти коме сам једним његовим доласком тамо објаснио ствар мога интернирања и замолио га да ме заступа.
Адвокат је у смислу моје изјаве и сачинио молбу и предао је на надлежно
место. А ја сам имајући доста времена написао молбу мом окр. бележнику
у Бремену, да иставе и пошаљу уверење о томе, колико сам пута у току
прошлих 17 год. прелазио границу и кад сам пријавио повратак (јер кад
год сам ишао преко тамо сам морао да јавим отсутност и повратак). Да ми
ово уверење треба да оборим против мене у предлогу за интернацију изнети став, да сам често прелазио границу. На ту моју молбу добио сам
следећи одговор: „На вашу молбу од 19/VII част ми је известити вас да
мољено уверење општинско поглаварство издати није у стању, јер им потребни подаци не стоје на расположењу. Са молбом се обратите надлежној пограничној полицији или пограничној ловачкој стражи.” Кашње сам
чуо да је бележник био већ и сачинио тражено уверење, али је на забрану
среског начелника исто морао поништити, и форме ради нешто одговорити. Како ја никад нисам ништа тражио од пограничне полиције или
ловачке страже, нити се тамо одјављивао нити пријављивао то тамо нисам
имао шта ни да тражим. Стога сам се обратио ради издања поменутог уверења молбом на среско начелство. Очекујући месец дана на одговор који
није никако долазио био сам начисто с тим да одговор нећу ни добити, јер
ми срески начелник неће дати могућности да побијем његове наводе честог
прелаза. Стога сам се молбом обратио на поджупана образложивши цео
догађај, да упути среског начелника да позове окр. бележника у Бремену
ради издања траженог уверења како би мого побити против мене изнете
неистините наводе честог прелаза границе. Уједно га замолих за разрешење од интернације. После месец дана добијем одговор од поджупана
којим ме извештава да је моју молбу примио и разумео. Али сада већ пошто су моју интернацију старије власти одобриле то он по истој не може
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ништа учинити. О траженом уверењу пак не спомиње ни речи. Одмах ми
је било јасно да је срески начелник умолио г. поджупана да не форсира
издање траженог уверења, јер би се тиме њему шкодило. Мислио сам да се
обратим министарству унутр. дела но и тамо бих свакако тако прошао, те
нисам ни поднео молбу. Када ми је адвокат дошао и саопштио да ми је
молба одбијена известих га о неуспеху тражења уверања а уједно и о неистинитости наведеног навода о честом прелазу границе због чега невино
издржавам већ пети месец затвора предавши му мој југословенски генерални пасош, да њиме убеди надлежне у министарству унутрашњих дела,
да сам свега прошлих 17. г. само 4 пута прелазио границу и то два пута у
мом интересу, а два пута у интересу бившег среског начелника др. Чепана
(сада упокојеног), да му за оца исходим уреднију исплату пензионих принадлежности од Министарства финансија у Београду, а на његову замолбу.
Од кога је као пензиони учитељ примао. То се све у пасошу може установити
односно прелаз границе тј. да није био чест, него исувише ретко, а чиме се
и побија претстава среског начелника о некој вези шпијунаже, односно да
је узрок мог хапшења сасвим друге природе. Адвокат поступивши према
мом предлогу посјетио је мене концем октобра и реферисао ми следеће:
Био сам у министарству са генералним пасошем, из ког су се уверили да
ви заиста нисте ишли често преко границе. Али су ми рекли да против вас
постоје друге околности, због којих не могу да вас пусте напоље. Но су ми
рекли, да ако хоћете ићи у Београд, они ће вам бити на руци, да вам тамо
одлазак могућим учине. Ја у Београд не могу ићи, јер не припадам тамо, ја
хоћу да идем у Мол у моје место рођења и надлежности, рекох. Тамо неће
да вас пусте, рече ми адвокат, као ни дозволу да можете обављати дужности ма где на територији садање Краљевине Угарске. Ја у Београд пак само
под пратњом четири жандарма идем, рекох. А то не, они неће вас силом
да упуте, него само ако то ви хоћете својевољно да одете, рече адвокат. Ако
нећете онда морате остати даље у интернацији, док они сами не увиде за
то сходно време, да вас пусте. Ја остајем даље, рекох, но какве су то сад
друге околности да морам и даље да седим у интернацији, а три општине
да буду без свештеника лишене богослужења и других верских потреба?
Не могу то да вам кажем сад, рече адвокат, но после рата. Не, не; какво
после рата, ја морам сад да знам, да се браним. Па ја ћу вам рећи али нека
међу нама остане. Наравно да нећу даље о томе говорити. Они кажу да сте
ви Кемењ серб (тврди Србин), рече. Но откуд су сад то пронашли, рекох.
Будите умирени, рече ми, ја ћу у министарству рећи да нећете да идете и
да ћете чекати кад они нађу за сходно да вас пусте. Адвокат је отишао, али
ја нисам његовим извештајем био задовољан и замислих се, винух унатраг
да пронађем откуда су дошли на ту идеју да ме прогласе за тврдог Србина
и сетих се Алшосентмартонске школе и у њој предавања веронауке и дођох до закључка да ме заиста прогања римокатолички бискуп из Печуја
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Др. Вираг Ференц на предлог шиклушких фратара, што им сметам на
послу римокатолицизирања и помађаривања Шокаца и румунских цигана, а до овог закључка сам дошао на темељу догађаја како следи:
Маја месеца, 4 дана 1941. године посети г. бискуп бременску општину
ради вршења кризме над својим вернима. Он ово чини сваких 5 година.
Пре 5 година кад ће доћи позове и мене римок. ц. општина, да ако желим
да том приликом и ја у име своје и моје општине (како је то досад било
уобичајено) поздравим бискупов долазак, што сам ја и учинио из чисте
куртоазије. Но ове године нисам био позван да пожелим добродошлицу, а
6. маја у 4 часа, дакле само један дан од његовог доласка, будем ухапшен и
спроведен у Шиклуш среском подначелнику.
Сад ми тек би јасно, да је уследило на интервенцију г. бискупа код
среског начелника који је био у његовом друштву док се бавио у Бремену;
дакле удешено је све ово у апартманима месног римокатоличког свештеника. Да је то прогонство спроведено на основу захтева г. бискупа ја то
закључујем и из следећега.
Ја нисам никад био испитиван. На мојој одлуци о интернирању нема
никаквог образложења, Онај тајни предлог среског начелника на основу
ког сам интерниран није ми никад прочитан, да бих могао против њега
уток уложити. Није ми никад дата оптужба против које треба да се браним.
А да ли се у једној уставоправној држави може без испита, без оптужбе, без
пресуде, једно исправно лице пресудити, 11 месеци и 26 дана држати у затвору и потом протерати из државе, на ово би требао да даде објашњење
г. министар унутрашњих дела који је тако душевно у овом, брахиумом
поступио. Свака интервенција г. епископа будимског била је ништавна као
и мојих правозаступника. Одведен сам 15. децембра 1941. г. у Нађ-Кањижу
на даље издржавање интернације као особа против које не постоје никакови казнени терети. У Нађ-Кањижи, сазнавши из новина да је Мађарска
влада именовала г. Милана Л. Поповића за народног посланика новосатског, а г. Богдана Дунђерског за старо-бечејски срез. Стога се једном
молбом обратим и на њих, образложивши им целу нашу ствар, замоливши
их за интервенцију код надлежних како би се решили неправедне интернације. На моје писмо добих следећи одоговор:
Будимпешта 17-II-942
Поштовани Господине
Примио сам ваше цењено писмо од 9. ом. Не морам ваљда нарочито
да све вас паћенике и страдалнике наше уверавам речима, колико ме ваша
тешка судбина забрињава и колико се интересујем за нашу бољу будућност.
Ја сам господина министра унутрашњих дела колико данас пре подне
заинтересовао за ваш тешки положај. Дао сам ваша имена и молио сам да
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вас у интересу вршења узвишене свештеничке службе ослободи интернације.
Господин министар обећао је да ће одмах затражити списе о вашој
интернацији да ће испитати да ли још постоје разлози за ваше интернирање, иако нема нарочитих разлога по интересе државног поретка, вашу ће
ствар повољно решити. Ја ћу вас поштовани господине чим од министра
добијем одговор известити о резултату.
Донде молите Бога свемогућег да буде у помоћи за вас, за све наше
добре и честите људе.
Ја вас све тамо својски поздрављам и молим, да будете сви уверени да
искрено делим вашу судбину и да ћу се бринути за вас.
ваш одани
Милан Л. Поповић, с. р.
Чекали смо на овај резултат до 15. марта, а како нисмо ништа добили,
то смо одговорили следећим писмом:
У Великој Кањижи, 1942-III-15.
(из табора за интерниране)
Г. Посланиче
Ваш писмени извештај од 17/II. тг. на нашу замолбу од 9-II. примили
смо са великом радошћу и уверењем, да се за нас заборављене – напосе –
по Божјем провиђењу одређени форум ипак стара и у евиденцији нас
држи у часовима нашег невиног страдања.
Ми вам г. посланиче овим изјављујемо нашу најтоплију благодарност
за сав ваш труд, који за нас положисте у тешком вам положају народног
посланика садашњице.
Молимо се Богу да вам да крепка здравља и снаге, да на свом позиву
не клонете духом у интересу свете вам дужности данашњице.
Ми овде г. посланиче како смо вас претходно уверили не страдавамо
због наводно неке сметње државног поретка, него због својих чистих народних и верских осећаја и дужности; што никако није разлог стављања у
интернацију и држања у њој без икаквог претходног испита или пресуде.
Изневши вам укратко разлог нашег безразложног интернирања, ми
вам г. посланиче олакшавамо одбрану нашег претешког стања код надлежних форума.
Ми се молимо Богу и највећу наду у њега полажемо и спасење очекујемо, како за нас тако и за све невине, добре и честите страдалнике и
паћенике.
Препоручујемо се г. посланиче и даље вашој заштити и молимо вас
да се и даље заузимате за разрешење наше од неправедне нам интерна-
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ције, како би се могли повратити својим затвореним храмовима, фамилији
и деци својој.
Нека вас драги Бог благословом својим подржи увек и још дуго крепка,
да вам можемо истаћи своје особито поштовање и уверење наше оданости.
Одани Вам
Софроније Живковић, с. р.
адм. парох бременски у интерн.
Јован Подрумац, с. р.
бански већник у интернацији
Станко Лазић, с. р.
гратски чиновник у интерн.
Радован Влајковић, с. р.
машин. ложач у интерн.
На ово писмо уместо извештаја о разрешењу добијем дана 23. марта
тг. наређење од заповедништва логора да хитно предам државне ствари:
ћебе, шерпењу и кашику и да будем спреман за два сата по подне за Пешту.
Ова вест је прохујала кроз табор као муња и већ стизаше мени наклоњене
особе, да ми честитају ослобођење. Но разочараше се кад чуше да се не
ради о ослобођењу, него о отпреми у Толонц-хаз, ради изгнанства из државе. И заповедник логора ме запита, зар сте ви странац? Нисам али ми власти
овај карактер насилно придају. Још тај дан увече полиција ме преда у Пешти
државној полицији и поново ме ставе у притвор Толонцхаза. Претходно
сам написао карту још у вагону за г. епископа и известих га да су ме довели у Толонцхаз с намером да ме пусте из затвора или протерају из државе,
замолих га да ми упути будимског пароха г. о. Душана Вујичића ради
усменог саопштења у случају изгнанства. Марта 25. дошао је о. Душан у
Толонцхаз и замолио са мном разговор који је и добио у времену од 5 минута. Претставих о. Душану мој положај с тим да ћу по свој прилици бити
изгнан у Србију, и замолих га да замоли г. епископа да се парохија у Бремену за мене и даље задржи, да се приходи по исплати пореза и еквивалента и даље исплаћују сиротој деци, осталој код мене у стану, како би се
тако за нас и нашу веру и даље сачували, јер сад је за нас главно главе сачувати, у стану их и даље оставити где ће ми до повратка ствари сачувати.
Где ћу ја отићи и шта ће са мном бити сад ми је немогуће рећи, јер је српска нација распета на крсту, а код крста непријатељ стражу чува. Замолих
га уједно да ми пошаље адвоката др-а Стевана Вајса ради интервенције. О.
Душан обећао ми је све извршити, уједно ме извести о смрти јереја о. Николе Пајића за коју до тада не знадох. Марта 26. посјетио ме је у Толонцхазу правозаступник г. др. Стеван Вајс доневши ми понуде, известивши
ми уједно о свем његовом претходном раду на мом ослобођењу, приметив-
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ши ми уједно, да још нисам требао тражити интервенције, јер да (витез)
јунак Шименфалви Шандор, полицијски саветник, још није нашао за
сходно да ме пусти на слободну ногу и да сам интервенцијом г. епископа
и г. посланика Поповића само погоршао свој положај и да ћу по свој прилици бити упућен из државе. Замолио сам га да се заузме да будем упућен
у моје родно место надлежности – Мол у Бачкој. Сутрадан, марта 27. око
10 часова будем позват из притвора у писарну код кључара где ме упита
један потајно полицај у ког одма приметих толонцлевел, лист за изгнанство, те ми одмах би јасно да ћу бити изгнан. Како се зовем, кад сам рођен?
Где сам надлежан, где хоћу да идем? – У Мол, одговорих, а не у коју државу мислим, у Хрватску, Србију или Румунију. Ја нећу ни у Хрватску, ни у
Србију, ни у Румунију, него хоћу у моје место рођења и надлежности – Мол.
А ви кад чините насиље, шаљите куд хоћете, рекох. Написа Ђекењеш, што
значи да ме упућује преко истог за хрватску границу, и с тим се растах са
детективом и вратих се у ћелију. По подне око једног часа потражи ме поново мој адвокат да ми разних животних намирница које се тада у Пешти
могле добавити и саопшти ми да ћу бити упућен у Београд преко Новог
Сада у среду идуће недеље (јер детективи исправише првога са Нови Сад
уместо Ђекењеша). Ја му међутим приметим да преко Новог Сада никако
не бих био рад да идем јер би морао ићи преко Хрватске од Београда. А
како су Хрвати разбојнички и зверски поступили са српским живљем и
његовим иметком, црквом и његовим свештенослужитељима, то би са
мном могли да поступе тако тј. да ме стрпају у Петроварадинску тврђаву и
да ми се тамо сваки траг затре. Него вас молим да исходите, да ме пошаљу
преко Сегедина – Сирига – те преко Баната за Београд, и ако је могуће још
данас да не би путовао баш наше велике недеље. Па то можете, рече ми,
ако о свом трошку путујете. Имам још 80 пенги код мене, рекох му. Надам
се да ће то бити доста за пут до границе. Добро, ја ћу одмах отићи у писарну тајне полиције и ствар уредити. После 2 часа будем поново позват од
адвоката, када саопшти а уједно и претстави детектива који ће ме пратити
до границе. Уједно ми рече да пут је као и дневница за детектива плаћена,
тако да ви немате никакових издатака. Захвалих се адвокату на заузимању
и на свему што за мене учини и топло се опростих, вратих се у ћелију док
детектив не обедује и по мене дође. У пет часова ме изведе детектив из
затвора и по посјети мог адвоката по другом случају правобраниоштва,
изађемо на западну жељезничку станицу. Запитах детектива колико се сме
новца пренети преко границе? Ништа, одговори. Па ја имам 80 пенги,
рекох му, шта да радим? Купите нешто, рече, нпр. сат. То ћете тамо моћи
скупље продати него овде. Тако дадох новце детективу, који ми купи сат
за 72 пенга, а осам врати натраг који ће ми бити доста за живот до границе
– помислих – . У возу од Пеште до Сегедина ми рече детектив да ми нећемо
ићи на границу, него ћеме предати сегединској полицији, јер ми у Пешти
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не знамо какво је стање на граници, тј. како се може прећи, то они боље
знају овде. Приметих му, па онда ћу морати и овде чекати неизвесно време
због тог прелаза. А не, сигурно ћете сутра већ прећи. По приспећу у Сегедин будем предан гратској капетанији која ће ме поново ставити у притвор
ћелије, на даље чување. У притвору се могло донети и извесна хладна јела
која су се још тада могла добити и како не знадох докле ћу још овде бити
задржан – зажалих – што не донесох новац овамо на испомоћ исхране.
Него ћу још евентуално бити изложен и глади. Нешто и купих први и
други дан, када запитах полицајца чувара: колико се може пренети новца
преко границе? До 30 пенги, рече. Тада затражих телеграфским путем 30
пенги од јереја оца Владислава Мајера из Дуна-Сечуја, којих и примих
марта 31. Заповедник полицијске страже приметио ми је још марта 28. „бај
ветистеленде ур” (није добро г. свештениче). Зашто, рекох. Нису донети с
вама никакви списи. Морате чекати док списи не стигну. Кашње будем
преведен код шефа гратске полиције, полицијског саветника г. др. Хорват
Јожефа. Он ми изрази своје чуђење, због са мном не приспелих никаквих
списа. Ја не знам шта да радим с вама, како да вас упутим преко границе?
Па каквих власти има тамо преко?, упитах ја. Има тамо свакојаких власти,
одговори: и немачких и српских и мађарских и шта ће они учинити кад
пред собом виде „еђ серб поопаат”, једног српског попу, ја не знам. Међувремено улази један цивил за кога рече: но, овај ће господин рећи каквих
власти има преко? Фолскбундиштак – рече овај (ово свакако беше шпијун
који прелазаше границу, а са мном се упусти и у српски разговор). Видећемо, можете ићи, рече ми саветник. Од полиције чух, да је саветник телеграфирао у Пешту по моје списе. Сутрадан ме је опет позвао, да се саветује како, којим путем да ме упути преко. Ако хоћу да идем преко Новог
Сада, рече. То не! То сам већ и у Пешти изјавио, да не желим преко Новог
Сада. Онда вам могу предложити три начина. Ми шаљемо злочинце и разбојнике под пуном пратњом, што ваљда не желите да се и с вама то чини.
Други начин; добићете присилни путни лист, којим ћете бити упућени до
границе и тамо ћете ући у воз кад овај дође са противне стране. И трећи
начин – фекетен – (црним путем). Овим би били предани нашој полицији,
односно пограничној стражи, и која кад види да је на противној страни
чист пут тада ће вас пустити да идете преко. Одговорио сам, да ја нисам
бегунац, нисам злочинац ни разбојник. Против мене не постоји ни тужба
ни пресуда нити сам икада био испитиван. Мене не тера ни мађарска
влада ни министар унутрашњих дела, него ме тера и прогони потпуно
бесправно римокатолички печујски бискуп, због неверно претстављеног
му мог веронаучног предавања на циганско румунској комуналној школи
у Алшосентмартону (и испричах му већ унутра наведени случај) с тим да
сам ја тако предавао 20 година у Дуна-Сечују, Шумберку, Српском Гарчину, Бремену, Шиклушу, на вероисповедној као и на грађанској школи. Но
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овде није било Шокаца да то примете, а примедба од Шокаца у Алшосентмартону се од стране фратара-пароха – протумачила као хотимично дело
а не као прописно и за нас обвезно. Полицијски саветник саслушавши
моје образложење није му поклонио потпуну веру. Јесте, рекох ја, и зато ви
нисте добили никакве списе нити ћете добити. Зато нисам ни ја саслушаван нити осуђиван. И зато интервенције високих личности за моје ослобођење нису успеле, јер онај црни акт римокатоличког мађарског печујског
бискупа, прикључен тајном предлогу за интернацију преко среског начелника, имао је магичну моћ, да му мађарски министар унутрашњих дела
врло благонаклоно брахиумом служи, да ме путем његових потчињених
трга из тела наше народне црквене аутономије, мучи, повлачи по затворима међу њиховим најнижим злочинцима, и после једанаесто месечног
затвора допрати уместо на границу, к вама. Стога примам ваш средњи
предлог односно да ме допратите до границе где би прешао у воз који из
Баната дође. Тако сам добио „кенсер утли левел” (принудни путни лист) и
првог априла будем допраћен на границу Сириг и предат пограничној
стражи, где ме прими од полиције водник страже и један војник. Полицајац се опрости а ја останем. Истог момента водник страже и војник потврђивали су путницима легитимације који су се враћали за Банат и даље за
Београд. Путника је било из разних крајева. Тако једна спомену и Жабаљ,
а војник кад чу за Жабаљ запита је: Ви сте из Жабља? Не, само сам тамо
рођена, одговори. Жабаљ, Чуруг, рече војник и насмеши се и даље се загледа у легитимације. Мени одмах би јасна ова примедба војника, тј. да су
и они били у казненој експедицији која је у јануару 1942. вршила покоље
по Чуругу, Жабљу, Новом Саду и осталој милицији, над тамо незаштићеним српским живљем. И обратих мало бољу пажњу на њих као и на оне
који су после улазили. И видех да су то све типови окорелих злочинаца и
садиста, помислих – каквих ови све злочина носе на души а све за спас и
ексистенцију црне интернационале не бирајући сретства кад им се прилика за то пружи и не презајући од љутских и Божјих закона. Воз међутим
из Баната улази и у станицу, света за легитимације већ више нема, а ја још
увек очекујем своју судбину. Улази у писарну и трупни наредник, њихов
шеф, коме поднесу реферат и о мени, на што их овај изгрди што су ме
примили, ми нисмо никаква власт – вели – зашто не приме они тамо, показујући руком на официрску писарну. Кашње уђе унутра и рече ми:
Изволите у онај воз, показујући руком према прозору. Па како сам да
идем, зачудих се ја, који не бејах навикнут да идем без пратње. Да, да,
изволите само отићи и уђите у који вагон хоћете. Узех своје ствари, изађох
напоље и уђох у један вагон, где се осетих као птица пуштена из кавеза,
која не зна да се снађе у слободи. Тако оставих у 5 часова земљу „чужу” и
кренух и неизвесност кроз земљу ненадлежну за мене, више поплављену
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но суву. (Јер овде беше незапамћена поплава од границе Сирига па преко
целог Баната све до српских планина преко Дунава).
Из изложеног се види, да сам био жртва своје савесне верско-националне службе. Ја сам им својим радом одавно био трн у оку. Али, да ме смакну
или пониште, за то нису имали праву подлогу, негу су чекали друга времена и прилике, што им се као најпогодније учинило ово ратно стање. Познато је да римокатоличко а особито више свештенство у маџарској државној
управи данас води главну реч. Исто је тако позната и њихова агресивност
у римокатолицизирању и помаџаривању, зато и обећање министра унутрашњих дела посланику г. Поповићу да ће одмах затражити списе о мојој
интернацији, да ће испитати да ли још постоје разлози за моје интернирање,
иако нема нарочитих разлога по интересе државног поретка, моју ће ствар
повољно решити, била само једна фраза. Јер министар знајући за онај црни
потајни акт бискупов по коме сам имао бити у затвору, досађивао му са
непрестаним интервенцијама, одредио је уместо ислеђења изгнанство из
државе. И тиме удовољио жељи бискуповој. И он помажући римокатолицизирање и помађаривање. Према томе није чудо што су се дрзнули, иако
индиректно, бесправно мешати у правни делокруг сасвим једне њима стране националне и верске установе, заштићене већ деценијама привилегованим правима у односу свог националног и верског живота. Тргајући њеног
тела, једног њеног члана интернирају 11 месеци. Не стављају никакву оптужбу, забрањују му вршење дужности у аутономно признатој јерархији
на територији целе мађарске државе. Протерују из државе иако је тамо
рођен, надлежан и тамо увек живео без икакве пресуде. Е, па овако признање и поштовање наших привилегија је више него разбојничко.
Полицијски саветник у Сегедину у свом дугогодишњем искуству чуди
се што му се шаље човек за изгнанство без икаквих пропратних списа, што
му није био никад случај. Телеграфира по списе, но кад је добио одговор:
шаљи преко и не питај за списе, морао се и сам уверити да је мој навод да
ме не тера ни министар унутрашњих дела ни мађарска влада, него римокатолички бискуп печујски, био тачан. Ни сам не знајући како да се снађе,
даде ми, присилни путни лист којим навађа да је моје стамбено право тамо
повукао натраг. Који међутим негира сам себе, јер ми он овакво право никада није давао, што се види из стамбеног права које се налази и сад код
мене. Да то моје изгнанство претставља насиље најподлије врсте.
За време мог још слободног стања, а почетком рата, једном чух да је
стрељан вредни и агилни свештеник у Сантову о. Милош Анић. Овој вести
не поклоних пуну веру, кад се кроз неколико дана, доби карта од мог сабрата у Христу о. Алексија, адм. пароха у Бојарду, који ми јавља да је истог
сахранио и да иде у Сент Андрију да о томе поднесе усмени извештај Њ.
Пр. г. епископу дијецезану. У Пешти сам кашње чуо од наших људи да је
од стране мађарских жандара био позван из стана у школу. Тамо је бајаги
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испитиван зашто је давао са торња помоћу светла сигнале српској војсци.
Тамо су га тукли и ноћу одвели у непознатном правцу. Кашње су га ухватили мохачки рибари, и извукли на обалу. Имао је покрхане руке, ребра,
разбијену лобању, из чега се закључује да је мучки убијен, полумртав бачен
у Дунав код Баје, одакле га је вода донела до Мохача.
Овај је такође био жртва и мученик национално верске дужности,
свога свештеничког позива, тј. страдао је због чувања свога стада, да му га
вукови (у лици римокатоличких свештеника) не преотму, на које су још од
његова прелаза 1904. г. стално нападали. Зато је по иницијативи ових у
првом налету рата, од маџарских жандара мучки убијен и оданде склоњен,
он пастир, да му вукови без икакве запреке стадо плене. Овакви циник и
разбојник може да буде римска црква и маџарска нација, да потребе за
убијство свога непријатеља онај моменат када се за убијство не може на
одговрност никога позвати. То је стварни разлог за убијство а не неки сигнали са торња помоћу светла. Што је била само једна фраза. Леш је прегледан и записник се налази код суда у Мохачу.
У Белом Манастиру је убијен од маџарских војника протојереј о. Милутин Петровић, парох, као ескпониран мало више у четничкој организацији. Како су Мађари ову организацију сматрали илегалном војном јединицом, то су сваког члана па чак и оног који је са овом имао какве везе, или
какав знак на телу (гравитирана глава на кожи руке укрштена са костима)
одмах и то зверски убијали
Уласком у Сомбор, Маџари су сами приређивали извесне сцене, и тако
дали себи повода за хапшење и стрељање невиних српских грађана. Буњевци су се показали гори од Мађара. Они су били тајни достављачи и јавно
су се истицали као мађарски патриоти и лојални синови св. Стипана, мађарског краља. Они су много допринели томе да су Маџари на зверски начин
на црквеном кору убили и три дана несахрањеног држали тамошњег српског пароха протојереја о. Бокшана.3 Како би Мађари пљувањем на мртво
тело и погрдама, могли што више да искале свој бес на српску нацију,
(дојучерашње вечне пријатеље)4 и још преко 500 бољих других грађана.
У јануару месецу 1942. г. проведен је од стране мађарске војне управе
као и казнених трупа, прави покољ над српским живљем у бачком Чуругу,
Жабљу, Госпођинцима, Новом Саду и целој Милицији. Цени се побијених
преко 40000 душа5 тако да је пао срж српске интелигенције.
3 Сомборски свештеник Димитрије Бокшан убијен је приликом уласка мађарске војске у
Бачку априла 1941. – прим. А. Х.
4 Односи се на југословенско-мађарски споразум о вечном пријатељству из 1940, који је
прекршен када се Мађарске прикључила нападу фашистичких сила на Југославију 1941.
године. – прим. А. Х.
5 У јануаркој рацији у насељима Шајкашке, Новом Саду и Старом Бечеју убијено је око
4.000 људи – прим. А. Х.
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Логори за интернирање постоје у Бачкој Тополи, Старом Бечеју и
Суботици, који су препуни српским народом. Хапшења се врше према
ћефу среских начелника или полицијских префектура.
Епархијска управа у Сент Андреји имала је преметачину, и даљу забрану употребе телефона.
Стање уопште у Мађарској тешко је сношљиво и револитрало је све.
Хлеба се добије 20 дкг. дневно, многих животних намирница нема, или се
добију по врло високој цени. Стога је било у Пешти демонстрација са повиком: хлеба дајте, доле рат! Полиција је демонстранте брзо растерала и
коловође похапсила. Спровађа се и мобилизација 4 кора. Стање је потиштено и сви нешто очекују. Нешто треба да дође, иако нико не би знао рећи
заправо шта.
Под претходно наведеним и изложеним утицајем, 1. априла у 5 часова поподне оставих, као што рекох, за мене земљу чужу и упутих се банатском равницом на југ. На банатској страни прво место, Банатско Аранђелово, уђоше код мене у купе, културбундисти и затражише исправе. Покажем им југословенски пасаван, лакхаташ, бизонтлат (стамбено уверење
на основу ког ми се с године у годину дозвољавало становање у Мађарској), и коњсерутилевел (присилни лист за путовање) који ми даде саветник
полиције у Сегедину. Приметих да се поменути са мојим исправама не
знају да снађу, те ме запитају куда путујем. У Београд, рекох им. На што у
пасаван назначе дан уласка и списе врате. Кондуктер ми наплати карту до
Велике Кикинде и размени остатак мађарске валуте п. 27 х 13 – 351 динар.
(Да сам имао милионе могао сам пренети). Где у 9 часова приспех. Овде на
основу мог пасавана добијем од станичног комесаријата (српских чиновника) објаву за даље путовање, односно у Београд, без које не бих мого
даље путовати. Како оближе око станице нисам могао у хотелу добити
места за преноћиште то се вратим поново на станицу и тамо преседим до
5 часова ујутру, када се кренем возом за Панчево. Приспем око 11 часова
пре подне. Овде сађох на паробродски кеј да се известим кад ћу имати
везу за Београд. Уједно потражих шефа паробродске станице г. Војислава
Орлића, мог сапатника из Киштарче, који ме срдачно прими и ручком
угости у свом дому. По подне око 3 часа кренем паробродом за Београд
где приспем око 6 часова. По приспећу узмем носача да ми као непознатом нађе што ближи стан за становање, који и добих у приватној кући за
преноћиште за 60 динара дневно, мало много али шта знам, не смем бити
на улици, умих се на брзу руку и очистих и хтедох отићи у Патријаршију
да се пријавим. Но тамо ми рекоше да су сви на Великом бденију. Отидох
и сам на Велико бденије а по Бденију око пола 9 часова услед велике кише
видех да од пријаве нема ништа. Сутрадан на Велики петак јавих се поново
вратару за пријем код бљуститеља Патријаршије, претседника св. архијерејског синода, В. пр. г. митрополита Јосифа, но овај рече да је в. пр. рекао
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да данас никога не прима, јер је данас празник и нема никога у канцеларији. Да је данас Велики петак када Г. Исус Христос стоји разапет на крсту.
Да, и ми смо разапети на крсту, прекинух вратара, јер прекјучех бејах изгнан
из Мађарске и то после 11 месечног затвора без игде ичега. Не дадоше ми
да се кући вратим. Ја ћу доћи поподне и молићу изнимни пријем а сад журим у Комесаријат за избеглице да ми се изда легитимација. У Комесаријату ми рекоше да морам наћи два позната ми грађанина града Београда
који треба да потврде моју личност. Овим дођох мало у тежак положај, јер
и колико познајем извесне личности то не знам где станују. Иако звање
ради још само до 2 поподне – сетих се протојереја о. Степана Ђурђевића,
пароха на Чукарици а негда сегединског у епарихији будимској. Брзо седнем на трамвај и одем на Чукарицу и у цркви нађем једног свештеника
заузетог око опреме гроба Христова, претставих му се, запитах за протојереја о. Стјепана, рекох му зашто сам дошао и шта хоћу, на што ми он
рече, да исти није тамо но је на захтев мађарских власти ухапшен и не зна
где се налази. Опростих се и брже се вратих у Београд мислећи успут кога
да нађем. Тако се сетих познатих особа из конзулата у Печују и потражих
министарство иностраних дела које међутим не функционише, али има
своје одељење у министарству унутрашњих дела. Тамо нисам нашао од
познатих чиновника никога, јер звање због празника већ није радило. Али
сам сазнао за адресу др. г. Светислава Бикара, бившег секретара конзулата
у Печују, кога после извесног чекања код стана му нађем. Напосе, објасним
му свој случај, те одмах одемо у Комесаријат за избеглице и у недостатку
фотографије добијем само објаву с тим да други дан уз фотографију можем добити и легитимацију. И тако сврших најважнију ствар.
Око 4 часа поподне поново затражих пријем у Патријаршији, кад ме
и прими Високопреосвећени митрополит Јосиф. Г. Митрополиту образложим своје тешко стање, пребацивање интернације без игде ичега, замолих
га за препоруку у банатску епархију као мени најсроднију у садашњем
саставу српске патријаршије. Г. Митрополит ми у свом објашњењу о стању
и садашњим околностима српске патријаршије примети: „Ви пречани сте
научени на угоднији живот него ми овамо, овде се није ни у мирнијим
временима уживала комотизација, а поготово сада. Ко има ћебе нема јастука и обратно, ко има јастук нема ћебета.” Изразивши жаљење да га многи
не слушају. Сад морате причекати док прођу празници па ћемо видети
шта ћемо. Метанисах и хтедох се опростити но г. митрополит ми – чекај,
рече, и приђе орману и извади три комада књига, рече: ово ће вам добро
доћи за размишљање ових дана. Примих са великом благодарношћу и
опростих се. Књиге су ми заиста пружиле духовну храну, и покретале ме
да много мислим о садржајима тим више, јер сам дошао из 11 месечног
затвора, где сам био у контакту са безбожницима, разним секташима, јаковитима, нововерцима, суботарима и јеврејима. Што сам их више читао,
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све ме је већма морила жеђ за читањем. Те иако сам већ неколико пута
прочитао, увек ме неки нагон к њој привлачи, да ју и даље читам. И заиста
иако телесно сможден и прегладнео – нисам осећао глад. Сутрадан на
Велику Суботу потражим фотографа и снимим се за легитимацију. У среду
светле седмице будем примљен у Комесаријату за избеглице ради информативног саслушања, а потом и у Патријаршији. У Патријаршији, иницијативом г. др. епископа моравичког г. Арсенија напишем молбу Св. архијерерском синоду за препоруку за банатску епархију, на коју решење обећа
ми в. пр. г. протојер ставрофор Алагић Никола, главни секретар Св. синода,
тек сутра у 11 часова преподне издати. Тако морадох провести четвртак
Светле недеље у скупом Београду. Како сам у Београду плаћао свако преноћиште по 60 динара, а за скупе паре више гладовао но сит био, то сам
био принуђен да продам онај сат што ми купи детектив у Пешти при
испраћају преко границе, и добих за њега 940 динара као и златан ланац
са сата за 1440, што ми омогући пребивање преко празника, те потребна
путовања. У четвртак светле недеље одјавих стан, и одмах пођем у 10. кварт
да извадим објаву за путовање у Вршац. По примитку објаве одем у Патријаршију и некако тешко око пола 2 часа примим одлуку Св. архијерејског синода бр. 930 од 9-V-1942. г. Отидем хитно по ствари и још хитније
на пристаниште и првом лађом оставих Београд, и око 5 часова приспијем
у Панчево где се тек по смештају у кафану мало прихватих јела. Преноћих
без вечере као и већ толико много пута, и сутра у петак Светле недеље поподне у 3 часа због неуредног саобраћаја возова, могох кренути за Вршац.
По приспећу у Вршац одем у једно свратиште близу жељезн. станице. Оставих ствари, као и свуд, прво потражих полицију, ради пријаве приспећа, а
потом потражих епархијску управу, коју и нађем после краћег времена. У
епархијској управи прво сусретох синђела о. Георгија коме претставих
моје стање изгнанства из Мађарске, и потребу о пријему у који манастир
или парохију. Уједно замолих за пријем код г. епископа.6 Г. синђел ми
изложи стање у епархији с тим да се у манастир не може, јер исти су под
надзором комесаријата а парохијска су места сва попуњена, и да нема изгледа да се мој предлог повољно реши. Пријавио ме је г. епископу, који
заузет са странком прими ме по отпусту исте. Чекајући у писарници улази
момак и носи на послужавнику две шољице са црном кафом у писарну до
мене, но одмах се врати натраг са једном шољом коју мени пружи. Изненадих се и запитах: ко је то наредио. Преосвећени господин, рече момак.
Кроз мене прође неки пријатан осећај, не због кафе, него због срдачног
пријема који се указује као непознатом. И овај осећај реагира на онај који
добих са сусретом о. синђела. Са самим пријемом сам још више био изненађен. Г. епископа не познавах лично, али његова појава већ сама улива
6

За време Другог светског рата епископ банатски био је Дамаскин Грданички – прим. А. Х.
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љубав и поштовање, које племенити људи собом појављују. Изложих своје
стање и дадох одлуку Светог архијерејског синода. Г. епископ затражи и
неки доказ од стране моје епархије да нисам евентуално под забраном
свештенодејства. Нажалост како сам из 11 месечног затвора изравно изгнан изван границе то нисам имао могућности да и о овом мислим јер се
изгнанству нисам надао. Једино је још празно место на првој парохији. У
манастирима су комесаријати, те тамо није сигурно да би вас примили,
како сте са новцем, рече. Рекох да сам продао извесне предмете и тако се
досад одржах. Па ја ћу вам дати новаца ако требате. Најпонизније благодарих и рекох да још имам толико да могу платити стан и нешто на живот
и да ћу милостињу примити ако би морао ићи даље у неизвесност. Сутра
дођите у пола 9, па ћемо видети шта можемо учинити, уједно ми препоручи дати момка да ме одведе у хотел где се још могло добити боље хране,
што ја на своје скромности непотребним сматрах за изгнанике. Сутрадан у
пола 9 већ беше одлука донета о предаји ми прве парохије у Мокрину на
опслуживање коју одмах примих као и у име плате предујам од 1000 динара. На свем овом што ми се овде као изгнанику у мојим најтежим данима
учинило, хтедох изразити г. епископу моју најтоплију благодарност, коју у
његовој међувременој отсутности могох учинити само преко синђела о.
Георгија. Како сам тада већ изгубио везу за даље путовање, то се тек сутрадан кренух за Београд, ради нове објаве за Мокрин. У Београд стигох истог
дана и сутрадан по пријему објаве одмах дођох у Панчево где морадох
преноћити услед немања везе. То поподне употребих за посету манастиру
Војловици, где отшетах и вратих се натраг. У уторак 14. априла поподне
кренем и приспијем у Велику Кикинду увече где и отседнем. Сутрадан
посетим арх. намесника г. протојереја Татаревића, коме претставим целу
моју патњу, те после подне приспем у Мокрин где будем уредно примљен
од стране духовне браће и верних. Овде чекам даљи развој догађаја и
свршетак рата.
У Мокрину 10. маја (27. априла) 1942. г

Софроније Живковић, с. р.
адм. парох бременско-шиклошкопечујски у изгнанству

-------Тачност преписа са оригинала оверава
В. д. Главног Секретара
Светог Архијерејског Синода
Протојереј-ставрофор
Никола Алагић
Члан Великог Црквеног Суда
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DR. ALEKSANDAR HORVAT, HISTORIKER
Museum der Woiwodina, Novi Sad

„MEINE VERHAFTUNG, INTERNIERUNG UND VERTREIBUNG” –
ERINNERUNGEN DES PFARRERS SOFRONIJE ŽIVKOVIĆ AUS BARANJA

ZUSAMMENFASSUNG: Die autobiographische Aufzeichnung „Meine Verhaftung, Internierung und Vertreibung” des Pfarrers Sofronije Živković aus
Baranja stellt eine bedeutende historische Quelle zur Lage der serbischen Bevölkerung im ungarischen Teil von Baranja im Zeitraum von 1921 bis 1942 dar.
Sein Text enthält zahlreiche Angaben, die nicht nur für die Betrachtung der
Bedingungen wichtig sind, in welchen die Pfarrer der Serbischen orthodoxen
Kirche tätig waren, sondern er informiert uns auch indirekt über das Verhältnis
der kirchlichen und zivilen Behörden gegenüber der serbischen nationalen
Gemeinschaft in Ungarn, über den Prozess des Optierens (1920-1931), mit dem
Hauptfokus auf den Zeitraum der ersten zwei Kriegsjahre (1941-1942), als der
Autor mehrere Monate im Budapester Gefängnis Toloncház, im Gefängnis in
Kistarcsa, im Internierungslager in Nagykanizsa inhaftiert war, und schließlich
aus Ungarn vertrieben wurde. Dieses autobiographische Dokument befindet
sich im Bestand Nr. 183 des Archivs der Woiwodina.
SCHLÜSSELWÖRTER: Baranja, Ungarn, Zweiter Weltkrieg, Sofronije Živković

UDC 325.3(497.113)
МР ПАВЛЕ Б. ОРБОВИЋ

историчар, Нови Сад

ИЗВЕШТАЈ О ПРОБЛЕМИМА ОКО
ПОВРАТАК КОЛОНИСТА У ЗАВИЧАЈ

САЖЕТАК: У време спровођења колонизације Војводине јавио се проблем повратка колониста у завичај. Климатски услови у новим срединама утицали су на
здравствено стање, што је условило доношење одлуке да се породице врате у матична места. Поред здравственог стања, јавило се незадовољство квалитетом добијене имовине, као и тешко привикавање на услове рада. Број повратника у једном
периоду постао је велик јер су колонисти утицали једни на друге и деловали ланчано. У овим условима појавио се проблем решавања имовине добијене колонизацијом и имовине остављене у завичају. Ораганизатори су у том правцу брзо реаговали доносећи прописе којима је заустављен и смањен број повратника. Одустајање од колонизације представљало је неуспех за нову власт, па се брзо реаговало
како би одлив колониста био заустављен.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Војводина, колонизација, колонисти, повратници, Сељачке
радне задруге, Нинчићево, Омољица, Мраморак, Хајнфелд, Црвенка.
Колонизација Војводине након Другог светског рата сматра се највећим организованим померањем становништава на овим просторима. У веома лошим условима на крају рата, сиромашно становништво из динарских
крајева није имало велики избор. Јака пропаганда нове народне власти придобила је белики број породица да се одлуче за пресељавање у Војводину.
Немајући врмена да се размишља о могућим недостацима први колонисти
у „обећану земљу” стигли су септембру месецу, непосредно по доношењу
савезног закона о Аграрној реформи и колонизацији. Нови становници Војводине били су различитих старосних структура, од беба у колевкама до
стогодишњака. Распон у годинама и местима из којих су долазили, планиских села, приморских области и из вароши и градова створили су шаренолику слику, и убрзо показали прве недостатке и грешке организатора.
Не разматрајући могућност промене климатских услова у врло кратком року јавили су се први знаци обољења код најмлађих и најстаријих на-
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сељеника.1 Мањи број смртних случајева почео је да ставара пометњу међу
насељеницима и утиче на доношење одлуке о повратку у родни крај. Ово
је био један од разлога који је колонисте опредељивао на овакву одлуку.
Здравствени разлози нису били једини разлог, али о тим разлозима се није
много наглас говорило ни у јавности ни у науци. Незадовољство добијеном
имовином, политика и њен утицај на живот насељеника, рад у пољима и
издржљивост, формирање сељачких радних задруга, идеологија, носталгија за родним крајем, све су то били разлози због којих се разматрало напуштање добијене земља и кућа и повратак у место из кога су се одселили.2
Молбе за напуштање Војводине временом су постале учестале и изазивале ефекат ланчане реакције, дајући добар изговор за повратак. У великом броју колонисти су писали групне молбе да им се одобри повратак у
завичај. Овакви случајеви забележени су у местима у Банату, док је у Бачкој
оваквих захтева било мање.3 Међу најчешћим разлозима било је лоше стање кућа које су добили, а са друге стране да су боље куће оставили у завичају. Међу колонистима било је доста повратника из Aмерике, који су
узмеђиу два светска рата стекли приличан иметак, купили велика имања
и сазидали добре куће.4 Непотизам и неуједначени критријуми за добијање имовине такође су били пресудан фактор за протестно напуштање
Војводине. О овој врсти проблема говоре жалбе упућене Министарству колонизације од старне незадовољних колониста.5 Било је присутно и незадовољство због радних обавеза и ненавикнутости на рад у пољу и колективу. Највећи број насељеника је подржавао и поздраљао рад нове власти,
али исто тако није лако прихватао нову идеологију. Појединци привржени
власти промовисали су нову идеологију међу члановима породице, али је,
у оваквим поступцима, постојао отпор. Дубоко усађена традиционалност
није лако дозвољавла ширење нових идеја и начина живота, те су формирале групе које су из ових разлога доносиле одлуку да напусте колонију.
Активности жена и њихово учешће у раду партијске организације и АФЖа био је окидач за несугласице у породици, а потом и за доношење одлуке
о напуштању колоније. Такође, нови начин облачења који се косио са традиционалним моралним принципима изазивао је одлуку о повратку у родни крај.6 Носталгија је била присутна највише код старијег становништава
и у изјавама је навођена као један од разлога за повратак.7 Како овакви слу1 Архив Војводине, Ф. 184, Главна комисија за насељавање бораца у Војводини (даље: АВ,
Ф. 184), К 364.
2 Исто.
3 АВ, Ф. 184, а. ј. 2741.
4 АВ, Ф. 184, К 364.
5 АВ, Ф. 184, К 346, а. ј. 3424.
6 Слободна Војводина, 6. X 1945, 3.
7 АВ, Ф. 184, Изјаве по члану 7.
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чајеви нису ишли у прилог орагнизатору, Министарство колонизације је
увело обавезне лекарске прегледе чији су извештаји прилагани молбама за
повратак.8
Сви ови разлози имали су последицу и представљли су негативан
пример колонизације. Међутим из наведеног извештаја можемо сазнати
које су биле додатне последице које су организаторе узнемириле и натерале да се законске норме пооштре. Питање напуштене и добијене имовине
у почетку је било нерешено и колонисти-повратници су имали дуплу корист. Схавтивши о каквој врсти добитка се ради, многи су се за повтртаак
у родни крај опредељивали из материјалних разлога, носећи са собом
покретну имовину стечену у колонији. Решавањем свих ових питања у
ходу, на основу извештаја са терена, доношењем прописа средином 1946.
године заустављен је одлив и одустајање од колонизације. Право стање,
односно тачан број колониста који су се вратили у матичне крајеве до
данас није познат, јер би право стање говорило о другачијим резултатима
колонизације Војводине.
Predmet: Izveštaj o vraćenim kolonistima9
KOMISIJA ZA AGRARNU REFORMU I KOLONIZACIJU PRI VLADI FNRJ
BEOGRAD
Prema priloženim podacima vidi se da je iz Vojvodine vraćeno 3882 porodice kolonista. U mesecu avgustu i septembru iza skidanja useva očito je porastao broj vraćenih. U septembru za svega 10 dana vratilo se 97 porodica. Međutim u našem izveštaju vidi se samo beoj vraćenih koji su registrovani kod ove
komisije dok je stvarno taj broj veći jer od svih odbora nismo na vreme izvešteni
o vraćanju. U nekim mestima u Banatu se čak vraćaju i bez znanja M.N.O./Jaša
Tomić-Ninčićevo-Omoljica-Mramorak. Takvi koji se ne javljaju nikome prodaju
sve pokretne stvari, a kulture koje se mogu skidati prodaju na zeleno i samo ih
nestane iz mesta.
Kako smo izvešteni od mesnih odbora iza berbe kukuruza ima nameru
da se vraća još izvestan dosta veliki broj porodica. Tako iz Banata gotovo iz svake kolonije po 15-20 porodica iz Bačke: Crvenka 40 porodica, Sivac 100, Krnjaja
50, Čonoplja 26.
Uzroci vraćanja.

8
9

АВ, Ф. 184, а. ј. 2741.
АВ, Ф. 184, К 354, 1947.
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Do vraćanja dolazi uglavnom iz raznih materijalnih i zdravstvenih momenata. Zdravstveni razlozi su redji uzrok povratka dok je uvek po sredi neki
materijalni interes. Ekonomsko stanje kolonista nije takvo da bi bilo opravdan
razlog za povratak. Iako neki navedu da se moraju vratiti jer im je iza otkupa
žita ostalo malo hrane /14 porodica u Hajfeldu/ to nije razlog jer je ostavljena
im količina žita podjednaka sa onom kod domorodaca. Kolonija Ninčićevo
prodala je po slobodnoj ceni oko 2 vagona žita, a i u drugim kolonijama ima
sličnih pojava.
Većinom se vraćaju u stari kraj porodice koje su tamo priličan imetak kao
i invalidske porodice i porodice palih boraca koje su ostale bez radne snage.
Prve smatraju da će lakše u starom karaju uspostaviti blagostanje za svoju
porodicu i većinom izbegavaju razne obaveze, rasprodaju sve i vraćaju se samo
sa novcem osim ako mogu prikazati neko ljekarsko uverenje na osnovu kojeg
traži da se vrati o državnom trošku i da ponesu iventar i hranu.
Druge t.j. porodice bez radne snage teško se ovdje snalaze. Usljed toga što
imaju punu kompetenciju zemlje dobivaju samo pola invalidnine. One od ovih
porodica koje su u Seljačkim Radnim Zadrugama primale su samo procenat na
zemlju koji se znatno smanjio prilaskom mnogih Seljačkih Radnih Zadruga u
IV tip. Zadruge su tu zauzele nepravilan stav o čemu smo mi intervenisali kod
odseka zadrugarstvo G.I.O.N.S.A.P.V. da im zadruge ne daju isti dio kao neradnicima već da im daju barem onaj dio koji bi dobili da daju zemlju u zakup ili
napolicu.
Treći razlog vraćanja jesu zdravstvene prilike pojedinih porodica. Takvih
za sada imade vrlo malo. Naime malo imade onih koji bi se sljed bolesti morali
vratiti dok se to uzimaju kao razlog. U poslednjih mesec dana usljed bolesti
odobrili smo povratak za svega 10 porodica od 250 koliko ih se vratilo.Ljekari
na teritoriji Vojvodine olako daju preporuku da se treba vratiti u stari kraj pa
čak i u onim slučajevima gde se nadju u oboljenju jednog člana porodice od neke bolesti koja nema ili vrlo malo veze sa klimatskim prilikama. U sporazumu
sa odeljenjem za narodnio zdravlje rešili smo da svaki kolonista koji ztreba da
se vrati bude pregledan u Glavnoj Pokrajinskoj bolnici u Novom Sadu. No to je
moguće samo ako sam bolesnik dodje u komisiju.
Ima nešto porodica ali vrlo mali broj koje su novo došle i vraćaju se usled
slabog smeštaja.
Najveći broj porodica koji se vraća nema za to opravdanih razloga već se
rukovode mišljenjem da iskoriste prihod sa zemlje i inventar koji su primili kao
kolonisti te da uživaju onaj stari posed. Mnogi M.N.O. ne vode kontrole nad
kretanjem kolonista te zbog toga i dolazi da pojedinci prodaju mrtvi i živi inventar, žito i useve, a nevode kontrolu niti da vrate inventar koji su primili.
Mi smo sada vodili dosta oštar kurs prema vraćanju i ne dozvoljavamo
da ništa ponesu sa sobom-osim u opravdanim slučajevima.No i bez našeg odobrenja dešava se da voze žito u stari kraj a oni svoju obavezu nisu izvršili. Da bi
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se donekle uspelo kontrolisati odvoženje žita i čim više sprečavalo povratak
mišljenja smo da treba učiniti sledeće:
1/ Da pravo vraćanja naseljenih porodica na stari posed ograniči na mnogo manji rok.Kod kolonista iz N.R. Hrvatske gdje su agrarne vlasti izdelile njihov posed imamo mnogo manje vraćanja. Svako ko se misli vratiti na teritoriji
NR Hrvatske traži neku potvrdu od ove komisije kojom bi se tamo legitimisao
da se morao vratiti i da bi mu dali njegov posed. Pošto takve potvrde ne izdajemo mnogi odustaju od vraćanja.
2/ Da se odredi minimalna količina žita koju može da ponese pojedina
porodica u stari kraj. Tu količinu nikako ne dozvoliti da voze sa sobom već da
je ovde prodaju „Žitoprometu” s tim da tamo dobiju istu količinu.
3/ Da sve Seljačke Radne Zadruge bez obzira na tip daju porodicama palih boraca koje stavrno nemaju radne snage onu količinu prihoda koji bi dobivali
da daju zemlju u zakup ili napola. Time zadruge neće biti pogodjene a ovim porodicama ne poodraste radna snaga.
4/ Niži organi vlasti trebali bi voditi više kontrole nad nepravilnim korišćennjem imovine koju su primili kako kolonisti: Osobito da se ne dozvoljava
povratak dok ne izvezu sve žito koje su dužni izvesti, da se ne dozvoli prodaja
useva na zeleno, odvlačenje stvari itd. Sa naše strane mi stalno na to skrećemo
pažnju ali se još uvek dešavaju velike neodgovornosti kod mnogih odbora.
Smrt Fašizmu – Sloboda Narodu !
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1 Архив Војводине, Ф.184, Главна комисија за насељавање бораца у
Војводини
ШТАМПА
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Historiker, Novi Sad

DER BERICHT ÜBER DIE PROBLEME BEI DER RÜCKKEHR
DER KOLONISTEN IN IHRE HEIMATORTE
ZUSAMMENFASSUNG: Die Kolonisierung der Woiwodina nach dem Zweiten
Weltkrieg wird als die größte organisierte Bevölkerungsbewegung auf diesem
Gebiet betrachtet. Die Einwohner der armen Dinara-Gebiete, angeworben durch
starke Propaganda, entschlossen sich massenhaft zur Einwanderung in die
Woiwodina. Die Übersiedlung, die in einem relativ kurzen Zeitraum vollzogen
wurde, ließ nicht viel Überlegungszeit übrig, so dass bald viele Nachteile dieses
Unternehmens bemerkt wurden. Die verschiedenartige Altersstruktur der
Kolonisten, der Wechsel der klimatischen Verhältnisse, die Unzufriedenheit
mit dem zugeteilten Eigentum, die Änderung der Arbeitsweise und der Arbeitsbedingungen, die Unstimmigkeit mit der neuen Ideologie, die Sehnsucht nach
der Heimat und die Veränderung der traditionellen Verhältnisse waren einige
der Gründe, warum die Entscheidung über die Rückkehr getroffen wurde. Den
Organisatoren der Kolonisierung entsprach es nicht, dass die Heimkehrerzahl
groß ist, und es wurde nicht viel darüber gesprochen, dass jemand die Kolonisierung aufgegeben hat. Das Dokument der Kommission zur Agrarreform
und Kolonisierung, das wir hier veröffentlichen, zeugt am besten von den
praktischen Problemen, mit denen sich die Behörden bei der Durchführung
dieses Unternehmens auseinandergesetzt haben.
SCHLÜSSELWÖRTER: Woiwodina, Kolonisierung, Kolonisten, Heimkehrer,
Bauern-Arbeitsgenossenschaften, Ninčićevo, Mramorak, Heinfeld, Crvenka.

UDC 821.163.41.09 Subotić J.
94(497.113 Novi Sad)

МИРОСЛАВ ФИЛИПОВИЋ, М.А. историчар
Нови Сад

ПИСМО ЈОВАНА СУБОТИЋА
ВЕЛИКОМ ЖУПАНУ ЈОСИПУ РУДИЋУ АЉМАШКОМ
У ПРОЦЕСУ РЕСТАУРАЦИЈЕ НОВОСАДСКОГ МАГИСТРАТА

САЖЕТАК: Писмо које је Јован Суботић упутио великом жупану Бачко-бодрошке жупаније Јосипу Рудићу Аљмашком 28. фебруара 1861. године представља
тежњу грађана Новог Сада и људи који су били укључени у рестаурацију Магистрата да својевољно и у сарадњи са највишим органима Хабзбуршке монархије
спроведу овај процес, који је уследио одмах након укидања Баховог апсолутизма
1860. године. Ово писмо је важан историјски извор за проучавање историје Новог
Сада и Срба који су живели на простору северно од Саве и Дунава. Писмо је настало одмах након поновног активирања политичког живота на простору Монархије,
а писано је из пера особе која је била један од значајнијих фактора приликом рестаурације новосадског Магистрата. Као такво, може бити од великог значаја за
историографију, јер одсликава јавно мњење у граду, као и ставове значајних личности који су својим радом и залагањем одиграли кључну улогу приликом рестаурације
органа градске власти.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Јован Суботић, Јосип Рудић Аљмашки, Нови Сад, Магистрат,
рестаурација
Јован Суботић рођен је 1817. години у селу Добринци у Срему од оца
Аћима и мајке Саре. Као син сеоског свештеника, још у раној младости је
показао интересовање за књиге, а врло брзо је научио немачки и латински
језик, читајући литературу из пера немачких књижевника. Након завршене основне школе у Добринцима, уписао је Карловачку гимназију, а 1834.
прешао је на лицеј у Сегедину. Године 1836. уписује студије права и филозофије у Пешти, на којима је докторирао већ 1840. године. Од 1841. године
Суботић је радио као адвокат у Пешти, где је и ступио у контакт са представницима српске интелигенције, у првом реду са Теодором Павловићем,
тадашњим уредником Српског летописа. С обзиром да је у то време, пара-
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лелно са школовањем, писао поезију, Суботић је био веома цењен у српском
интелектуалном кругу у Пешти, те је сматран за једног од најбољег младих
песника. Веома висок положај који је заузео међу српском елитом довео је
до тога да је већ 1842. године изабран за уредника Српског летописа. На
тој функцији биће до избијања револуције 1848. године.1
У револуционарним годинама (1848-1849), Јован Суботић је био веома
активан. Већ на самом почетку учествовао је на Скупштини Срба у Пешти,
где је формулисан Српски национални програм у 17 тачака, да би два месеца касније био истакнути учесник Мајске скупштине у Сремским Карловцима. Као члан Главног одбора Суботић је био веома близак Ђорђу
Стратимировићу и патријарху Јосифу Рајачићу. Као изасланик Одбора,
био је учесник бројних делегација које су имале за циљ да представе српски
програм високим представницима Монархије. Поред тога, Суботић је био
и учесник на Свесловенском конгресу у Прагу 1848. године, а као члан
бројних депутација написао је неколико елабората о правном и политичком положају српског народа у Хабзбуршкој монархији.2
У периоду Баховог апсолутизма (1849-1860), Суботић је други пут постао уредник Српског летописа, у периоду од 1850. до 1853. године, а од
1853. године посветио се адвокатури у Новом Саду. Са укидањем апсолутизма уследило је и његово политичко ангажовање. Одмах по активирању
политичког живота Монархије, одиграо је веома важну улогу приликом
рестаурације новосадског магистрата, а потом је изабран за првог поджупана Сремске жупаније.3 На тој функцији ће остати до средине 1862. године,
када ће се преселити у Загреб, где ће постати централна личност Хрватског
казалишта и посланик на Хрватском сабору.
Године 1868. Суботић поново долази у Нови Сад и постаје председник
Матице српске. То је било време када је ова српска културна, просветна и
научна институција била тек пресељена из Пеште у Нови Сад (1864) и када
је њено функционисање било доведено у питање. Значај Суботића у раду
Матице српске у периоду док се налазио на њеном челу, од 1868. до 1872.
године, је изузетан јер је успео да јој обезбеди простор за нормално функционисање, као и извор финансијских средстава.4 Седамдесете године 19.
века Суботић је провео углавном у Новом Саду, где је, поред функција у
Матици српској, дао велики допринос и развоју Српског народног позоришта, а 1871. године покренуо је своје новине под именом Народ. До краја

Јован Суботић, Автобиографија, I , Нови Сад 2009, 126-137.
Славко Гавриловић, Историјско-политички и биографски списи Јована Суботића из
доба Српског покрета у Војводини 1848-1849, Нови Сад 2003, 10-19.
3 Јован Суботић, Автобиографија, III, Нови Сад 2009, 115-124.
4 Мирослав Филиповић, Јован Суботић као председник Матице српске 1868-1872. године,
Свеске за историју Новог Сада, Нови Сад 2016, 224-228.
1
2
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живота ће се и даље бавити јавним и културним радом, настављајући да
пише и објављује поезију. Јован Суботић је умро у Земуну 1886. године.
Текст који је изнет упућен је 28. фебруара 1861. године од стране Јована Суботића бачком великом жупану Јосипу Рудићу Аљмашком5. Рестаурација новосадског Магистрата догодила се 1861. године, а њен процес је
започео одмах након укидања Баховог апсолутизма 1860. године. Поред
Јована Суботића, који је био важан чинилац у процесу рестаурације, веома
битну улогу одиграо је и Јован Хаџић, који је, на захтев грађана, привремено постављен на место председавајућег вароши. До рестаурације новосадског Магистрата дошло је 20. марта 1861. године, када је за градоначелника
Новог Сада изабран Светозар Милетић.6
Овај текст од 18. фебруара 1861. године је из времена рестаурације
новосадског Магистрата, а у њему Суботић, као једна од значајнијих личности тог доба у Новом Саду, изражава поштовање великом жупану Бачке
жупаније Јосипу Рудићу Аљмашком, али напомиње да ће Магистрат тражити од Намесничког већа дозволу да самостално, без комесара, изврши
рестаурацију. Текст је писан руком, латиничним писмом, а чува се у Фонду
Магистрата слободног краљевског града Новог Сада, у Историјском архиву
града Новог Сада и дат је у оригиналу.
„Vaše Visokorodije,
Visoko cienjeni Gospodin Baronu i Slavne Županije Bačke Veliki Županu!
Gospodin Doktor Hadschits prijašnji restaurationalni Kommissar za Novi Sad,
javio je svojim Proklamom od 25. Februara t.g. ovostranom narodu, da je Njihova Exscellencia gospodin ugarskog Kraljevskog namiesničtva Prasident njegovu
resignaziu na to kommissarstvo primio, i Vaše Visokorodije za budućega restauracionalnog Kommissara resignirao.
U svim drugim okolnostima ne bi ovoj Obštini ništa milije biti moglo, nego Vaše Visokorodije u svojoj sredini viditi, i mi bi ovu priliku obieručke prigrlili, da
Vašem Visokorodiju pokažemo, koliko Vas uvažavamo, kad nam ne bi ta okolnost smetala, što sad, makar da i tako svietlo lice, kao što u Vašem Visokorodiju,
5 Јосип Рудић Аљмашки (1792-1879) био је племић хрватског порекла. На чело Бачко-бодрошке жупаније као велики жупан први пут је постављен 1837. године, а годину дана раније
био је постављен за поджупана. На челу ће, са прекидима, бити до 1867. године. Поред политичке каријере, Јосип Рудић Аљмашки је оставио и велики број књижевних радова. Као
дипломирани филозоф и доктор права, био је члан Мађарске академије у Пешти. Robert
Skenderović, Oblikovanje bunjevačkog političkog identiteta u Bačkoj tijekom druge polovine XIX.
stoljeća, Časopis za suvremenu povijest 44/1, Zagreb 2012, 141-142.
6 Поред избора Светозара Милетића за градоначелника, приликом рестаурације Магистрата од 20.03. 1861. извршен је избор и других службеника, па је тако за судију изабран
Глигорије Јовшић, а за градског капетана Ђорђе Камбер. Историјски архив Града Новог
Сада, Ф. 1, Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1748-1918) (даље: ИАГНС, Ф.
1), 20.03.1861.
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ciela naša domovina cieni, za povjerenika dođe, politička reputacija ove varoši
u tome obziru štetu trpieti mora, što tim izlazi, da mi niesmo u stanju bez posriedovanja više osobe i Vlade zakonu odgovoriti, i po istome sami sebe restaurirati.
Vaše Visokorodije kao muž u kome su ustavna načela životom i practicom utielovljena izvolit’ ćete razumieti, da nam ova reputacia varoši na srdcu ležati
mora, budući svako političko tielo, pa bio to pojedini čovek, bila kakva obština,
za svoj javni karakter živi i umire.
Iz ovoga dakle uzroka zaključila je mlogobrojna skupljena representantia ovoga
grada danas jedinodušno da Njihovoj Exscellencii Gospodinu Prasidentu Kralievskog namjestničtva našu lojalnu i zakonitu želju izjavimo, da smo radi u
smislu dotičnog zakona od 1848. sami svoj Magistrat i representatiju bez Kommissara restaurirati, i čekamo odgovor, a Vaše Visokorodije molimo, da bi
ovo do znanja uzeti i odčekati izvoliti, dok Njihova Exscellencia na ovu našu
želju nebi odgovorila.
Vaše će Visokorodije naše stanje najbolje razumieti i udostojati, pak i uviditi, da
nam drugi put otvoren nestoi, a ukoliko mi Visoku osobu Vašu uvažavamo i
cienimo, to će najbolje sama ova naša lojalnost pokazati, to smo prieko naše
Deputatie prilikom sjajnog ulazka Vašeg Visokorodija u grad Sombor pokazali,
i to čiemo pri svakoj prilici, kojima se češljim nadamo, cjelom svietu pokazati.
I opet i opet moramo Vašem Visokorodiju izjaviti, da nas na to samo zakon i
osobita okolnost poziva, a da nam je vrlo žao, što nemožemo odmah na krili
ljubavi pred Vaše Visokorodije poletiti, koi ostajemo
Vašeg Visokorodija
U Novom Sadu, 28. Februarija 1861.

istini poštovatelji
Predsiednik Representazie
i administrativni upravitelj Grada
Dr Jovan Subbotić”

Мирослав Филиповић: ПИСМО ЈОВАНА СУБОТИЋА ВЕЛИКОМ ЖУПАНУ...

117

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ:
1 Историјски архив града Новог Сада, Фонд 1, Магистрат слободног
краљевског града Новог Сада (1748-1918), 28.02.1861.
2 Историјски архив града Новог Сада, Фонд 1, Магистрат слободног
краљевског града Новог Сада (1748-1918), 20.03.1861.
ЛИТЕРАТУРА:
1 Гавриловић, Славко, Историјско - политички и биографски списи Јована
Суботића из доба Српског покрета у Војводини 1848 – 1849., Нови Сад 2003.
2 Skenderović, Robert, Oblikovanje bunjevačkog političkog identiteta u Bačkoj
tijekom druge polovine XIX. stoljeća, Časopis za suvremenu povijest 44/1,
Zagreb 2012.
3 Суботић, Јован, Автобиографија, I-III , Нови Сад 2009.
4 Филиповић, Мирослав, Јован Суботић као председник Матице српске 18681872. године, Свеске за историју Новог Сада, Нови Сад 2016.

118

ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

MIROSLAV FILIPOVIĆ, M.A., HISTORIKER
Novi Sad

DER BRIEF VON JOVAN SUBOTIĆ AN DEN GROSSGESPAN JOSIP RUDIĆ ALJMAŠKI
IM PROZESS DER RESTAURATION DES NOVISADER MAGISTRATS

ZUSAMMENFASSUNG: Der Brief von Jovan Subotić vom 28. Februar 1861,
an den Großgespan der Batsch-Bodroser Gespanschaft Josip Rudić Aljmaški
gerichtet, stellt die Bestrebung der Bürger von Novi Sad und der Menschen
dar, die an der Restauration des Magistrats teilnahmen, dass sie freiwillig und
in Zusammenarbeit mit den höchsten Behörden der Habsburgermonarchie
diesen Prozess durchführen, der unmittelbar nach der Aufhebung von Bachs
Absolutismus im Jahre 1860 erfolgte. Dieser Brief ist eine wichtige historische
Quelle zur Erforschung der Geschichte von Novi Sad und der Serben auf dem
Gebiet nördlich der Save und der Donau. Er entstand unmittelbar nach der
Wiederbelebung des politischen Lebens in der Monarchie und wurde von einer
Person geschrieben, die einer der bedeutenderen Faktoren bei der Restauration
des Novisader Magistrats war. Als solcher kann dieser Brief von großer Bedeutung für die Historiographie sein, da er die öffentliche Meinung in der Stadt,
sowie die Auffassungen der bedeutenden Persönlichkeiten widerspiegelt, die
durch ihre Tätigkeit und ihre Bemühungen eine Schlüsselrolle bei der Restauration der städtischen Behörden spielten.
SCHLÜSSELWÖRTER: Jovan Subotić, Josip Rudić Aljmaški, Novi Sad, Magistrat,
Restauration

ИСТОРИОГРАФИЈА
UDC 94(=163.42)(497.113)

ДР НЕБОЈША ПЕТРОВИЋ, историчар
Нови Сад

ПОЛИТИЧКА ПАСИВНОСТ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ
НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

САЖЕТАК: Аутор је у раду обрадио положај војвођанских Хрвата након ослобођења и њихов однос према захтевима и очекивањима комунистичког режима.
Изненађујуће масовна и упорна политичка пасивност описана је и објашњена многобројним примерима из прворазредних историјских извора. Уочено је и наведено
неколико фактора који су детерминисали такав став. Попут, страха од одмазде због
усташких злочина над цивилним српским становништвом, неповерљив однос локалних партијских и државних органа, утицај Римокатоличке цркве, затим, ХСС и
делимично крижарског покрета.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Војводина, КПЈ, Хрвати, Црква, друштво, политика, шовинизам,
ХСС, крижари
И поред тога што је уз сагласност свих националних заједница, па и
Хрвата, правно регулисан статус Војводине, политичка ситуација у Покрајини 1945. године није се могла оценити као стабилна. Најкрупнији проблем
била је управо нетрпељивост између Срба и Хрвата у Срему. Додатном
међусобном удаљавању два народа, осим традиционалног неразумевања,
страхота усташких злочина у Другом светском рату и кошкања самих комуниста око граница АПВ, допринели су, како видимо из партијских докумената, и грешке саме Партије према Хрватима и њиховом инкорпорирању у јавни живот. Наиме, велики проблем у решавању националног
питања у првим годинама после рата стварала је неспремност и чак отпор
националних заједница, осим Срба, за учествовање у политичком животу
Војводине. Комунисти су очекивали да ће у рату поново распламсан јужнословенски жар, величања заједничких подвига у народноослободилачкој
борби и, пре свега, непоколебљива вера у свемоћност комунистичких идеала, бити довољни да се забораве све разлике, међусобне увреде, понижења,
масакри недужног становништва и свеприсутни страх једних од других.
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Међутим, увереност да се сопствена опијеност због учествовања у
стварању великог историјског тренутка може барем делимично пренети,
протрести читаво друштво и утицати на брисање горе поменутих супротности, била је обична заблуда препотентних револуционара. Када се тако
нешто није догодило и када су несрпски народи уздржано испољавали
одушевљење комунистичком победом и масовно се дистанцирали од позива за учешће у градњи „светле будућности”, комунисти су мањине олако
прогласили осведоченим непријатељима Југославије. Док су једни протерани а однос према другима постепено мењан, друштвена пасивност Хрвата
и њихова нетрпељивост са Србима није смела бити толерисана јер је угрожавала политичку стабилност Југославије. Заправо, поред комунистичке
револуције, национално јединство је чинило идеолошку основу нове државе.1 Самим тим, није се могао примењивати уобичајени степен револуционарне чврстине, дисциплине и посвећености у односу Партије према
хрватском становништву. Због тога је Покрајински комитет улагао велике
напоре, нарочито у Срему, да „поправи” национални састав Партијских
организација, бескомпромисно се суочавајући са ставовима Срба у партијским организацијама Срема. Они су Партију доживљавали као неку врсту
свог „забрана” у којем нарочито није није смело бити места за оне који су
били виновници њихових ратних патњи.2
Тако је анализом националног састава народноослободилачких одбора од месних, преко градских, среских и окружних до Главног НОО Војводине утврђено да су фаворизовани Срби, и то на штету како Хрвата тако и
националних мањина – Мађара, Словака и Румуна. Досељени колонисти
су означени као виновници нетрпељивости према Хрватима и националним мањинама.3 Већ смо истакли да су Срби, нарочито колонисти, Хрвате
сматрали не само националним непријатељима, већ и противницима новог
социјалистичког друштва. Поред масовне мобилизације у домобранске
јединице и недовољног отпора НДХ, оваквом утиску допринела је и њихова послератна приврженост и масовна подршка Римокатоличкој цркви
1 На овакву политику власти према Хрватима могу нам указати и одређена поређења.
Наиме, неки, истина недовољно проверени подаци, показују да је револуционарна власт у
Срему после ослобођења извршила ликвидацију око 400 сремских Хрвата, за које је наведено да су припадали усташама. Док је у истом преиоду на простору Војводине ликвидирано
вишеструко више Срба који су осумњичени да су припадали четничком покрету. Коста
Николић, Мач револуције - ОЗНА у Југославији 1944-1945 (даље: К. Николић, Мач револуције),
Београд 2014, 89.
2 Илустративан је пример партијског збора у Голубинцима на који су дошла само двојица
Хрвата „а Срби су то схватили да су та двојица дошшла само да прислушкују шта ће се говорити”. Архив Војводине, Ф. 334, Покрајински комитет Савеза комуниста Војводине (даље:
АВ, Ф. 334), Записник са седнице ПК КПС за Војводину одржане 25. јуна 1946.
3 Бранко Петрановић, Момчило Зечевић, Југословенски федерализам - идеје и стварност, II
(даље: Б. Петановић, М. Зечевић, Југословенски федерализам II), Beograd 1987, 146.

Небојша Петровић: ПОЛИТИЧКА ПАСИВНОСТ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ...

121

у њеном сукобу са југословенским властима. Због тога партијске организације у национално мешовитим селима нису имале у потпуности искрен
став, како према националним мањинама тако и према Хрватима. Занимљиво је да у Сомборском округу 1946. године није радио ниједан учитељ
Хрват. Било је случајева слања Хрвата са немачким презименима у логор.4
Нарочито је упечатљив пример месног одбора у Сремској Митровици, који
је крајем 1945. године наредио само Хрватицама да иду на рад на „откопавању стрељаних Срба” или у Шиду где су на „кулук” ишли искључиво
Хрвати.5
Дакле, поједини месни народни одбори не само што нису осуђивали
и спречавали овакве појаве, већ су често додатно распиривали националну
нетрпељивост. С друге стране срески комитети нису водили рачуна о ниском нивоу „политичке свести” чланства, нарочито у колонистичким местима, тако да су ови МНО онемогућавали било какву политичку активизацију Хрвата у комунистичке организације. Ипак, на основу докумената
може се закључити да су партијске организације и у другим национално
мешовитим срединама имале негативан став према омасовљавању Партије
представницима хрватског народа. Када се на састанцима дискутовало о
пријему или о кандидовању, „изналазили су се разноразни разлози, према
којима људи о којима се дискутује не могу бити примљени, те били су у
усташама, те неће да раде итд”.6
Чињеница да национални састав Партије и државних органа, нарочито на селима, није одговарао националној структури Војводине и да су
многи партијски радници, нарочито у Срему били антихватски настројени, не сме нас одвести до једностраних закључака.7 Наиме, већ смо истакли
да су Хрвати у Војводини, а пре свега у Срему, имали знатно резервисанији став према комунистима од српског становништва, који су се као најугроженији народ у рату у највећем броју и одазвали позиву КПЈ.8 „У Срему је
ситуација друкчија него у осталим деловима Војводине. Срби су се борили, Хрвати нису. Нетрпељив однос датира још од тада.” Ову тврдњу је јавно
АВ, Ф. 334, а.ј. 77.
Б. Петановић, М. Зечевић, Југословенски федерализам II, 146.
6 АВ, Ф. 334, а.ј 388.
7 Слична итуација је била и у осталим национално измешаним крајевима Југославије.
Тако је начелник Озне за Банију изнео следеће податке: „Могло се запазити да је шовинистичка мржња на врхунцу. Између српских и хрватских села се толико распламсала да се
скоро туку. У Костајничком и Дворском котару неки кажу да то није наша држава и власт
јер су Срби у командама. Срби су свугдје, а Хрвати нигдје.” К. Николић, Мач револуције, 119.
8 Иса Јовановић је почетком 1945. године у свом реферату на VII Покрајинској конференцији објаснио доминацију Срба у партијским органима чињеницом „да су како до ослобођења, тако и од ослобођења углавном показали највећу активност, како политичку тако и
у напирима око изградње наше нове државе.” АВ, Ф. 334, Записник са VII Покрајинске конференције ПК КПС за Војводину одржане 5. априла 1945.
4
5
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и зачуђујуће искрено изнео Јован Веселинов и на тај начин указао на порекло проблема са којим су се низ година суочавале партијске организације у Срему.9 Осим тога, не смемо пренебрегнути чињеницу да је затвореност и неповерење према новим члановима у то време била карактеристична појава у свим југословенским областима. Заправо, у Партији је за
време Краљевине чланство било резервисано само за „одабране”. Било је
присутно ограничено регрутовање, које је подразумевало многобројне
провере кандидата, „са елементима мистицизма својственог тајним удружењима”.10 Поједине партијске ћелије су чланове а и истакнуте покрајинске функционере и после рата на састанке „уводили кроз троја врата и
разним заобилазним путевима". Док је ћелија петроградске железничке
радионице и 1946. године међу својим члановима одржавала везу по „систему ланца из периода дубоке илегалности”.11 Требало је времена да се
строги услови примања у комунистичке редове ублаже и да се прихвате
људи чија прошлост и карактер нису у потпуности одговарали „правилном политичком ставу”. Нарочито када је, после победе, оданост према
Партији проширена и на оданост према држави.
Међутим, нове околности у којима се Партија нашла по преузимању
власти више су тражиле политичку прилагодљивост и уважавање реалности него револуционарни фанатизам који је преовладавао у илегалном
деловању. Док је стратегија за освајање власти захтевала конспиративност
и малобројну, затворену организацију са провереним и поузданим кадровима, опстанак на власти зависио је и од ширине подршке становништва
коју је власт уживала. Подршка хрватског становништва била је од кључног значаја не само за одржавање КПЈ на власти, већ и за будућност саме
државе. Стога је политичка изолација Хрвата у Војводини за ПК била неприхватљива чињеница коју је морао свим средствима решавати.12
Један од тих начина било је и уверавање војвођанских Хрвата да је
национална политика нове Југославије другачуја од оне која је вођена у
Краљевини. Наиме, хрватским националистима у међуратном периоду
било је изузетно важно да Буњевце и Шокце увуку у свој национални корпус. Ово питање је компликовало ионако сложене националне и политичке прилике, било камен раздора између два најбројнија југослованска народа и добар терен за надметање националистички настројених политичаАВ, Ф. 334, Записник са седнице ПК КПС за Војводину одржане 25. јуна 1946.
Коста Николић, Бољшевизација КПЈ 1919-1929 (даље: К. Николић, Бољшевизација КПЈ),
Београд 1994, 188.
11 АВ, Ф. 334, Записник са седнице ПК КПС за Војводину 26. априла 1946.
12 Тако је једина тачка дневног реда на седницу ПК КПС за Војводину из јуна 1946 године, одржана у присуству Петра Стамболића и Јована Веселинова била ситуација у Срему на
којој је одлучено да се „предузму посебне мере према Хрватима у Срему”. АВ, Ф. 334, Записник са седнице ПК КПС за Војводину одржане 25. јуна 1946.
9
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ра и интелектуалца. Док су се у претходној држави ломила копља по овом
питању, комунисти су после рата овај шкакљив национални проблем, без
консултовања науке нити самих Буњеваца и Шокаца, решили обичном
наредбом. Пошто је без икаквог образложења констатовао да „буњевачке
и шокачке националности не постоје”, Главни народно ослободилачки
одбор Војводине је у допису свим окружним народно ослободилачким одборима наредио „да се Буњевце и Шокце имадете третирати искључиво
као Хрвате без обзира на њихову изјаву”.13 Осим тога што су Буњевци и
Шокци насилно морали постати Хрвати, чиме је њихов број на овим просторима знатно увећан, ова одлука је, по мишљењу неких научника, морала имати утицаја и на разграничење између Војводине, односно Србије и
Хрватске.14
Међутим, и поред наведених уступака њиховим националним интересима, Хрвати у Војводини су се на позиве и апеле комуниста за ангажованије учешће у друштвеном и политичком животу Покрајине и даље
оглушавали. Њихову пасивност било је најлакше и и политички најбезболније објаснити, како смо већ и навели, шовинистичким ставовима и идеолошким слабостима нижих партијских структура. Тако да је „секташком
односу” партијских организација према Хрватима посвећена велика пажња на VII конференцији ПК КПС. У првој тачки Резолуције такав однос
дефинисан је као спречавање Хрвата и националних мањина да стварају
посебне организације Фронта, АФЖ-а, да имају посебне културне приредбе итд. Стога је партијским организацијама наложено да у потпуности
спроводе партијску линију по националном питању и да брзо исправљају
све грешке. Сви комитети, почев од ПК па до МК добили су задатак да
израде план рада са Хрватима и националним мањинам тако да константно претресају њихове посебне потребе, и то како оне у погледу организовања и активирања Хрвата и националних мањина, тако и њихове просветне, политичке, културне и економске потребе. Наложено је и отварање
посебних одбора АФЖ и УСАОЈ-а за Хрвате и националне мањине.15 Настојања да се Хрвати политички активирају није могла преко ноћи избрисати нетрпељивост и донекле осветничко расположење Срба у партизанским селима Срема. „Не могу Хрвати и Мађари учествовати у власти у
оноликом броју као Срби јер нису дали толико за борбу колико су Срби,

13 Драго Његован, Документи о насилној хрватизацији Буњеваца и Шокаца у Војводини после
Другог светског рата, Етнолингвистичка и историјска истраживања о Буњевцима, Суботица
2008, 110.
14 „Комисија за разграничење користила је бројно стање Срба и Хрвата у пограничним
подручјима, којима су претходно насилно приписани Буњевци и Шокци, као аргумент код
одређивања српско-хрватске границе”, Д. Његован, нав. дело, 92.
15 АВ, Ф. 334, Резолуција VII Покрајинске конференције
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биле у неке од парола у Марадику и Шатринцима поводом истицања кандидатских листа за изборе.16
И поред свих напора, Партија није успела да политичким радом постигне зближавање између два народа. У сремским селима и даље су преовлађивали лоши односи између српског и хрватског становништва. Хрвати
су се трудили да сваком приликом искажу политичку незаинтересованост
тако што се на многобројне конференције уопште нису одазивали. Да предузете мере политичке активизације Хрвата није уродио плодом показује
нам упоредна анализа националног састава Партрије крајем 1946. године
са оном крајем новембра 1947. године.17
крај 1946.
Срби
21.433
Хрвати
1.476
Словенци
135
Македонци
175
Црногорци
1.797
Муслимани
51
Мађари
1.430
Словаци
415
Русини
209
Румуни
129
остали
249

новембар 1947.
22.759
1.660
127
193
2.119
60
1.486
451
251
161
213

разлика
+ 1.324
+ 196
–8
+ 18
+ 322
+4
+ 56
+ 36
+ 42
+ 32
– 36

Као што се може приметити, огроман број чланова КПЈ су Срби.18 С
друге стране, веома мали пораст у 1947. години у односу на претходну,
бележи се код Хрвата и нарочито Мађара. На основу ових података можемо закључити и какав је однос имала свака национална заједница у Војводини према КПЈ, као и утицај и углед који је она имала код свих народа у
Војводини.
Борби против шовинизма посвећена је велика пажња и на VIII покрајинској конференцији, која је одржана новембра 1948. године. У циљу поправљања националног састава партијске организације у Резолуцији конференције истакнута је неопходност борбе против шовинизма у партијским организацијама, али и потреба да се свим средствима политичко-идеолошког рада „учвршћује братство и јединство свих националности у

АВ, Ф. 334, а.ј. 1135.
АВ, Ф. 334, Годишњи извештај ПК КПС за Војводину 1947.
18 Војводина је 1947. године имала 1.668.982 житеља. Од тога Срба је било 692.609, Мађара
416.274, Хрвата 139.887. Морамо нагласити да су се у овом периоду и сви Буњевци морали
сврстати у хрватски етнички корпус. Исто.
16
17

Небојша Петровић: ПОЛИТИЧКА ПАСИВНОСТ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ...

125

Војводини и настави борба за даље омасовљавање Народног фронта из
реда националних мањина”.19
Слаба политичка активност хрватског становништва у Војводини у
првим годинама после Другог светског рата, може се тумачити и великим
угледом који је уживала ХСС на овим просторима. Наиме, крај рата КПЈ је
дочекала као владајућа политичка снага у систему нове државе. Процес
срастања партијске и државне власти наставио се после рата за дужи период. Истина, у Народном фронту Југославије, као специфичној организацији, налазиле су се и грађанске странке. Кључна околност која је допринела стварању НФЈ био је поолитички компромис вођства КПЈ са делом
југословенских грађанских странака окупљених око Шубашићеве емигрантске владе, до које је дошло под притиском међународних фактора и
односа снага у антифашистичкој коалицији. Ради своје међународне „легализације” КПЈ је морала да прихвати слободу политичког деловања и
страначког организовања грађанских снага у новој држави.20 Међутим,
КПЈ је тим странкама наметнула обавезу прихватања програма НФЈ и на
тај начин умањила њихов змначај и сузила простор политичког деловања.
Практично, она је успешно манифестовала свој програм и политичку
снагу управо кроз НФЈ.
ХСС је кроз борбу за решавање хрватског питања у Краљевини Југославији израстала у снажан национални покрет хрватског народа. Та
странка уживала је знатну подршку хрватског становништва у Срему и
северној Бачкој. И поред чињенице да је у једном периоду подржавала и
Коминтерна, она је, слично као и остале грађанске странке у међуратном
периоду, изражавала неповерење и антагонизам према КПЈ, сматрајући је
превратничком организацијом, која је угрожавала основне духовне вредности хрватског сељаштва. И поред тога, део чланства се за време окупације определио за сарадњу са КПХ и прикључио НОП-у. Управо су они
после рата представљали ударну песницу за политичку и моралну дискредитацију ХСС и њеног лидера Влатка Мачека. „ХСС је била пуна франковаца
и фашиста”, окарактерисао је стање у странци пре рата Филип Лакуш на
послератном збору Народног фронта у Суботици.21 Па ипак, та чињеница
му очигледно није сметала јер је и даље био члан Извршног одбора ХСС.
У ствари, истина и позивања на морал су представљали обичну игру
речима. Њихова улога је била да на перфидан и политички безопасан начин угуше странку. Управо то је Извршни одбор 30. јуна 1945. године и
учинио, када је ХСС прогласио републиканском странком, позивајући се
на учење браће Радић.22 Тако се КПЈ у Војводини, као што је био случај и у
АВ, Ф. 334, VIII покрајинска конференција КПС за Војводину, 23-25. новембар 1948. год.
Јелена Попов, Народни фронт у Војводини 1944-1953, Нови сад 1986, 137.
21 Слободна Војводина, 2. фебруар 1945.
22 Слободна Војводина, 5. јул 1945.
19
20
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осталим деловима Југославије, једним потезом решила политичког супарника и добила проширену руку за ширење своје идеологије и утицаја на
хрватске масе. Међутим, Мачекови следбеници у Војводини које је предводио адвокат Мића Скендеровић били су вешти политичари који за уз
подршку католичке цркве и интелигенције не само успешно сузбијали
утицај нове странке и КПЈ на војвођанске Хрвате, већ су у појединим местима успоставили и контролу у самој ХРСС.23
Вођство странке за време НДХ није желело да себи везује руке јавном
сарадњом са усташама, док је, на другој страни, од првог дана устанка заузела недвосмислено непријатељски став према НОП-у. Било који вид
сарадње са партизанским покретом одбацивао се у првим годинам рата.
Од привржених чланова странке тражио се мир, пасивност и ишчекивање
догађаја.24 С друге стране у ХСС-у је постојао је и део чланства који се
залагао за радићевски програм хрватског сељачког покрета и сарадњу са
КПХ. Тако је јуна 1943. године одржано Прво заседање Антифашистичког
вијећа народног ослобођења Хрватске, на којем је од укупно 63 делегата
присуствовало и око 25 хаесесоваца, колико их је и изабрано и Извршни
одбор Пленума ЗАВНОХ-а.25
Чланови који су пришли НОП-у по завршетку рата престали су бити
само дисиденти ХСС и постали су представници нове, од КПЈ прихваћене
обновљене ХРСС. Легално политичко деловање нове странке било је у
одређеној мери контролисано и лимитирано уласком у Народни фронт.
Пошто је релативно мали број Хрвата у Војводини био у НОП-у, а незнатно
их је било и у Народном фронту, КПЈ је одлучила да помогне оснивању
одбора ХРСС, али не тако да у том процесу учествују „мачековци”. КПЈ је
намеравала да у Војводини уз помоћ ХРСС анимира Хрвате и спроводи
шири политички утицај на хрватске масе. Ишло се дотле да је у њиховом
плану рада према ХРСС истакнут задатак да се покрене акција контроле и
претреса њеног руководства, нарочито у оним местима где Партија није
имала никаквог увида у рад таквих одбора. Затим је истакнуто да у местима
не смеју постојати никакви посебни одбори ХРСС, јер је по њиховом мишљењу требало остварити потпуно јединство унутар Народног фронта.26
Међутим, руководство и ћелије на терену нису у потпуности нашли
одговарајуће механизме за успешну борбу против организованог отпора
старог чланства, а пре свега нових антикомунистичких елемената који су
управо својим ангажовањем у ХРСС најчешће успевали да изолују утицај
АВ, Ф. 334, а.ј. 77.
Бранко Петрановић, Вођства сељачких старнак (ХСС, СЗ, НСС) и народноослободилачки
покрет, Зборник за историју Матице српске, бр. 10, Нови Сад 1974, 61.
25 Душан Лазић, Укључивање чланова ХСС у НОП у Срему, Зборник за историју Матице
српске, бр. 37, Нови Сад 1988, 150.
26 АВ, Ф. 334, Записник са састанка ПККПС за Војводину одржаног 8. августа 1946.
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Партије.27 Таквом стању допринеле су неке грешке КПЈ попут затварања
Хрвата са немачким презименима у логоре, а нарочито „грешке” које су
изазивале револт код сељака као што су направилне таксе, „лежарина на
пијаци према броју комада, а не према простору” и сл.28
Мачеково следбеници у северној Војводини, које је предводио адвокат Мића Скендеровић, спречавали су оснивање ХРСС сматрајући да је то
обичан „прилепак” КП, а појединце који су учествовали у у оснивању и
деловању нове странке дискредитовали су чињеницом да они никад и
нису били чланови ХСС.29
У Срему су стари „хаесесовци” наводно истицали попа Маснића, који такође никад није био члан ХСС, али који се, користећи се погрешном
политиком власти према сељацима, наметао као вођа Хрвата у Војводини.
Он се, како нас обавештавају партијски извештаји, представљао као заштитник Хрвата у Срему „тако што је обилазио околна села и писао Ђиласу
приказујући му ситуацију у најстрашнијим бојама”.30 Маснић је можда и
имао неке контакте са представницима ХСС али имајући у виду његову
блискост управо са КПЈ и послове, пре свега пропагандног карактера, које
је обављао за нову власт, овакве тврдње морамо прихватити са великом
резервом. Највероватније се радило о обрачуну са још једним „сапутником”
револуције, чији су утицај на становништво и свештеничка професија
узроковали неповерење код једног дела партијског чланства.31 Осим тога,
наведени „недостаци” били су идеални аргументи за пребацивање одговорности за лоше политичко стање међу Хрватима.
Ипак, захваљујући овом неповерењу према Маснићу можемо видети
колики је био утицај КПЈ на ХРСС. Наиме, из Загреба је стигло писмо адресирано на Покрајински фронт Војводине у коме Фрања Гажи и секретар
странке не признају Маснића за присталицу ХРСС.32 Очигледно је због
потпуне контроле коју су имали над најважнијим људима из ХРСС, интен-

27 У једном извештају из априла 1946. године о утицају КП на ХРСС и на хрватско становништво у сомборском округу пише следеће: „Лакше је нашим друговима продирати и радити код Мађара, док им је са Хрватима теже јер наилазе на организованији отпор реакционарних елемената који се кроз ХРСС повезују и теже да изолују наш утицај. Наша руководства а и
ћелије на терену не наилазе на одговарајуће форме рада и борбе против њих.” АВ, Ф. 334, а.ј. 77.
28 АВ, Ф. 334, а.ј. 141.
29 Такво мишљење је нарочито дошло до изражаја у суботичком округу, где је организовање ХРСС-а било у рукама Лајча Јарамазовића који „никада и није био ХРСС-овац” АВ, Ф.
334, Записник са састанка ПК КПС за Војводину одржаног 16. јула 1946.
30 АВ, Ф. 334, Записник са састанка ПК КПС за Војводину одржаног 25. јуна 1946.
31 И поред неповрења према Маснићу које ни касније није бледело, он је за Партију и
даље био најважнија личност за разна политичка деловања међу војвођанским Хрватима.
Нарочито значајну помоћ пружао је комунистичкој власти приликом њених напора за оснивања удружења католичких свештеника.
32 АВ, Ф. 334, Записник са састанка ПК КПС за Војводину одржаног 8. августа 1946.
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ција Партије била да се борба против Маснића поведе у самом ХРСС-у а
не у Народном фронту.
И поред тога, ХРСС је успела да уз помоћ клера и дела интелигенције,
а пре свега на основу заслуга ХСС из периода Краљевине, пронађе пут до
хрватског становништва у Војводини. Међутим, њену конкретнију политичку активност успела је да отупи КПЈ, која је имала контролу над најважнијим људима и највећим делом одбора. Сукоб између Мачекових
присталица и нових чланова приклоњених КПЈ само је стварао додатну
конфузију и неповерење код некадашњих следбеника. С друге стране,
основна слабост комунистичке политичке активности састојала се у томе
што није успела да пронађе подесне људе преко којих би вршила дубљи
утицај на војвођанске Хрвате. Из тог разлога морали су да се ослањају на,
за њих „сумњиве елементе” из ХРСС.
Пошто ХРСС није имао капацитета ни простора за конкретну критику према мерама које је спроводила КПЈ, тај задатак је на себе преузела
католичка црква, а деловање странке свело се на одржавање постојећег
утицаја на хрватске масе и борбу за пуки опстанак. Насупрот ХРСС и
оним политичарима који су остали верни Мачеку, Римокатоличка црква
је упорно и поред великих удараца и политичких пораза које је константно трпела, офанзивно наступала према југослованској власти и комунистичком покрету. Поред незадовољника новим режимом, уплашених и
збуњених од новог и смутног времена које долази, значајан део хрватског
становништва у Војводини упорно се тискао под скутове Римске цркве.
Заправо, без обзира што нису третирани као национална мањина, они су,
као и остали мањински народи, услед удаљености од националних и
кутурних средишта били религиознији, како од већинског народа тако и
од својих сународника у матичним областима и државама. Њихова дубока
повезаност са Црквом и религијом, често није кидана ни уласком у Партију.33 Свесни свог угледа и утицаја на народ, католички свештеници се нису устручавали да отворено одвраћају вернике од учешћа у било каквим
активностима у режији комуниста.34 Колики је тај утицај био види се из
годишњег извештаја ПК КПС за Војводину 1947. године, у којем се резигнирано констатује да је због католичких свештеника утицај партијских
организација веома слаб и то не само по селима и мањим местима, већ и
урбаним центрима попут Новог Сада и Петроварадина.35 На основу тога,
може се без претеривања рећи да је утицај и деловање Цркве играло значајну улогу у политичкој пасивизацији војвођанских Хрвата.

АВ, Ф. 334, Записник са састанка ПК КПС за Војводину 16. јул 1946.
АВ, Ф. 334, а.ј. 10873/2.
35 АВ, Ф. 334, Годишњи извештај ПК КПС за Војводину 1947.
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Када говоримо о Хрватима у Војводини и њиховом односу према
новој држави, односно комунистичким властима, неопходно је осврнути
се и на деловање крижарског покрета. Он је, истина за вољу био много
раширенији, активнији и опаснији по власт у другим југословенским републикама, али из покрајинских партијских докумената видимо да се у
озбиљној форми појавио и у овим крајевима. Настанак крижарског покрета детерминисан је жељом појединаца за наставком борбе против комунизма и Југославије и за обнову НДХ, али за многе и јединим начином да
се сачува голи живот у суочавању са драстичним поступцима победника.
И поред тога што су многи крижари од стране комунистичке пропаганде
неутемељено проглашавани „заклетим” усташама, може се констатовати
да су главни тон у војној и политичкој орјентацији давали припадници
усташког покрета.36
Да су наведени фактори били веома снажни, доказује и чињеница да
војвођански Хрвати и поред упорног инсистирања ПК на позитивној дискриминациј према њима, уз константно критиковање српског шовинизма,
нису за дужи период значајније променили став према новој власти.
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POLITISCHE PASSIVITÄT DER KROATEN IN DER WOIWODINA
NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG
ZUSAMMENFASSUNG: Der Autor bearbeitet in seiner Arbeit die Lage der
Kroaten in der Woiwodina nach der Befreiung und deren Verhältnis gegenüber
den Anforderungen und Erwartungen des kommunistischen Regimes. Die
überraschend massenhafte und beharrliche politische Passivität wird durch
zahlreiche Beispiele aus erstklassigen historischen Quellen beschrieben und
erläutert. Es wurden einige Faktoren erkannt und angeführt, welche diese
Einstellung determiniert haben: die Angst vor Vergeltung wegen der Ustaschen-Verbrechen an der serbischen Zivilbevölkerung, das misstrauische Verhältnis
gegenüber den lokalen Partei- und Staatsorganen, der Einfluss der römisch-katholischen Kirche, der Kroatischen Bauernpartei (HSS), und zum Teil der
Kreuzfahrerbewegung.
SCHLÜSSELWÖRTER: Woiwodina, Kommunistische Partei Jugoslawiens (KPJ),
Kroaten, Kirche, Gesellschaft, Politik, Chauvinismus, Kroatische Bauernpartei
(HSS), Mitglieder der Kreuzfahrerbewegung (Križari)

UDC 929.52(497.113 Bačka)"1798/1808"

МР ДЕЈАН ЈАКШИЋ, архивски саветник
Архив Војводине, Нови Сад

МАТИЦА ПЛЕМСТВА БАЧКО-БОДРОШКЕ ЖУПАНИЈЕ (1798–1808)

САЖЕТАК: Рад преноси садржај матичне књиге (Катастра) жупанијског племства Бачко-бодрошке жупаније (1798–1808). Унети подаци о племићким породицама се, на основу прегледа архивске грађе, допуњују и коментаришу. Уводни текст
говори о феудализму Хабзбуршке монархије, посебно њеног угарског дела у жупанијама, стицању племства и писаним траговима које су оставили поступци његовог
доказивања и потврђивања. Катастар племства је био државно прописана евиденција несумњивог племићког статуса на нивоу жупанија која се претходно проверавала,
расправљала, строго водила и чувала у жупанијским архивама.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Катастар племства, жупаније, племићи, Немеш Милетић,
жупанијске потврде, повеље и дипломе, доказивање племства.
Хабзбуршка монархија је настала и ширила се као феудална држава
заснована на друштвеном систему права и обавеза чији темељ лежи у поседовању земље и феудалном односу вазала према сениору. Феудално друштво било је систем организације заснован на међузависности људи у којој
господари потчињени једни другима управљају сељацима који обрађују
земљу стварајући им тако средства за живот. Друштвену вертикалу чинили
су владар, црква, више и ниже племство, грађанство и слободни људи, и
на дну подложници (кметови). Врховни господар државе био је владар, цар
и краљ, чија је власт почивала на подршци његове феудалне господе и војној моћи. На крају тог друштвеног система моћ племства слаби а држава
добија форму феудално апсолутистичке монархије у којој је централна
власт владара и бирократија била јака. Суверени поседник јавних добара
и регалних права по својој милости додељује племство, даје поседе и приходе, проглашава слободне краљевске градове и трговишта, одобрава цеховске привилегије, одликује и ратификује постављења. Развоју модерне државе знатно је допринело стварање грађанства, стајаће војске и чиновништва.
Владајући друштвени слој државе, што ће рећи двора, државне управе,
обласних органа, војске и цркве чинило је привилеговано племство. Племи-
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ћи су имали право на личну слободу уз непосредну потчињеност круни
од које су црпили привилегије. Исти су поседовали имунитет од намета,
личну слободу, право побуне против владара, нису могли бити кажњавани
телесном казном, као ни смртном казном без претходне судске пресуде, и
др. Најважнија и најстарија карактеристика племства је држање земљишног
поседа, на основу чије величине се оно међусобно раслојавало, од крупних
велможа, велепоседника скоро равних владару, до оних племића који су
имали само мала пољска добра или били лично слободни професионални
војници. Земљишни посед у доминантно аграрном окружењу је основно
мерило вредности, богатства и друштвеног положаја. Властелини су били
стварни власници земље на којој је радна снага зависних кметова имала
само право коришћења а не и располагања. Обавеза племства било је војно
ангажовање и подизање војске за време рата. Племство се, осим рођењем,
стицало за услуге учињене владару, за војне заслуге, а касније и за куповину замашнијег земљишног поседа.
Крупна властела (Satus), земаљски господари, били су држава у најужем смислу. Они и остало племство (Nobilitas) сматрали су себе не само
за државу него и за народ (Natio) који је једини имао за право одлучивања
о државним питањима, наспрам простог народа. Владар ипак није био
апсолутни господар, закони су се доносили једино на Државној скупштини (Diaeta), репрезентовану као сталежи и редови (Staus et ordines), на
којој су касније репрезентовани и представници градова. Градови су као
институције уживали права племића, али не и њихови становници. О
успону Бачке у XVIII веку јасно говори што су три њена града стекла тај
статус: Нови Сад, Сомбор и Суботица. Добијена права омогићила су свестран капиталистички развој градских привреда.1
Војне заслуге и верна служба били су основни разлог доделе племства заслужним појединцима и њиховим породицама. Ситни војни племићи – армалисти (nobiles armales, armalistae) су живели од војне службе и
поред дипломе имали и невелик земљишни посед кога су обрађивали као
и сељаци. Били су лично слободни, њима није судио властелин него жупанијски суд. Развојачење Потиско-поморишке војне границе била је прилика да већи број српских официра из Потисија због војних заслуга добију
статус племића армалиста 1751. године.2 Бачка жупанија је процесуирала
и произвела у племићe солдате из бивших војних шанчева.3
Због протока времена, нередовних прилика, комлексности велике
државе, могућности фалсификовања, а највише због сељења племића из
Душан Ј. Поповић, Историја Срба у Војводини, Књ. 2, Нови Сад 1959, 7–15.
Владан Гавриловић, Племићке повеље код Срба у Хабзбуршкој монархији од краја XVII до
средине XIX века, Истраживања 15 (2004), Нови Сад, 177–178.
3 Milan Jakovljević – Lajčo Matković, Bačko-bodroška županija, Sombor (1688–1849), Katalog odabranih regesta (1727–1755), sveska 2, Novi Sad 1991, 1751/21–33 (стр.182), 1751/35 (стр. 183) итд.
1
2
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разних побуда, који су, било где да су се налазили, чинили повлашћени и
владајући слој, племство је било потребно поткрепити и доказати. У оваквим
случајевима није била потребна санкција владара, него су исто решавале
подручне власти. Списи жупанија и других управних институција обилују случајевима провере некада добијеног племства у циљу садашњег коришћења његових погодности. Управо због оваквог процесуирања, као део
доказног поступка, су нам до данас сачувани подаци, преписи, генеолошке таблице, изводи из матичних књига па и оригиналне дипломе. Осим
тога, заитересовани појединци и заједнице су неретко желели да обнове
своја права на поседе, приходе и друга добра, те су им, на њихов захтев,
издавана сведочанства (потврде) о даровању истих.
Документи на основу кога су жупаније издвале потврде су оригинали или аутентични преписи владарских даровница и писани трагови процесуирања пред другим жупанијама и вередостојним местима. Основни
елементи које садржи повеља би били: име владара издавача са ширим
или краћим титулацијама; име дарованих са именима чланова породице;
племићки наслов; разлог додељивања племства, некад са детаљнијим
описом важних догађаја; детаљан опис племићког грба, често са његовим
графичким приказом; податке о издавању и др. Потомство је племићким
насловом било везано за посед који је првобитно добијен, насловљавањем
(предикатом) „од” (de, ab, von) тог и тог места или поседа, мада је било и
других основа додељивања племићког предиката.
*
Жупаније су биле део државне цивилне власти, облик обласне самоуправе и основне административно-територијалне јединице Угарске са
знатном надлежношћу у управи и судству. Временом су њене надлежности
сужаване или прошириване. Највише представничко тело била је жупанијска скупштина (конгрегација) коју су чинили сви племићи са поседом у
жупанији. Сматране су за „куле уставности” у којима је упориште имало
средње и ниже племство, према којима је понекад централна власт била
немоћна. Племићи су на Државни сабор слали по два своја жупанијска
представника.
Бечки двор је у подели власти, у иначе централистичкој држави, жупанијску разину препуштао мађарским племићима, носиоцима мађарске
државне идеје. Мађарско племство је држало сву власт у свим жупанијама,
па и у оним у којима је мађарског живља било мало или нимало. Тако је
било и са Бачко-бодрошком жупанијом – иако је у Бачкој, пре масовног
насељавања, Мађара било сасвим мало сву власт је држало мађарско племство досељено из разних крајева Угарске и земаља велике Хабзбуршке
државе. Поред етнички мађарског племства у власти су учествовали и
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касније помађарени племићи Буњевци и остали Словени, затим Немци и
други.
Угарски закони ограничавали су православцима право да могу куповати властелинска добра и да могу постати племићи па самим тиме нису
могли имати значајнију улогу у жупанијама и обављати изборне дужности. Већина малобројног српског племства у Бачкој, војног порекла, имало
је личну слободу и невелико имање и доказивала често своје прерогативе,
посебно у Потиском крунском дистрикту и градовима. Већи поседници
властелинстава су били Стратимировићи од Кулпина, породица у којој је
рођен чувени митрополит Стефан, и Зако од Бајше.

Катастар племства
Пошто је племићки статус био важна друштвена ствар о томе се строго морало водити рачуна преко закона, уредби, евиденција, провера. На
државном нивоу водиле су се Краљевске књиге (Libri Regii/ Királyi Könyvek),
регистар преписа важних краљевских аката (Беч): племићке даровнице,
даровање поседа и положаја, цеховска регулатива, декрети итд.4
Жупаније су ревносно водиле рачуна о свом владајућем слоју. Списи
жупанијских фондова у свим периодима сведоче о процесима за потврђивање и доказивање племства, као и одбрану племићких прерогатива. Када
је племић желео да се насели у жупанији поднео би молбу за приступ, предлог би се расправљао на конгрегацијама, евентуално проверавао и на крају би се статус јавно објављивао („публиковао”), чиме би он био сврстан у
жупанијско племство и вођен као несумњиви племић. Централним властима (Угарска дворска канцеларија, Угарско намесничко веће) жупаније су
реферисале о стању, достављале на потврђивање, слале пописе племства
свих категорија. Интимат из 1785. године прописује да се у свакој жупанији води Катастар племства (Catastrum nobilium) који ће се одлагати у
жупанијским архивама.5
Поставља се питање како тачно превести назив ове књиге и рада,
будући да реч катастар сада има призвук грунтовнице, поседовног листа,
поред списка имена у циљу опорезивања. Реч каталог, које се у документима такође наводи, је опет спецификован именик (изложба, продаја).
Речи списак и попис, како је код нас превођено, не одговарају садржини јер
подразумевају целокупност. Одлучили смо се за нама близак термин мати-

https://archives.hungaricana.hu/en/libriregii/. 72 тома, (1527–1913)
Ignácz Kassics, Laurea virtutis seu tractatus de praerogativis nobilium inclyti regni Hungariae,
modis item acquirendae et legitimandae nobilitatis, Pestini 1826, 275, 284, itd.
4
5
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ца, јер је већ коришћен у литератури и подразумева повремено уписивање
у матичну књигу.6
У фонду Архива Војводине Бачко-бодрошка жупанија (Ф. 2) сачуване су три појединачне књиге катастра племства за период 1798–1838, бр.
240 (1798–1808), бр. 242 (1809–1821) и бр. 244 (1822–1838).7 Оне нису вођене
континуирано већ су се накнадно правиле за одређени период након поновне провере од стране жупанијских службеника. Подаци су узимани из
жупанијских записника (протокола).
*
Прва књига бр. 240 (1798–1808) насловљена је раније као Списак племића Бачке и Бодрошке жупанија (Catastrum Dominorum Nobilium in Gremio
Inclytorum Comitatuum Bacs & Bodrogh artuculariter unitorum, Annis 1798. 1799.
1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. & 1808. publicatorum). Књига је
већих димензија (52 x 35 цм), накнадно укоричена, рестаурирана, садржи
29 листова, писана је латинским језиком. Приликом коричења листови су
делимично премештени (слова G–K су дошла на крај). Списак је саставио,
према запису при дну једне странице, жупанијски поднотар и архивар
Маћаш Кнези (Knézy). Попис је вероватно проверила, оверила и печатирала Жупанијска комисија, као што је то на крају књиге бр. 242, али тај лист
није сачуван.
Садржи пет рубрика: Име и презиме публикованог племића (Nomen &
Cognomen publicati Nobilis), Датум учињене публикације (Datum factæ publicationis),
Година (Annus), Број протокола (Numerus Prothocolli), Коментари (Rubrica Observationum). Имена носиоца права унета су абецедним редом. У неколико
случајева дата је упутница да се види под другим презименом.
Пренећемо елементе садржаја са прилагођеним преводом. Доделићемо број према броју уписа у жупанијски протокол. Из прве рубрике (1.)
изостављени су поименце наведени, некада веома бројни, потомци носиоца права (да се наводе означићемо са &), као и стално навођење да им је
издата потврда о упису. Друга, трећа и четврта рубрика (2.) су обједињене
(конгрегациони датум и бр. протокола). Задња рубрика (3.) су евентуалне
опсервације. Након тога следе наши коментари и истраживање у грађи
шта је у жупанијским списима од тога сачувано.
*
6 Emilij Laszowski, Matica plemstva Županije požeške, srijemske i virovitičke 1745.–1902. =
Catastrum nobilium Comitatus de Posega, Syrmio et Virovitica, Zagreb 1903.
7 Архив Војводине, Нови Сад, Ф.2, Бачко-бодрошка жупанија, књ. 240, 242, 244. (у даљем
тексту АВ, ББЖ)
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1. 1. Алдаши (Áldási) Игнац и Јанош. Издат им је племићки лист од
цара Франца I 23. VI 1797. године у Бечу. 2. Генерална конгрегација (ГК)
15. I 1798, бр. 193. 3. Ова породица раније се звала Крапл (Krapl) и приликом
добијања племићког листа је идејствовала и промену презимена. У време
добијања армалија је становала у Баји. Посед, пак, имају у месту Санад у
Торонталској жупанији.
2. 1. Алдаши (Áldási) Игнац 2. ГК 15. I 1798, бр. 194.
3. 1. Алага (Allaga) Иван (&) из Немеш Милетића. Сви наведени су
потомци Петра Алаге који је племство добио од императора Карла VI (III)
1722. године. Комисијско испитивање племства спроведено је 1771. године.
2. ГК 22. III 1798, бр. 777. 3. Царска одлука од 5. XI 1799. године потврђује,
што је констатовано у жупанијском протоколу за годину 1800. бр. 118, и
потврде су појединачно добили. По високој краљевској даровници из 1803.
године за место Н. Милетић постали су (су)поседници.
4. 1. Алага (Allaga) Антон и Иван из Н. Милетића. Синови претходно објављеног Ивана. 2. ГК 15. X 1798, бр. 1535. 3. Ови племићи су даровани
према царској даровници из 1803. године за место Н. Милетић.
5. 1. Алфелди (Allföldy) Јакаб, Адам, Андраш (&) из Даутова, синови Имреа (Емерик). Породица је призната од стране Жупаније Њитра и
увршћена у племиће 1782. године. 2. ГК 15. III 1802, бр. 441.
6. 1. Антуновић (Antunovich) Иван, Антун, Матија, Павле, Алојзије,
Ловра (&) из Кунбаје, са синовима и унуцима потомцима Стјепана и Адама. Племићка диплома из 1696. године, племство комисијски проверено и
потврђено 1754. године. 2. ГК 24, VIII 1807, бр. 1337.
7. 1. Берко (Berkó) Иштван и Шандор из Н. Милетића. Потврђени за
племиће према потврди Пештанске жупаније издате њиховом оцу Иштвану 1761. године. 2. ГК 22. V 1798, бр. 786. 3. Племство потврђено високом
одлуком од 30. III 1802. и протоколисана под бр. 738. за исту годину, потом
и донацијом поседа за Н. Милетић из 1803. године.
8. 1. Барашевић (Barásevits) Марко и остали из Н. Милетића (&), потомци Петра и Михајла који су истрагом доказали племство 1754. године.
2. ГК 15. X, 1798, бр. 1347. 3. Породица је добила посед донацијом за Н. Милетић из 1803. године.
9. 1. Бурза (Burza) Иштван из Н. Милетића, са тројицом синова Адалберт, Ференц и Михаљ. Попотомци су Иштвана и Тамаша који су комисијском истрагом доказали племство 1754. године. 2. ГК 15. X, 1798, бр. 1347. 3.
Породица је добила посед донацијом за Н. Милетић из 1803. године.
10. 1. Бајчи (Bajtsy) Мартоњ и остали из Н. Милетића (&). Доказали
су племићки статус потврдом Жупаније Њитра из 1756. године (потомци
Антала). 2. ГК 15. IV, 1799, бр. 677. 3. Неки чланови ове породице добили
посед донацијом за Н. Милетић из 1803. године.
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11. 1. Балог (Balogh) Габор из Н. Милетића, са сином Иштваном. 2.
ГК 15. X, 1799, бр. 681. 3. Породица води порекло из Ноградске жупаније
где им је објављено племство 1752. године.
12. 1. Ботка (Botka) Адам из Петровог Села, са сином Јаношем. Признати за племиће по потврдама Жупаније Њитра. 2. ГК 12. VIII, 1799, бр. 1160.
13. 1. Бајчи (Bajtsy) Ладислав из Баје. Признат за несумњивог племића по потврдама Ђерске жупаније. 2. ГК 9. IX, 1800, бр. 1557.
14. 1. Барош (Baross) Ђерђ из Бездана са сином Ференцом. Признати
за племиће по потврдама Тренчинске жупаније. 2. ГК 28. II 1803, бр. 345.
15. 1. Баторфалуши/ Бенце (Bátorfalusy/ Bencze) Михаљ, Јожеф и
Иштван из Н. Милетића. Признати за племиће по потврдама Хонтске жупаније. 2 ГК 16. V 1803, бр. 976.
16. 1. Бузаш (Búzás) Јанош свештеник из Новог Врбаса са двојицом
синова: Ладислав и Јанош Габор. Признати за племиће по потврдама
Крашовске жупаније. 2. ГК 2. VII 1804, бр. 1368.
17. 1. Ботка (Botka) Имре из Петровог Села, син Јаноша признатог за
племића по потврдама Жупаније Њитра 1799. године. 2. ГК 24. V 1805, бр.
1220.
18. 1. Балог (Balogh) Иштван, признат за племића по потврдама Арадске жупаније. 2. ГК 23. II, 1807, бр. 443.
19. 1. Бајчи (Bajtsy) Јанош са четири сина: Иштван, Јанош, Михаљ и
Фабијан Шебешћен (&). 2. ГК 12. X, 1807, бр. 1792. 3. Последња двојица су
накнадно унети.
20 1. Чернуш (Csernus) Пал и синови Шандор и Игнац (&). Признати по потврдама Пештанске и Хонт жупаније у којој су добили посед од
Фердинанда III 1652. године. ГК 22. V 1798, бр. 778. 3. Према високој одлуци
из 1799. унети у протокол 1800. године (бр. 118). Добили посед у Н. Милетићу
1803. године.
21. 1. Цинтула (Czintula) Јанош. Према потврдама Торонталске жупаније. 2. ГК 15. X 1798. бр. 1563. 3. Добили посед по донацији за Н. Милетић.
22. 1. Цигањ (Czigány) Ђерђ са два сина Блаж, нотар у Шовама, и
Ференц из Деспот Сентивана. Кооптирани према потврдама Пештанске
жупаније. ГК 15. IV 1801, бр. 311.
23. 1. Чери (Chery) Имре из Станишића са четири сина: Имре, Адам,
Антал и Јанош. Признати према потврдама Жупаније Њитра. 2. ГК 26. I
1801, бр. 311.
24. 1. Чејтеи (Csejtey) Петер. По високој одлуци из 1801. године. 2.
Партикуларна конгрегација (ПК) 4. V 1801, бр. 541.
25. 1. Чилаг/ Штернат (Csillag alias Sternát) Липот са сином Јожефом
(&) добио је племство од Франца I. ПК 20. VII 1801, бр. 1198.
26. 1. Чомор (Csomor) Јанош из Куцуре и синови Јанош и Иштван.
По потврдама Хевешке жупаније. ГК 15. III 1802, бр. 440.
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27. 1. Часар (Császar) Јанош, нотар из Фекетића. Према потврдама
Коморанске жупаније. ГК 24. X 1803. године, бр. 1886.
28. 1. Чернуш (Csernus) Андраш из Хеђеша и синови Андраш и Ђерђ.
Према потврдама Пештанске жупаније. 2. ГК 24. V 1805. бр 1212. 3. Упућен
да потврди трећег сина Јожефа.
29. 1. Черњански (Csernyánszky) Јожеф из Баје, према поседовним
потврдама Тренчинске жупаније. 2. ГК 20. I 1806, бр. 277.
30. 1. Чернуш (Csernus) Јожеф, прикључени син Андраша. 2. ГК 23.
II 1807, бр. 271.
31. 1. Цина (Czinna) Мартоњ из Баје, према потврдама Пештанске
жупаније 2. ГК 12. X 1807, бр. 1875.
32. 1. Данч (Dancs) Мартоњ и Петер из Старе Кањиже. 2. ГК 22. V 1798,
бр. 702. 3. Породица ова води порекло из Веспремске жупаније.
33. 1. Демко/ Бељански (Demkó alias Belyanszky) Јанош из Суботице.
Признат по према потврдама Жупанија Чонград и Хевеш 2. ГК 16. V 1803,
бр. 975.
34. 1. Деметер (Dömötör) Пал и брат му Иштван из Баје. Признати
према потврдама Хевешке жупаније 2. ГК 24. V 1805, бр. 1217.
35. 1. Дајсл (Deissl) Антон из Барачке. Према потврдама Мошоњске
жупаније. ГК 14. IV 1806, бр. 798.
36. 1. Естергоми (Esztergamy) Иштван из Баје са синовима Јожефом
и Игнацом. Према потврдама Коморанске жупаније. 2. ГК 26. I 1801, бр. 310.
37. 1. Фунтак (Funták) Маћаш учитељ из Новог Сада са синовима
Ференцом, Јожефом и Анталом. Према потврдама Крижевачке жупаније. 2. ГК 21. IX 1801, бр. 1594.
38. 1. Фратричевић (Fratritsevits) Ната, удата Јанковић, уметнута у
диплому Леополда II. 2 ГК 2. VII 1804, бр. 1316.
39. 1. Фориан (Forián) Јанош Антал, унет у Катастар још 1796. године.
Унети и његови синови Јанош Непомук, Ђерђ Јожеф и Карољ Антал. 2.
ГК 1. X 1804, бр. 1787.
40. 1. Фелдвари (Földváry) Јанош и Данијел са сином Миклошем.
Према потврдама Коморанске жупаније. 2. ГК 4. II 1805, бр. 462.
41. 1. Фабиан (Fábián) Иштван, Ференц и Михаљ са два сина Ђерђ и
Пал. 2. ГК 7. VII 1806, бр. 1322.
42. 1. Ђелмиш (Gyelmis) Јанош из Суботице. 2. ГК 15. I 1798, бр. 159.
43. 1. Гегач/ Канг (Gégács alias Kang) Лука из Баје. Признат за племића са поседом. 2. ГК 3. XI 1802, бр. 1615.
44. 1. Гомбош (Gombos) Пал. 2 ГК 28. II 1803, бр. 346.
45. 1. Геци (Géczy de Garámszegh) Пал из Мола. Признат за племића
са поседом према потврдама Ноградске жупаније са синовима Шандор
Пал, Карољ и Јожеф. 2. ГК 30. I 1804, бр. 360.
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46. 1. Ђирки (Gyürky) Маћаш из Н. Милетића. Признат према потврдама Хонтске жупаније са синовима Јожефом и Јаношем. 2. ГК 7. VII 1806.
бр. 1321.
47. 1. Герег (Görög) Јанош и Ференц из Богојева (&). Према потврдама
Ваш жупаније. ГК 23. II 1807, бр. 481.
48. 1. Гугановић (Gugánovits) Шимон (&), поседници у Кунбаји. ГК
24. VIII 1807. бр. 1336.
49. 1. Грегуш (Gregus) Тамаш са унесени синовима и ћеркама (&).
Према дипломи цара Франца II од 17. јула 1807.. ГК 11. I 1808, бр. 366.
50. 1. Гавански (Gavanszky) Симеон. 2. ГК 8. VIII 1808, бр. 1775.
51. 1. Хорват (Horváth) Андраш, Иштван, Јожеф, Јанош и Даниел.
Према потврдама Пештанске жупаније из 1766. године. 2. ГК 22. V 1798, бр.
780. 3. Племство ове породице је оспорено и високом одлуком потврђено
1799. године и затим унето у протокол 1800. године (бр. 118). После тога су
добили посед у Н. Милетићу.
52. 1. Хајнал (Hajnal) Ференц и Јанош, синови Иштвана из Н. Милетића. Према потврдама Бекешке жупаније из 1720. године издате њиховом
оцу. 2 ГК 22. V 1798, бр. 781. 3. Племство ове породице је оспорено и високом
одлуком потврђено 1800. године и затим унето у протокол 1801. године
(бр.141). После тога су добили посед у Н. Милетићу царском донацијом.
53. 1. Хорват (Horváth) Михаљ и Имре. 2. ГК 15. X 1798, бр. 1525. 3. Породица је добила посед у Н. Милетићу царском донацијом из 1803. године.
54. 1. Хорват (Horváth) Ференц и Иштван из Н. Милетића синови
Иштвана који је 1798. године овде за племића потврђен. 2. ГК 21. IV 1800,
бр. 837. 3. Браћа су добила посед у Н. Милетићу царском донацијом из
1803. године.
55. 1. Хајнрих (Heinrich) Јакоб из Баје, унук Јохана који је добио племство у Фејер жупанији. 2. ГК 16. VI 1801, бр. 1053.
56. 1. Хорват (Horváth) Михаљ из Мајше са синовима Миклош, Лазар
и Давид. Према потврдама Шопронске жупаније. 2. ГК 23. II 1807, бр. 444.
57. 1. Холич (Holics) Тамаш, Јанош и Михаљ. Према потврдама Пожунске жупаније. 2. ГК 24. VIII 1807, бр. 1609.
58. 1. Иванковић (Ivánkovics) Алберт, Иван и др. (&) из Н. Милетића.
Доказано племство у комисијском процесу 1754. године. 2. ГК 15. X 1798,
бр. 1347. 3. Породица је добила посед у Н. Милетићу царском донацијом
из 1803. године.
59. 1. Иванковић (Ivánkovics) Тадеј, Мартин и др. (&) из Н. Милетића. Доказано племство у комисијском процесу 1754. године. 2. ГК 15. X 1798,
бр. 1543. 3. Породица је добила посед у Н. Милетићу царском донацијом
из 1803. године.
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60. 1. Иванић (Ivanics) Јосип, Јурај и Иван, синови Ивана који је
1776. доказао племство према потврдама Хевешке жупаније. 2. ГК 15. IV
1799, бр. 680.
61. 1. Јанковић (Jankovics) Ђорђе из Новог Сада, син Јована који је
добио племићку повељу. 2. ГК 21. III 1808, бр. 792.
62. 1. Јулинец/ Јулинац (Julinecz alias Julinacz) Петар из Новог Сада
који води порекло од Василија и Јована, куријалисте из 1755. године. 2. ГК
21. III 1808, бр. 905.
63. 1. Јанковић (Jankovics) Павле и Ђорђе из Новог Сада. 2. ГК 15. XII
1808, бр. 2608.
64. 1. Клиновски (Klinovszky) Ђерђ из Н. Милетића и Михаљ из Бајмока, са два сина Миклош и Антал. 2. ГК 22. V 1798, бр. 704. 3. Породица
води порекло из Арва жупаније.
65. 1. Клиновски (Klinovszky) Јожеф из Н. Милетића. 2. ГК 22. V 1798,
бр. 772. 3. Племство обзнањено високом одлуком 1799. године, објављено
1800. године (бр. 118).
66. 1. Кочиш (Kotsis) Јанош, Иштван, Ференц и Имре (&) из Н. Милетића. 2. ГК 22. V 1798, бр. 774. 3. Племство обзнањено високом одлуком
1799. године, објављено 1800. године (бр. 118). Породица води порекло из
Ваш жупаније. Добила посед у Н. Милетићу 1803. године.
67. 1. Кнези (Knézy) Гергељ, Шимон, Маћаш (&) из Н. Милетића. 2.
ГК 22. V 1798, бр. 775. 3. Племство обзнањено високом одлуком 1799. године,
објављено 1800. године (бр. 118). Породица добила посед у Н. Милетићу
1803. године.
68. 1. Каић (Kaics) Јосип, Лука, Адам и Давид из Н. Милетића. 2. ГК
22. V 1798, бр. 776. 3. Племство обзнањено високом одлуком 1799. године,
објављено 1800. године (бр. 118). Породица добила посед у Н. Милетићу
1803. године.
69. 1. Кањо (Kanyó) Пал и Антал из Н. Милетића. Доказали порекло
од публикованог племића 1768. године. 2. ГК 22. V 1798, бр. 782. 3. Племство
обзнањено високом одлуком 1802. године, објављено 1802. године (бр. 1905).
Породица добила посед у Н. Милетићу 1803. године.
70. 1. Кањо (Kanyó) Михаљ мл. из Н. Милетића., син Михаља који је
поткрепио племство потврдама Ноградске жупаније 1766. године. 2. ГК 22.
V 1798, бр. 771. 3. Племство обзнањено интиматом Намесничког већа 1802.
године. Расправљано 1800. године (бр. 118). Породица добила посед у Н.
Милетићу 1803. године.
71. 1. Мориц (Móricz) Михаљ, Јанош и Андраш, браћа из Куцуре
(&). Према потврдама Зала жупаније. 2. ГК 22. V 1798, бр. 783. 3. Племство
обзнањено високом одлуком 1799. године, објављено 1800. године (бр. 118).
72. 1. Марковић (Markovits) Адалберт из Апатина са пет синова (&).
2. ГК 21. IV 1800, бр. 784.
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73. 1. Молнар (Molnár) Андраш из Н. Милетића са три сина: Михаљ,
Јанош и Андраш (&). Према потврадама Хонтске жупаније 2. ГК 9. IX 1800,
бр. 1544. 3. Породица добила посед у Н. Милетићу 1803. године.
74. 1. Мери (Méry) Јанош, нотар у Хеђешу, са синовима Ференц Шандор и Јанош. Према потврдама Пожунске жупаније. 2. ГК 20. I 1801, бр. 309.
75. 1. Мандић (Mándits) породица (&). Племство утврђено високом
одлуком и судским решењима из 1801. године. 2. ГК 4. III 1801, бр. 540 и ГК
14. XII 1801, бр. 1932.
76. 1. Маренчић (Marentsits) Балтазар и Антоније из Новог Сада.
Према потврдама Крижевачке жупаније. 2. ГК 7. V 1804, бр. 938.
77. 1. Медњански (Mednyánszky) Jефтимије и Гргур из Старе Кањиже. 2. ГК 2. VII 1804, бр. 1299.
78. 1. Маркулин (Markulin) Шимон и Стјепан, синови Томе. 2. ГК 21.
III 1808, бр. 790.
79. 1. Маркулин (Markulin) Јосип, Матија и Михајло, синови Јураја.
2. ГК 21. III 1808, бр. 791.
80. 1. Месарош (Mészáros) Ђерђ из Старе Кањиже. Према потврдама
Мошоњске жупаније. 2. ГК 4. VII 1808, бр. 1474.
81. 1. Нађ (Nagy) Жигмунд и Антал из Н. Милетића, синови Иштвана
чије је племство потврђено 1785. године 2. ГК 15. IV 1799, бр. 678. 3. Добили
посед у Н. Милетићу према донацији из 1803. године.
82. 1. Наранчик (Narántsik) Ференц из Алмаша, са три сина Ференц,
Михаљ и Пал. Према потврдама Жупаније Њитра. 2 ГК 21. IV 1800, бр. 838.
83. 1. Нађ (Nagy) Пал, Михаљ и Иштван из Н. Милетића. 2 ГК 15. III
1802, бр. 370. 3. Племство обзнањено интиматом Намесничког веће из 1803.
године. Добили посед у Н. Милетићу према донацији из 1803. године.
84. 1. Николић (Nikolits) Стефан из Сентомаша. 2. ГК 16. VI 1803, бр.
1147.
85. 1. Несмер (Neszmér) Ференц из Куле. 2. ГК 24. X 1803, бр. 1879. 3.
Претходне године (бр. 1349) потврде су одобрене али нису издате.
86. 1. Недецки (Nedeczky) Јожеф, Карољ, Петер, Јулијана и Розалија.
2. ГК 24. V 1805, бр. 1108. Породица потиче из Жупаније Њитра.
87. 1. Немеш (Nemes) Јожеф и Ференц из Оморовице. Према потврдама Толна жупаније. 2 ГК 20. X 1806, бр. 1616.
88. 1. Неметсеги (Némethszeghy) Иштван, син Јаноша. 2. ГК 20. X 1806,
бр. 1616.
89. 1. Одри (Ódry) Ђерђ и Јанош из Н. Милетића. Према потврди
Хонт жупаније издате њиховом оцу Мартоњу 1764. и овде објављеној 1765.
године. 2 ГК 22. V 1798, бр. 787. 3. Оспорено лемство обзнањено високом
одлуком 1799. године, објављено 1800. године (бр. 118). Породица добила
посед у Н. Милетићу 1803. године.
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90. 1. Одри (Ódry) Ђерђ са четворицом синова: Иштван, Ђерђ, Јанош
и Михаљ. 2. ГК 28. II 1803, бр. 343.
91. 1. Одри (Ódry) Иштван (&) из Боршода. Према наведеној потврди
Хонт жупаније из 1765. године. 2. ГК 28. II 1803, бр. 344.
92. 1. Одри (Ódry) Михаљ, Ференц, Јанош и Петер (&), синови Јаноша уписаног у Катастар 1766. године. 2. ГК 4. II 1805, бр. 420.
93. 1. Олах (Oláh) Јанош из Новог Сада. Према потврдама Толна жупаније. 2 ГК 24. VIII 1807, бр. 1607.
94. 1. Полимбергер (Polimberger) Леополд и Франц, синови Јозефа
и Филипа унесених у Катастар. 2. ГК 15. IV 1799, бр. 684.
95. 1. Плахи (Plachy) Ђерђ из Селенче. Према потврдама Хонт жупаније. 2. ГК 21. IV 1800, бр. 828.
96. 1. Пап (Pap) Пал, Јожеф, Андраш и Михаљ, браћа из Фекетића.
2. ГК 22. IX 1800, бр. 1561.
97. 1. Павишић (Pavissich) Никола из Суботице са синовима: Антоније, Матија и Данијел. Према потврдама Племените општине туропољске.
2. ГК 21. IX 1801, бр. 1445.
98. 1. Петко (Petkó) Јожеф из Петровца, са синовима Јожеф, Иштван
и Данијел. Према потврдама Зољом жупаније. 2. ГК 24. III 1802, бр. 835.
99. 1. Поповић (Popovits) Јован, суботички сенатор, са сином Стефаном и ћеркама (&). 2. ГК 24. V 1805, бр. 1004.
100. 1. Перце (Percze) Шандор и Ференц из Аде. Према потврдама
Ноградске жупаније. 2. ГК 20. XI 1805, бр. 2386.
101. 1. Парчетић (Parcsetich) Антоније, син Јосипа. 2. ГК 24. VIII 1807,
бр. 1535.
102. 1. Радић (Radits) Павле и Матија из Н. Милетића, према потврдама издате овде њиховом деди Мартину 1766. године, са унетим именума
Петар и Емерик. 2. ГК 22. V 1798, бр. 788. 3. Племство обзнањено високом
одлуком 1799. године, објављено 1800. године (бр. 118). Породица добила
посед у Н. Милетићу 1803. године.
103. 1. Радић (Radits) Гргур из Старог Бечеја са синовима Алекса и
Карло, према потврдама Хевешке жупаније. 2. ГК 21. IV 1800, бр. 829.
104. 1. Рац (Rácz) Шамуел са сином Бењамином (&), према потврдама Ђерске жупаније. 2. ГК 3. XI 1802, бр. 1810.
105. 1. Рогањ (Rogány) Ђерђ и Јанош, синови покојног нотара из Оџака Ђерђа. 2. ГК 13. XII 1802, бр. 2000.
106. 1. Рудњак (Rudnyák) Андраш из Н. Милетића, према потврдама
Предиалног суда примаса у Вајки, признат за предиалисту. 2. ГК 16. IX
1805, бр. 2025.
107. 1. Ратешид (Rattesid) Паул из Баје. 2. ГК 12. X 1807, бр. 1791.
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108. 1. Сабо (Szabó) Антал и Михаљ из Чантавира, према потврдама
Пештанске жупаније. 2. ГК 12. VIII 1799, бр. 1159. 3. Није се могло утврдити
да ли је у протокол унето име Михаљ или Јанош.
109. 1. Сабо (Szabó) Иштван из Старог Бечеја, према потврдама Ђерске жупаније. 2. ГК 21. IV 1800, бр. 830.
110. 1. Шољом (Sólyom) Карољ, према потврдама Ђерске жупаније.
2. ГК 14. XII 1801, бр. 2009.
111. 1. Сучић (Szutsits) Стипан из Суботице. 2. ГК 16. V 1803, бр. 974.
112. 1. Шустек и Херве (Schustek & Herve) Емануел добио армалије
од цара Франца I 17. јула 1801. године. 2. ГК 24. V 1802, бр. 817.
113. 1. Шаги (Sághy) Ђерђ са братом Габором, према потврдама Пештанске жупаније. 2. ГК 2. VII 1804, бр. 1378.
114. 1. Шомођи (Somogyi) Јожеф из Оморовице, према потврдама
Веспремске жупаније. 2. ГК 20.X 1806, бр. 1815.
115. 1. Шандор (Sándor) Иштван из Баје, према потврдама Хевешке
жупаније. 2. ГК 24. VIII 1807, бр. 1608.
116. 1. Суди (Szudy) Ладислав из Новог Сада, према потврдама Хевешке жупаније. 2. ГК 4. VII 1808, бр. 1771.
117. 1.Суди (Szudy) Маћаш из Новог Сада са синовима Маћаш, Иштван
и Адам, према потврдама Хевешке жупаније. 2. ГК 4. VII 1808, бр. 1472.
118. 1. Суди (Szudy) Јанош из Кисача са истоименим сином, као и
Бенедек са сином Јаношем. Према потврдама Хевешке жупаније. 2. ГК 4.
VII 1808, бр. 1773.
119. 1. Строкаи (Sztrokay) Антал, фишкал из Баје, са потврдом о поседу у Ваш жупанији. 2. ГК 19. IX 1808, бр. 2126.
120. 1. Тар (Tar) Михаљ, Јожеф, Ференц, Антал (&) из Н. Милетића
и Мадараша. Потомци су Михаља коме је овде признато племство 1766.
године. 2. Гк 15. X 1798, бр. 1529.
121. 1. Тар (Tar) Јожеф и Јанош, синови Јожефа са признатим племством из 1766. године. 2. Гк 15. X 1798, бр. 1544.
122. 1.Тар (Tar) Јанош из Н. Милетића, син Јожефа са признатим племством из 1766. године. 2. ГК 15. IV 1799. бр. 682.
123. 1. Татаи (Tatay) Петер из Бездана са синовима и унуцима (&), према потврдама Шопроњске жупаније из 1772. године. 2. ГК 14. XII 1801, бр.
1910.
124. 1. Терек Мустафа (Török Musztafa) Ференц, према потврдама
Ноградске жупаније о поседу у месу Лискофалва (de Liszkófalva). 2. ГК 30.
I 1804, бр. 322.
125. 1. Томашић (Tomasits) Лука са братом Михајлом (&), уписан у
Катастар 1778. године према потврдама Загребачке жупаније. 2. ГК 7. V 1804,
бр. 860.

Дејан Јакшић: МАТИЦА ПЛЕМСТВА БАЧКО-БОДРОШКЕ ЖУПАНИЈЕ (1798–1808)

145

126. 1. Терек (Török) Шандор, према потврдама Пожунске и Толнанске жупаније. 2. ГК 7. V 1804, бр. 939.
127. 1. Тот (Tóth) Михаљ, према потврдама Саболч жупаније. 2. ГК 4.
II 1805, бр. 496.
128. 1. Турски (Thurszky) Андраш, управник Кулског властелинства,
према птврдама Зала жупаније. 2. ГК 16. IX 1805, бр. 1940.
129. 1. Толди (Toldy) Андраш из Чантавира са петорицам синова (&),
према потврдама Хевешке жупаније. 2. ГК 20. X 1806, бр. 1897.
130. 1. Трајбер (Treiber) Игнац, син Штефана. Према потврдама Ваш
жузпаније. 2. ГК 19. V 1807, бр. 1043.
131. 1. Томпош (Tompos) Петер из Сомбора, Антал ит Бездана, Ференц из Риђице и Пал из Јанковца, према потврдама Шопроњске жупаније. 2. ГК 12. X 1807, бр. 1867.
132. 1. Вујевић (Vujevits) Антоније и други (&) доказани потомци
Ђорђа који је добио армалије од цара Леополда I. 2. ГК 22. V 1798, бр. 779.
3. Племство обзнањено високом одлуком 1800. године и унето у жупанијски протокол 1801. године (бр. 141). Потом су добили посед у Н. Милетићу
према донацији из 1803. године.
133. 1. Видаковић/ Делић (Vidákovits alias Délity) Антоније, Јаков и
Андрија из Н. Милетића, синови Петра Делића који је признат за несумњивог племића 1780. године. 2. ГК 15. X 1798, бр. 1347. 3. Добили посед у Н.
Милетићу према донацији из 1803. године.
134. 1. Видаковић (Vidákovits) Тадеј, Бартоломеј, Антоније, Иван,
Јаков и Јосип из Алмаша, директни потомци Антонија који је овде признат
за племића. 2. ГК 15. X 1798, бр. 1527.
135. 1. Вујевић (Vujevits) Фрања (&) из Н. Милетића. 2. ГК 15. X 1798,
бр. 1528. 3. Добили су посед у Н. Милетићу према донацији из 1803. године.
136. 1. Вујевић (Vujevits) Јаков (&).2. ГК 15. X 1798, бр. 1532.
137. 1. Вујевић (Vujevits) Јован (&).2. ГК 15. X 1798, бр. 1533.
138. 1. Видаковић/ Делић (Vidákovits alias Délity) Марко из Чавоља,
син Јосипа. 2. ГК 23. XI 1798, бр. 1660.
139. 1. Вереш (Vörös) Иштван, према потврдама Ђерске жупаније. 2.
ГК 21. IV 1800, бр. 793. 3. Овај племић добио је посед у Оморовици краљевском донацијом.
140. 1. Вујевић (Vujevits) Павле (&) из Н. Милетића.2. ПК 16. III 1801,
бр. 360. 3. Племство обзнањено високом одлуком 1801. године и унето у
жупанијски протокол (бр. 1232). 3. Добили посед у Н. Милетићу према
донацији из 1803. године.
141. 1. Вереш/ Ковач (Vörös alias Kovács) Иштван са синовима Иштваном, Јаношем и Михаљем (&), према потврдама Ђерске жупаније. 2. ГК
16. VI 1801, бр. 1059.
142. 1. Војнић (Vojnits) Стефан. 2. ГК 21. IX 1801, бр. 1547.
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143. 1. Видаковић (Vidákovits) породица, према високој одлуци из
1803. године. Уследио је низ појединачних потврђивања (&). 2. ПК 25. IV
1803, бр. 607.
144. 1. Вујевић (Vujevits) Стефан из Суботице, син Антонија. ГК 8.
VIII 1803, бр. 1498.
145. 1. Воларић (Volarich) Јосип из Баје, потомак Стефана који је овде
потврђен за племића 1753. године. Унети су му синови Иван, Михајло и
Емерик. 2. ГК 2. VII 1804, бр. 1369.
146. 1. Видаковић (Vidákovits) Павле са синовима Стефаном и Јованом (&) из Суботице. 2. ГК 4. II 1805, бр. 470.
147. 1. Видаковић (Vidákovits) Ђорђе и Антоније из Суботице. 2. ГК
24. V 1805, бр. 790.
148. 1. Војнић (Vojnits) Емерик из Суботице са синовима Стефаном,
Матијом, Павлом и Иваном (&). 2. ГК 14. IV 1806, бр. 559.
149. 1. Вермеш (Vermes) Лајош из Суботице, племић са предикатом
од Нађбудафалве (de Nagy-Buda Falva). 2. ГK 24. VIII 1807, бр. 1335.
***
I–II Бајски трговац Игнац Крапел/Алдаши (Krappel/Áldássy) је одликован због ванредних заслуга за време Турског рата, када је испоручивао
житарице за потребе царске војске, дао три куће и магацин за потребе војне болнице.8
III–IV По породичној традицији воде порекло из Далмације.9
V Порекло из Мартонфалве у Жупанији Њитра, племство добијено
од Леополда I (1666). Именовани су синови Тамаша. Потом су добили право коришћења предиката „од Н. Милетића” (1804) .10
VI Потврде поседа су вероватно тражене због спорова око Кунбаје и
породице Гугановић која је истим актом добила племство (види ниже).11
VII Живели су у тамошњем месту Тапио Селе (Tápiószele), Леополдова повеља од 23. IX 1690, Еберсдорф. Опсежна преписка са Намесничким
већем водила се око њиховог племства.12
VIII Леополдова повеља 8. VI 1690, Луксембург, публикована на жуп.
конгрегацији 1700. године. Чланови породице боравили у Пачиру.13

8 Лајчо Матковић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 9 (1794–1800), Нови Сад 1998, 300/115 (стр. 202).
9 Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi és városai: Bács- bodrog vármegye, II, Budapest 1909, 570;
10 Исто; Архив Војводине, Нови Сад, Ф. 398, Збирка повеља и диплома, бр. 31.
11 АВ, ББЖ, 386/18, 19.
12 АВ, ББЖ, 336/29.
13 АВ, ББЖ, 301/235.
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IX Диплома Карла VI 20. III 1718, Беч, публикована је од стране Жупаније Барш.14
X15
XI16
XVI Потврде Коморанске и Ваш жупаније, племство од Рудолфа II
(21. IV 1578, Пожун). 17
XVIII18
XIX Породица Бајчи из Баје.19
XX, XXVIII, XXX20
XXI Племство од 1580. године у Пожунској и Жупанији Њитра, прешао
из Торонталске жупаније.21
XXIV Пореклом су из Жупаније Њитра.22
XXVI23
XXVII Жупанија Зала потврдила племство (1737) које се води од краља Владислава (1498).24
XXIX Поседовне потврде издала Тренчинска 1783. године.25
XXXI Пореклом из Пожунске жупаније.26
XXXIII27
XXXIV Потврде Толнанске жупаније. Био је фишкал Јанковачког властелинства.28
XXXVII Потичу из места Стриговец. Маћаш је био професор у Новосадској гимназији.29
XXXVIII Фратричевићи из Сомбора. Повеља од 14. VII 1791.30
XXXIX Провизор на Цеглед властелинству, отац му је био инспектор
у Баји.31
XL Племство породице проверавано 1755. године.32
АВ, ББЖ, 303/125–128.
АВ, ББЖ, 310/158–161.
16 АВ, ББЖ, 310/167–173.
17 АВ, ББЖ, 353/100.
18 АВ, ББЖ, 388/1.
19 АВ, ББЖ 387/60.
20 АВ, ББЖ, 315/65, 364/128, 377/120.
21 S. Borovszky, нав. дело, 577.
22 S. Borovszky, нав. дело, 577.
23 АВ, ББЖ, 335/61.
24 АВ, ББЖ , 347/69.
25 АВ, Збирка повеља и диплома, бр. 33.
26 AВ, ББЖ, 387/77.
27 АВ, ББЖ, 348/30.
28 АВ, ББЖ 364/130.
29 Дејан Јакшић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 10 (1801–1805), Нови Сад 2005, 329/107–108 (стр. 32).
30 S. Borovszky, нав. дело, 580.
31 АВ, ББЖ, 354/105.
14
15
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XLII Племство потврђено у Бачкој жупанији 1719. године.33
XLIV Стара племићка породица пореклом из Шарошке жупаније, рано
присутна у Бачкој.34
XLVI35
XLVII Део породице је био у Дорослову.36
XLVIII Буњевачка породица, добила племство 1745. године.37
XLIX Цар је за верну службу дао племство Грегушу, коморском фишкалу Потиског крунског дистрикта, професору и директору Гимназије у
Новом Саду.38
L Породица из Сентомаша. Био је сенатор Потиског крунског дистрикта и учесник ратова.39
LI, LIII, LIV40
LII 41
LX Диплома Фердинанда III из 1656.42
LXI, LXIII Отац Јован је био трговац у Футогу.43
LXII Деда му је био Арсен Јулинац (Ђулинац), капетан у Чуругу.44
LXIV–LXV45
LXVI –LXVII46
LXVIII Диплома Леополда I из 1698, потврђена у Бачкој већ новембра
1699. године.47
LXIX–LXX48
LXXI По досељењу породица је прво живела у Хеђешу.49
LXXII Био је дугогодипњи жупанијски, коморски и правник Друштва
за Бачки канал.
LXXIII Племсто од 1694. године.50
АВ, ББЖ, 363/50.
АВ, ББЖ, 300/94–98.
34 S. Borovszky, нав. дело, 581.
35 АВ, ББЖ, 372/16.
36 АВ, ББЖ, 387/145.
37 АВ, ББЖ, 386/18.
38 Дејан Јакшић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 11 (1806–1809), Нови Сад 2014, 394/134 (стр.141–142).
39 АВ, ББЖ, 362/27.
40 АВ, ББЖ, 301/192.
41 Л. Матковић, нав. дело, 301/193–194 (стр. 210), 315/65 (стр. 252), 318/209 (стр. 265).
42 АВ, ББЖ, 310/163–166.
43 АВ, ББЖ, 395/183, 401/70.
44 АВ, ББЖ, 396/27; Душан Ј. Поповић, Историја Срба у Војводини, Књ. 3, Нови Сад 1963, 89.
45 АВ, ББЖ, 301/181–182, 311/32.
46 АВ, ББЖ, 315/65.
47 АВ, ББЖ, 304/51, 128.
48 АВ, ББЖ, 290/11, 315/65, 320/104.
49 АВ, ББЖ, 301196–198.
50 АВ, ББЖ, 320/133.
32
33
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LXXV Пореклом из Ветова у Пожешкој жупаније. Ова бројна породица живела у више бачких места.51
LXXVI Из места Заистовац.52
LXXVII Њихов отац Сава (Медиански) добо је племство 1751.53
LXXVIII– LXXIX Породица из Суботице.54
LXXX Његов предак је добио племство од Фердинанда III 1649. године.55
LXXXI, LXXXIII56
LXXXII57
LXXXIV Потомак капетана Живана Николића (Џавера), племића од
1751. године.58
LXXXV59
LXXXVI Родио се у Илоку у Сремској жупанији, а са мајком је уписан
у Бачкој.60
LXXXVIII Пореклом из Коморанске жупаније, са пребивалиштем у
Алмашу.61
LXXXIX–XCII Одри од Пачира. Племство из 1716. године.62
XCIII Досељен из места Дунасентђерђ.63
XCIV Диплома Франца II из 1792. године.
XCV Плахи је био (протестантски) свештеник који се желео настанити
у Бачкој. Породично племство добојено од Леополда I 1699. године.64
XCIX Племићки лист из 1792. године.65
CI Властелински рачуновођа у Алмашу, отац из Сомбора му је добио
племићку диплому од царице 1753. године.66
CII Потврда Пештанске жупаније из које су дошли.67
CIII68
CVI Пореклом из Арадске жупание. У ствари је био житељ Чонопље.69
АВ, ББЖ, 331/83.
АВ, ББЖ, 353/2.
53 АВ, ББЖ, 353/82.
54 АВ, ББЖ, 395/82.
55 АВ,ББЖ, 397/62.
56 АВ, ББЖ, 310/162.
57 Л. Матковић, нав. дело, 318/146–148 (стр. 264).
58 S. Borovszky, нав. дело, 591.
59 АВ, ББЖ, 347/162.
60 АВ, ББЖ, 364/96.
61 S. Borovszky, нав. дело, 590.
62 АВ, ББЖ, 363/34; S. Borovszky, нав. дело, 591.
63 АВ, ББЖ, 387/30.
64 АВ, ББЖ, 318/143.
65 АВ, ББЖ, 364/70.
66 АВ, ББЖ, 387/14.
67 АВ, ББЖ, 301/206–210.
68 АВ, ББЖ, 318/144.
69 АВ, ББЖ, 366/153–154.
51
52
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CIX70
CXI Значајна суботичка буњевачка породица. Племство из 1690. године.71
CXII Барон Шустек-Херве је у то време је био царски генерал.72
CXIII Браћа су се из Пештанске жупаније доселили у Бездан.73
CXIV Био је лекар у Оморовици и ратни хирург.74
CXV Племство у Хевешкој жупанји из 1690. године.75
CXVI–CXVIII Племство од 1665. године.76
CXIX Племићки лист добијен од Карла VI 1720. године.77
CXX–CXXII Пореклом из жупаније Зала. Још се наводе и као: Тааr.78
CXXIII79
CXXIV Повеља Максимилијана II из 1565. године. Племићи у Јанковцу.80
CXXV Племств од 1778. године. Био је жупанијски комесар.81
CXXVI82
CXXVII ***
CXXVIII Племство 1795. године. Пре тога био је властелински службеник у Тихању.83
CXXIX84
CXXXI85
CXXXII, CXXXV–CXXXVII, CXL, CXLIV Леополдодова диплома из
1690. године.86
CXXXIV, CXLIII, CXLVI–CXLVII Потомци буњевачког првака Ђорђа,
племића од 1690. године.87
CXLII, CXLVIII Војнићи од Бајше, пореклом су из Далмације. Племићка повеља из 1741. године.88
АВ, ББЖ, 318/145.
АВ, ББЖ, 345/35; S. Borovszky, нав. дело, 599.
72 АВ, ББЖ, 336/39.
73 АВ, ББЖ, 353/99.
74 АВ, ББЖ, 377/7.
75 S. Borovszky, нав. дело, 596.
76 АВ, ББЖ, 397/61.
77 АВ, ББЖ, 399/141.
78 АВ, ББЖ, 304/40, 53–54, 310/174–175; S. Borovszky, нав. дело, 599.
79 АВ, ББЖ, 330/98.
80 АВ, Збирка повеља и диплома, бр. 1.
81 АВ, ББЖ, 352/80.
82 АВ, ББЖ, 355/50.
83 АВ, ББЖ, 362/101; S. Borovszky, нав. дело, 599.
84 АВ, ББЖ, 377/42.
85 АВ, ББЖ, 387/85.
86 АВ, ББЖ, 304/39, 49, 50, 325/133, 346/79.
87 АВ, ББЖ, 344/42, 348/108.
88 АВ, ББЖ, 329/90, 373/56.
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CXLV Бачка жупанија потврдила је племство браће Стефана и Фрање Воларића (Wolarich) из Туропоља када су боравили у вароши Баји.89
CXLIX Пореклом из Пожунске жупаније. Поседници Будафалве од
XIV века.90
*
Како је 9. XII 1803. године донешена краљевска даровница за племићко место Немеш Милетић,91 највећи део унесених у Катастар и издатих
потврда о племству и стеченом поседу везан је за племиће из буњевачке и
мађарске заједнице овог насеља, који су тада стекли статус супоседника.
Племићи Мађари и помађарени Словени досељавају се из разних крајева
Угарске, најчешће из удаљенијих северних жупанија. Долазе службом и
послом на властелинства, у градове и вароши, највише у Бају.
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DEJAN JAKŠIĆ, M.A., ARCHIVRAT
Archiv der Woiwodina, Novi Sad

DIE MATRIKELBÜCHER DES ADELS IN DER BATSCH-BODROGER GESPANSCHAFT
(1798-1808)
ZUSAMMENFASSUNG: Der privilegierte Adel bildete die regierende
Gesellschaftsschicht in der Habsburgermonarchie. Die wichtigste Eigenschaft
des Adels war der Besitz von Grundstücken, als Wertmaßstab, und aufgrund
der Größe der Besitztümer kam es beim Adel zur Bildung von Schichten, von
den Großgrundbesitzern bis zu den kleinen Bauernadligen. Militärische
Verdienste und ein treuer Dienst waren der Hauptgrund, warum verdienten
Personen und deren Familien der Adelstitel verliehen wurde. Auf diesem
Wege haben auch die meisten serbischen Adligen ihre Adelstitel bekommen.
Wegen dem Lauf der Zeit, der unregelmäßigen Verhältnisse, der möglichen
Fälschung sowie der häufigen Umzüge der Adligen war es nötig, den
Adelstitel zu belegen und zu beweisen. In den Akten der Gespanschaften und
von anderen Verwaltungseinrichtungen gibt es sehr viele Fälle der Prüfung
von früher erhaltenen Adelstiteln zwecks der Nutzung von Begünstigungen,
welche ein Adelstitel ermöglichte. Durch diese Prüfungsverfahren, als Teil des
Beweisverfahrens, sind wertvolle schriftliche Spuren erhalten geblieben. Die
Dokumente, auf Grund derer die Gespanschaften Bestätigungen ausgestellt
haben, sind entweder Originaldokumente oder authentische Abschriften von
Schenkungsbriefen der Herrscher oder schriftliche Spuren der Beweisverfahren
vor glaubwürdigen Stellen. Die Dokumente enthalten die Namen der
Beschenkten und ihrer Familienmitglieder, den Adelstitel bezüglich des zuerst
zugeteilten Grundstücks, die Beschreibung des Adelswappens, Angaben zur
Ausstellung und Bestätigung sowie andere Grundelemente.
Die Gespanschaften waren eine Form der zivilen Bezirksselbstverwaltung
und territoriale Einheiten in Ungarn, mit einer großen Zuständigkeit in der Verwaltung und Gerichtsbarkeit, und mit Komitatsversammlungen als Repräsentativkörperschaften, welche aus Adligen mit Grundbesitztümern bestanden. Der
Wiener Hof hat bei der Machteinteilung dem ungarischen Adel die Gespanschaften überlassen, sogar in den Gebieten, wo es am Anfang nur wenig ungarische Bevölkerung gab. Das war auch der Fall mit der Batsch-Bodroger Gespanschaft, wo der ungarische Adel aus verschiedenen Teilen von Ungarn, sowie
ungarisierte Slawen die ganze Macht gehalten haben. Die wenigen serbischen
Adligen hatten keinen größeren Einfluss.
Da der Adelstatus eine wichtige gesellschaftliche Angelegenheit war,
wurde gesetzlich großer Wert darauf gelegt, sowohl auf staatlichem (Libri
Regii) als auch auf dem Niveau der Gespanschaften. Die Gespanschaften haben
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sorgfältig Evidenzen und das Adelskataster (Catastrum nobilium) geführt. Die
Akten der Gespanschafts-Fonds zeugen von den Verfahren zur Bestätigung
und dem Beweis des Adelsstatus, sowie von der Verteidigung von Adelsprärogativen. Gesuche zur Eingliederung in den Gespanschafts-Adel wurden
behandelt und überprüft, und der zweifellose Adelsstatus wurde am Ende
öffentlich verkündet. Die zentralen Behörden verlangten Angaben und schrieben vor, dass in jeder Gespanschaft ein Adelskataster geführt wird, welches in
den Archiven der Gespanschaften aufbewahrt wurde. Im Bestand der Batsch-Bodroger Gespanschaft (F.2) im Archiv der Woiwodina werden einzelne
Bücher des Adelskatasters für den Zeitraum 1798-1838 aufbewahrt. Nach der
wiederholten Überprüfung seitens der Komitatsbeamten wurden die Matrikelbücher für einen bestimmten Zeitraum nachträglich erstellt. Die Angaben
wurden den Komitatsprotokollen entnommen. Die Arbeit präsentiert den
Inhalt des Matrikelbuches des Adels in der Batsch-Bodroger Gespanschaft
(1798-1808). Die eingetragenen Angaben zu den Adelsfamilien werden auf
Grund der Einsicht in die Archivalien ergänzt und kommentiert.
SCHLÜSSELWÖRTER: Adelskataster, Gespanschaften, Adlige, Nemes Miletics,
Komitatsbescheinigungen, Urkunden und Diplome, Beweis des Adelsstatus

UDC 061.27:37(497.113 Banat)

СВЕТЛАНА ЉУБЉАНАЦ, архивски саветник
Архив Војводине

БАНАТСКИ ПРОСВЕТНИ ФОНД

САЖЕТАК: У раду је приказана делатност и начин управљања задужбином
Банатског просветног фонда, који је основан са циљем да помаже школовање ученика, потомака шајкашких граничара са намером подизања културно-просветног
нивоа код српске младежи. Управа Фонда је од прихода који је добијала издавањем
свог земљишта у закуп, давала стипендије деци која су била пореклом из граничарских породица бившег Банатско-немачког пука, односно из породица које су живеле
у области Војне границе, до развојачења.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Фонд, задужбина, управа, стипендије, аграрна реформа
Банатски просветни фонд бивше Војне границе основан је Царским
рескриптом од 11. маја 1867. године, одредбом којом се наводи да „у даљем
извршењу горе споменуте највише одлуке наређује Ратно министарство
да се на читаве површине ритова уопште излучити има у Немачкој-банатској пуковнији четири хиљаде, а у Тителском батаљону две хиљаде ланаца
као фундација за просветне сврхе у Војничкој крајини.”1
Земљишта која су одређена за сврхе Просветних фондова предата су
граничарским војним властима у надлежност и била су у ритовима распоређена овако: у Јозефсдорфу2 (I залив) 500 катастарских јутара, у Тителу
(VI залив) 300, у Јозефсдорфу (II залив) 250, у Јозефсдорфу (I залив) 275, у
Панчеву (IV залив) 1.214 и у Ковину (VII залив) 2.786.
У Шајкашком батаљону комплекс земљишта од 2.000 катастарских
јутара који је био одређен за просветне сврхе, није могао бити одмерен у
једном истом заливу, ни у ритској површини која је припала једној и истој
општини, већ је распоређен на површине пет општина: Чуруг, Жабаљ,
Мошорин, Тител и Каћ.
1 Сима Димитријевић, Граничарски ритови и судбина два просветна фонда у негдашњој војној
граници, Нови Сад 1936, 140.
2 Жабаљ (прим. аут.)
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У Банатско-немачком пуку, у земљишним књигама Панчевачког и
Ковачичког среза, комплекси од 4.000 катастарских јутара Просветног фонда распоређени су и заведени у земљишнокњижном улошку Општине
Борча: 1.211 катастарских јутара и 1.365 квадратних хвати на име Поцивиљеног просветног фонда бивше војне границе, са клаузулом „на основи
старог земљишнокњижног записа”. Већи део овог комплекса је 1917. године
арондиран делом у борчанском, а делом у оповачком атару, али није заведен у земљишним књигама на име Просветног фонда, већ на име Државног
ерара.
Узрок због којег комплекси замљишта у борчанском и оповачком
земљишнокњижном улошку стоје на имену Државног ерара, а не на имену Поцивиљеног просветног фонда бивше војне границе је следећи:
Из одредаба Царског рескрипта о оснивању просветних фондова,
војне власти су размериле земљишта и предале на управљање и искоришћавање командама Шајкашког батаљона и Банатско-немачког пука. Ове
команде су приликом развојачења Војне границе почетком седамдесетих
година XIX века, та земљишта предале цивилним властима на управљање,
тако да је од тог времена тим добрима управљало Угарско краљевско министарство просвете, односно његов орган Управа јавних задужбина у
Будимпешти. Међутим, Угарске власти нису та добра превела на име Просветног фонда у земљишним књигама. Исто се десило и са граничарским
ритовима услед чега је долазило до конфликата између Државног ерара и
нових ритских власника.
У Банату је земљошникњижни пренос земљишта спроведен тек 1917.
године, када је и арондирано земљиште Просветног фонда.3
Приликом ове арондације, парцеле из земљишнокњижног улошка
Општине Опово бр. 1736 нису у целини ушле у комплекс новоарондираног
фондског имања, већ само делимично, тако да су споразумом њихове распарчане површине обухваћене у идеалну целину од 4.316 катастарских јутара земље. За приходе од ове велике разлике у површини банатског поседа
нема података коме их је Управа јавних задужбина у Будимпешти давала.4
У службеној угарској преписци и у земљишним књигама су се наведена два граничарска просветна фонда називала истим именом – Просветни фонд Поцивиљене војне границе.
С. Димитријевић, нав. дело, 143.
Према одредбама царских рескрипата из 1867 и 1868. године, требало је да се за Фонд у
риту Банатско-немачког пука издвоји 4.000 ланаца земље. У панчевачком V заливу издвојено
је 1.214 катастарских јутара (Гизелахајм или Бандашка), а у ковинском VII заливу 2.786 катастарских јутара. Чињеница је да је имање Гизелахајм са својих 1.211 катастарских јутара и
1.365 квадратних хвати у земљишнокњижном улошку Општине Борча бр. 498, уписано на име
Поцивиљеног просветног фонда бивше војне границе, те да је овај фонд ту своју земљу искоришћавао за просветне сврхе. Она велика разлика у земљи која се показала између Гизелахајма и новоарондираног комплекса није била уведена у земљишним књигама на име Фонда.
3
4
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После Уједињења 1918. године, Народна управа која је на простору
данашње АП Војводине неко време водила административне послове
основала је Просветни отсек за управљање просветним пословима на свом
подручју. Овај отсек је приступио и послу око управљања граничарских
послова. Тада је утврђено да Просветни фонд Поцивиљене војне границе
није један фонд, већ су то два самостална фонда: Просветни фонд Шајкашког батаљона и Просветни фонд Банатско-немачког пука.
Краљевска банска управа Дунавске бановине је 27. августа 1934. године именовала привремену Управу просветних фондова бивше Шајкашке
и Банатске војне границе, а овај назив убрзо преименовала у Управу просветних фондова бивше Војне границе са седиштем у Новом Саду.
Управа просветних фондова у Новом Саду поднела је молбу 1934.
године,5 којом тражи да се одреди њен назив, са предлогом да Поцивиљени просветни фонд бивше Војне границе носи назив – Управа просветних
фондова бивше Војне границе, што је Краљевска банска управа Дунавске
бановине, Просветно одељење, као задужбинска власт одобрила Одлуком
IV бр. 36870/34.6 Овом одлуком управи је поверено управљање имовином
задужбине,7 као и заступање интереса просветних фондова у Чуругу, Тителу и Жабљу и Стипендијских фондова развојачене Војне границе у Каћу
и Мошорину, све док не буде коначно примљена сва фондска имовина и
именована стална управа, према статутима, који су се морали донети према чл. 27 Закона о задужбинама.
Шајкашки просветни фонд Нови Сад је основан 1934/35. године.8
Створен је од имовине четири просветна фонда која су постојала у Жабљу,
Чуругу, Тителу и Мошорину.9
Банатски просветни фонд у Новом Саду је основан 25. септембра 1936.
године.10 Бан је одобрио Статут Фонда (IV бр. 35670/36) и одмах наименовао
и чланове Управе са мандатом на три године.
На заједничкој седници управа Шајкашког и Банатског просветног
фонда, која је одржана 5. августа 1939. године договорено је да се донесе
нови статут у којем би се проширила и дефинисала сврха оба фонда, која
би била иста и која би одговарала савременим потребама за културно-просветни развој свих сталежа, а у првом реду сељачке деце.11
5 Архив Војводине (даље АВ) Ф. 126, Краљевска банска управа Дунавске бановине Нови
Сад, IV 51264/34 (АВ, Ф. 126, IV 51264/34).
6 АВ, Ф. 98, Комисија за ликвидацију аграрне реформе Нови Сад, а. ј. 470 (АВ, Ф. 98, а. ј.
470).
7 АВ, Ф. 126, IV 33434/34.
8 АВ, Ф. 126, IV а. ј. 481.
9 Светлана Љубљанац, Задужбина Шајкашки просветни фонд, Годишњак Историјског архива Града Новог Сада, бр. 8, Нови Сад 2014, 161–169.
10 АВ, Ф. 126, IV а. ј. 441.
11 АВ, Ф. 126, IV а. ј. 483.
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Банатски просветни фонд је основан да ради у културно-просветне
сврхе, са циљем давања стипендија и повремених помоћи ђацима виших и
средњих школа и издржавања фондских интерната и других установа
којима је била сврха подизање културног и привредног развоја ширих
народних слојева.
Право на стипендије, помоћи и издржавање у интернатима имала су
деца која су водила порекло од граничарских породица бившег Банатсконемачког пука, односно из породица које су живеле у Војној граници до
развојачење.
Основну имовину Фонда су чиниле: земља, државне обвезнице примљене као одштета за земљу под ударом аграрне реформе, обвезнице или
новац примљен као одштета за искоришћавање те земље и некретнине и
обвезнице које су куповане у корист овог фонда. Фонд је располагао са
1.211 катастарских јутара и 1.368 квадратних хвати ритског земљишта које
је уведено под број 498 земљишнокњижног улошка Општине Борча.
Фонд је имао управу, чији председник је био начелник Просветног
одељења Краљевске банске управе Дунавске бановине. Остале чланове је
постављао бан на три године. Чланови Управе су били: др Јован Искруљев,
Сава Петров, Павле Јефтић и Сима Димитријевић. Њихов мандат је трајао
од 26. септембра 1936. до 26. септембра 1939. године.12 Нову Управу, постављену 1940. године, чинили су: председник др Милан Петровић, чланови:
др Јован Искруљев, Сава Петров, Павле Јефтић и Сима Димитријевић, а
секретар Јован Романос.
Главни задатак Управе Фонда је био да ослободи фондску земљу од
удара аграрне реформе. Управа Фонда је предузела акцију којом се залагала да ослободи фондски посед у Борчи и Опову од удара аграрне реформе,
односно за додељивање максимума и супермаксимума са тих фондских
поседа. Управа је радила на томе да овај фонд добије 100–150 катастарских
јутара земље у Новосадском риту, тзв. Ратно острво, као делимичну накнаду за земљу која му је одузета у Панчевачком риту.
Првостепеном Одлуком Краљевске банске управе Дунавске бановине у Новом Саду бр. III 27059 од 6. јуна 1934. године утврђени су објекти
аграрне реформе на поседу Државног ерара у Катастарској општини Нови Сад IV,13 а за експропријацију у сврхе аграрне реформе је одређено 832
катастарска јутра и 1.245 квадратних хвати.14
Од земљишног поседа тзв. Ратно острво, додељено је Решењем Министарства пољопривреде бр. 74748/38, Банатском просветном фонду у Новом
Саду земљиште у површини од 208 катастарских јутара и 800 квадратних
АВ, Ф. 126, IV а. ј. 442.
Светлана Љубљанац, Задужбине у Новом Саду кроз призму прве аграрне реформе, Годишњак
Историјског архива Града Новог Сада, бр. 9, Нови Сад 2015, 129–140.
14 Ф. 98, а. ј. 2371.
12
13
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хвати. Иначе, Ратно острво површине око 832 катастарска јутра је додељено Министарству пољопривреде 1936. године, а у замену за Краљевићки
рит у Панчевачком риту, који је оно уступило Министарству војске и морнарице за потребе ваздухопловства.15
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ЈЕДАН ПРИМЕР ГАШЕЊА ЗАБАВНЕ ШТАМПЕ У ВОЈВОДИНИ
ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

САЖЕТАК: У раду је приказан положај штампе после Другог светског рата.
Током конституисања револуционарне комунистичке власти веома важна је била
партијска контрола и надзор свега што се штампало у земљи. Уведен је низ закона,
између осталог Закон о штампи. Тако да су за веома кратко време угашена гласила
свих политичких опонената, неистомишљеника и сви они листови који нису прихватали нови морал, друштвене вредности или се уредници и новинари нису одликовали политичком чврстином и идеолошком чистотом. У раду је приказана
забрана штампања, растурања и продаје, шаљивог листа за Војводину, под називом
Пецкало.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: комунисти, штампа, суд, закон, цензура.
Успостављањем нове државе Демократске Федеративне Југославије,
после Другог светског рата, промењено је државно уређење и уведен једнопартијски систем. Током конституисања револуционарне комунистичке
власти веома важна је била партијска контрола над правосудним системом.
Она је остваривана кадровском политиком у правосуђу (утицај на избор
судија и тужилаца), као и репресивним законодавством, односно израженом потребом да се примена политичке репресије правно регулише и утемељи. Тако је усвојен читав низ закона, између осталих: Закон о заштити
народне имовине, Закон о забрани изазивања националне, расне и верске
мржње, Закон о сузбијању недозвољене шпекулације и привредне саботаже. Овим законима, донетим у априлу и мају 1945. године, се штитила нова држава и ново друштвено-економско уређење. Закон о бирачким списковима, усвојен 10. августа 1945. године, предвиђао је рестрикцију бирачког права за одређене социјалне групе, затим Закон о избору народних
посланика и Закон о удружењима, зборовима и другима јавним скуповима
усвојени од 22. до 25. октобра 1945. којим су и старе странке између осталог,
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морале поново да траже одобрење за рад, Закон о штампи и други закони.1 Сви ови прописи имали су за циљ учвршћивање новоуспостављеног
режима.
Мада је Уставом сваком грађанину гарантована слобода изражавања
и мишљења, ипак је постојала контрола и надзор свега што се штампало у
земљи. Најпре је донета Одлука о обавезном достављању штампаних ствари на подручју Југославије 8. фебруара 1945. године.2 Затим Уредба о обавезном достављању штампаних ствари, од 20. јула 1945. године, потом је
24. августа 1945. године, Привремена народна скупштина Демократске
Федеративне Југославије је донела Закон о штампи.3 Овај закон је предвиђао
веома рестриктивне одредбе у погледу могућности издавања и уређивања
и садржаја штампе (од укупно 27 чланова закона, четири су се односила
на забране, а 11 на казнене одредбе).
Према члану 1 овог Закона штампа је слободна, нико не може бити
спречен у слободном изражавању својих мисли путем штампе, осим у
случајевима које овај Закон предвиђа. Чланом 6 овог Закона прецизирано
је која лица немају право да буду уредници, издавачи и стални чланови
уредништва:
 лица која не уживају политичка и грађанска права,
 лица која су била функционери или истакнути чланови у усташким, четничким, љотићевским организацијама, у организацијама „беле” и
„плаве” гарде и у другим фашистичким организацијама и групама у земљи
и иностранству, као и лица која су сарађивала с непријатељима и њиховим
домаћим помагачима,
 лица која су била издавачи, уредници, истакнути сарадници и писци фашистичких и профашистичких књига, новина и других повремених
и неповремених списа,
 лица која су за време рата тј. од 6. априла 1941. године, била издавачи, уредници, истакнути сарадници и писци књига, новина и других
повремених и неповремених списа, који су распиривали, националну расну и верску мржњу и раздор, или су помагали деловање спољних непријатеља Југославије,
 лица која су се служила штампом за ширење порнографије, за вршење уцена и сличне неморалне сврхе.4
Неретко је начин на који је закон тумачен и примењиван представљао врсту цензуре коју је наметао режим. Према подацима Агитпроп комисије за другу половину 1945. године, који је она доставила Централном
комитету КП Србије, агитпроп комисији у Београду, у Војводини су излаСрђан Цветковић, Између српа и чекића II, Београд 2011, 146-150.
Службени лист ФНРЈ, 1/1945.
3 Службени лист ФНРЈ, Закон о штампи, 65/1945.
4 Исто
1
2
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зила три покрајинска дневна листа: Слободна Војводина, у 22.000 примерака,
Хрватска ријеч у 8.800 примерака и Мађар со у 30.000 примерака. Затим,
излазили су и периодични листови: словачки Хлас људу полунедељни лист
у 5.000 примерака, русински Руске слово, недељни у 3.000 примерака, румунски Либертаћа недељни у 3.000 примерака. Затим, омладински листови на мађарском језику недељно Глас омладине у 17.500 примерака, Ифјушаг
сава у 9.000 примерака, од централне штампе растурала се Борба од 600.000
примерака месечно, Сељачке борбе од 10.000 примерака месечно, Гласа од
100.000 примерака месечно, Политике 300.000 примерака месечно. У извештају је речено да је било доста непоклапања у погледу писања ових листова, па су уведене полумесечне заједничке конференције свих редакција на
којима се расправљало о задацима које је штампа требала да испуни у одређеном периоду.5
У Годишњем извештају о раду Организационо-техничког сектора
Агитпропа ПК КПС за Војводину у 1947. говори се да Агитпроп ПК као и
агитпропи на терену нису имали довољан увид и стварну контролу у погледу издавачке делатности у Војводини. „[...] Тако се раније дешавало да
су издаване књиге а да партија о томе није знала. Била су формирана чак
и два издавачка предузећа Визас и Напредак која су нарочито била погодна
за издавање књига без контроле партије. Ликвидацијом ових двеју предузећа стање се у овом погледу поправило. Томе је допринело и оснивање
Бироа за штампу при ГИОНС АПВ6 који је омогућио и контролу путем
власти на овом пољу. У овој години није стога било издавачке делатности
у којој партија не би правовремено сазнала. Контрола и сигуран увид у
издавачку делатност оствариће се у пуној мери онда када се садашњи велики број малих приватних штампарија сведе на минимум. Расподелом
хартије данас руководи Биро за штампу ГИОНС АПВ који је у непосредној
вези са Агитпроп ПК. Према томе партијска контрола по овом питању постоји као и могућност да се евентуалне грешке брзо испаве...”7
Као што се види из горе наведеног примера садржај штампе је у великој мери обликован од стране Агитпропа. Држава је утицала на квалитет
новинарства, а медије је третирала као партијски орган за идеолошко васпитање и образовање маса. Евидентан је био и недостатак политички подобног и идеолошки образованог новинарског кадра, што је резултирало
отпуштањем и запошљавањем нестручних људи, који нису били много
наклоњени грађанском друштву и његовим вредностима.
С друге стране штампа у Југославији није била масовна појава као у
развијеним земљама. Великим делом због материјалне оскудице, слабе ди5 Архив Војводине, Ф. 334, Покрајински комитет савеза комуниста Војводине (даље АВ,
Ф. 334), а. ј. 210.
6 Главни Извршни одбор Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине.
7 АВ, Ф. 334, а. ј. 212.
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стрибуције, као и великог процента неписмених људи. Што се тиче забавне штампе, у послератном периоду, и она је била под строгом контролом
новог комунистичког режима. Она није имала улогу да забавља и опушта
него је морала бити, као и информативно-политичка штампа, у служби
пропаганде и идеолошке индоктринације. Хумористички листови су требали да извргавају руглу непријатеље социјализма и комунистичких власти.8 Међутим, партијски форуми нису били увек задовољни како је штампа испуњавала постављене задатке, о чему се може видети више у архивској грађи правосудних органа. Сачуване су неке од пресуда Окружног
суда у Новом Саду, којима је забрањен рад разних листова, између осталих и рад шаљивог листа Пецкало.9
Наиме, на предлог Јавног тужиоца за округ новосадски, да се забрани даље штампање, растурање и продаја повременог списа под називом
Пецкало, шаљивог листа за Војводину, Окружни суд је донео решење да се
уважи овај предлог. На основу Закона о штампи, забрањено је штампање,
растурање и продаја поменутог списа, те се на основу члана 13 истог Закона умољава Градски народни одбор у Новом Саду, Одељење за унутрашње послове, као и Окружни одбори у Сремској Митровици и Новом Саду
да одмах све одштампане примерке списа Пецкало повуку из графичког
завода, као и све примерке који се налазе по продавницама новина на
њиховој територији и у Новом Саду. Све сакупљене примерке требало је
доставити Јавном тужилаштву округа новосадског.
У предмету се даље наводи да је Јавно тужилаштво округа новосадског позивајући се на чланове 4 и 5 Закона о штампи, утврдило одређене
фомалне недостатке овог листа, али је утврдило и материјално-правне
повреде из члана 11 истог Закона, у питању је члан којим се предвиђа забрана. Члан 11, на који се тужилац највише позивао је гласио: „забрањује
се растурање и продавање, појединих књига, новина, или других штампаних ствари ако садрже:
1. пропагирање, изазивање или распиривање, националне, расне или
верске неједнакости, мржње и раздора,
2. позивање грађана на побуну, диверзију или саботажу,
3. подизање грађана на насилно обарање уставног поретка Демократске Федеративне Југославије,
4. увреде и клевете против пријатељских земаља у циљу ремећења
добрих међународних односа и међународног мира,

8 Zoran Janjetović, Zabavna štampa u socijalističkoj Jugoslaviji, Studia lexicographica, GOD. 4
(2010) BR. 1 (6), 33–37.
9 Пецкало, шаљив лист за Војводину, штампан је у Графичком заводу Пилисер и комп. у
Железничкој 20 у Новом Саду, издавач и уредник је био Љубомир Мојић из Сремске Митровице. АВ, Ф. 208, Окружни суд Нови Сад, Нск 80/1946.
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5. одобравање или помагање деловања спољних непријатеља Демократске Федеративне Југославије,
6. позивање на неиспуњавање војне дужности,
7. ширење лажних и алармантних вести које угрожавају државне и
народне интересе,
8. издавање војних тајни,
9. увреде или клевете врховних савезних и земаљских представничких
тела Демократске Федеративне Југославије,
10. тешку повреду морала и потстицање на криминал. ”10
О чему је заправо реч и како је закон тумачен навешћемо у целости:
„[...] На страни другој у чланку Смрт песника реакционара говори се о нашим старим песницима: Змају, Прерадовићу, Радичевићу, Шенои и Лази
Костићу као да само ти песници вреде док садашњи млади и нови песници
као: Назор, Горан Ковачић, Бранко Ћопић не вреде ништа, те да постоји
сукоб између старих и нових песника. Како ово није истина, и како између
старих и нових, младих и данашњих песника не постоји јаз какав хоће да
представи овај напис, јер данашњи књижевници и песници на песнички и
књижевни начин изражавају најузвишеније тежње наших народа, те на тај
начин раде оно исто у данашње време што су наши стари књижевници и
песници радили у оно доба. И једни и други су били у служби својих народа.
На страни трећој у чланку Диван је наш кићени Срем исмева се једна
нужна мера у блиској прошлости, о мешању хлебног са једним мањим
делом кукурузног брашна. У том напису се шири једна лаж која угрожава
државне и народне интересе јер се приказује да се у Сремској Митровици
и у Срему једе хлеб од самог кукурузног брашна, што у ствари није истина јер се такав хлеб није никада јео. Поред тога се позивају сви грађани из
Срема на један збор на коме би требали уз једну глупаву песмицу да исмевају хлеб који се даје у најбољем могућем квалитету које данашње власти
обзиром на неродну годину опљачканост наше земље могу да пруже нашим народима. Поред тога у истом чланку се на један провидан и тенденциозан начин убацује немир међу сремце са речима „бар ми у кићеном
Срему не би требало да једемо овакав хлеб”. Циљ ове реченице је јасан да
унесе незадовољство међу напаћене сремце, да тобож они као заслужни не
би требали да једу такав хлеб, тј. мешан хлеб од пшеничног и кукурузног
брашна.
Исто тако нанесена је тешка повреда моралу, и клевета нашег друштвеног поретка у држави са чланком Тамо-амо по новосадским кућама, где се
на страни трећој наводи „да у нашој средини жене без икаквог разлога
само због некаквог флерта напуштају своје мужеве и растављају се од њих,
10

Службени лист ФНРЈ, 65/1945, Закон о штампи, 634.
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чиме хоће да се представи како код нас брак и породица почивају на лабавим основама и да је то ‘због садашњег духа времена’ иако је ово једна ординарна неистина. Напротив у данашњој новој Југославији брак и породица су према изричитој одредби Устава (чл. 26) под заштитом државе.
Обзиром на све горе наведене разлоге којима се ишло на ширење лажних
и алармантних вести, те за изазивање забуне и нерасположења код грађана против наших народних власти, те пошто је са овим повређен чл.11 тач.
7 и 10. Закона о штампи ваљало је усвојити предлог Јавног тужиоца и решити као у диспозитиву. Смрт фашизму-Слобода народу!”11
Уредник и издавач Љубомир Мојић је у законском року поднео жалбу Врховном суду Војводине: „Подносим жалбу Врховном суду Војводине
против решења Окружног Н.С. као кривичног суда, те молим Врховни суд
Војводине да узме у претрес мој шаљиви лист, повремени спис Пецкало те
да обори у целости осуду и решење Окружног Н.С. у Новом Саду. Сматрам да нема у повременом спису никаквих инкриминисаних реченица
нити увреда јавног морала нити клевета. Пошто шаљив лист у целом свету
сме да се штампа и у шаљивом тону, то молим Врховни суд Војводине као
најмеродавнији форум да узме ову моју жалбу у претрес, те да решење
Окружног Н. Суда у Новом Саду под бројем Нск: 80/46 годину у целости
изволи поништити. Смрт фашизму-Слобода народу!”
Врховни суд је донео решење којим је одбацио жалбу Љубомира Мојића а оснажио решење Окружног суда у Новом Саду, односно забранио
часопис Пецкало. Ово није усамљен пример, сличних пресуда је било, нарочито у послератним годинама када су посебни задаци судова били заштита тековина народноослободилачке борбе. Дешавало се да су на место
судије бирани људи без одговарајућег образовања, заслужни првоборци,
док су пресуде често доношене на партијским инстанцама а касније само
саопштаване судијама.12 Тако да су за веома кратко време угашена гласила
свих политичких опонената, неистомишљеника и сви они листови који
нису прихватали нови морал, друштвене вредности или се уредници и
новинари нису одликовали политичком чврстином и идеолошком чистотом. Милован Ђилас је на Петом конгресу КПЈ 1948. године могао са поносом истаћи да је од 248 листова који су излазили у Југославији, постојао
само незнатан број (пре свега религиозног карактера) „који нијесу под руководством Партије”.13

Ф. 208, Нск 80/46.
С. Цветковић, нав. дело, 166-167.
13 V Конгрес КПЈ, Извештај и реферати, Београд 1948, 278.
11
12
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EIN BEISPIEL DER EINSTELLUNG DES ERSCHEINENS DER UNTERHALTUNGSPRESSE
IN DER WOIWODINA NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG
ZUSAMMENFASSUNG: Durch die Gründung eines neuen Staates nach dem
Zweiten Weltkrieg, des Demokratischen Föderativen Jugoslawien, wurde die
Staatsordnung geändert und das Einparteiensystem eingeführt. Obwohl die
Verfassung jedem Bürger die Meinungsäußerungsfreiheit gewährleistete,
bestand doch die Kontrolle und Aufsicht über alle Veröffentlichungen im Land.
Das Interim-Nationalparlament des Demokratischen Föderativen Jugoslawien
verabschiedete am 24. August 1945 das Pressegesetz. Die Deutung und
Anwendung dieses Gesetzes stellten häufig eine Art Zensur dar, die vom
Regime aufgedrängt wurde. Der Staat beeinflusste die Qualität des Journalismus,
und er behandelte die Medien als ein Parteiorgan zur ideologischen Erziehung
und Bildung der Massen. Die Parteiforen waren nicht immer damit zufrieden,
wie die Presse die ihr zugeteilten Aufgaben erfüllte, worüber man mehr aus
den Gerichtsakten erfahren kann. Erhalten sind einige Urteile des Kreisgerichts
in Novi Sad, durch welche die Tätigkeit verschiedener Zeitungen verboten
wurde, unter anderem auch die Tätigkeit des satirischen Blattes Peckalo.
SCHLÜSSELWÖRTER: Kommunisten, Presse, Gericht, Gesetz, Zensur

UDC 325.254(497.113 Novi Sad)"1938"

ПЕТАР ЂУРЂЕВ, историчар
Историјски архив Града Новог Сада

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА НОВОСАДСКОГ И ИЗБЕГЛИЧКА КРИЗА 1938.
ГОДИНЕ

САЖЕТАК: Припајање Аустрије Трећем Рајху и постављање правних основа за
прогоне Јевреја у Румунији означили су почетак периода незамисливих људских
страдања и трагедија. Због поменутих спољно-политичких околности, југословенске власти су током 1938. године биле суочене са сложеном дипломатском кризом
као и са повећаним уласком на њену територију држављана Аустрије и Мађарске
јеврејске вероисповести. Како је Град Нови Сад реаговао на новонасталу кризу, које
су наредбе добијали од виших власти и којим токовима су се кретале мигрантске
струје, делом можемо дознати из предмета који се налазе у фонду број 174, Среско
начелство Новог Сад, који се налази у Историјском архиву Града Новог Сада.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Начелство среза, Нови Сад, избегличка криза 1938. године,
Јевреји.
Припајање Аустрије Трећем Рајху и постављање правних основа за
прогоне Јевреја у Румунији означили су почетак периода незамисливих
људских страдања и трагедија који су широј јавности у данашњој Србији
углавном познати преко романа Ериха Марије Ремарка. Због поменутих
спољно-политичких околности, југословенске власти су током 1938. године биле суочене са сложеном дипломатском кризом као и са повећаним
уласком на њену територију држављана Румуније и Аустрије који су били
јеврејске вероисповести.
Влада Краљевине Југославије на чијем челу је био Милан Стојадиновић, се према овој кризи водила више прагматичним а мање етичким нормама рачунајући на постепено промену Версајског система. „Стојадиновић је био веома свестан рањивости државе којом је владао, тешкоћа да се
бране њене границе и непоузданости војне силе коју је за то имао.(...) Користио је класичне елементе реалистичке спољне политке: мултилатералне савезе, билатералне уговоре, регионално балансирање, блефирање и,
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пре свега, оно што су све земље у Европи покушавале - пребацивање одговорности.”1
Како је град Нови Сад реаговао на новонасталу кризу, које су наредбе стизале од виших власти и којим токовима су се кретале имигрантске
струје делом можемо дознати из докумената који се налазе у оквиру фонда Среско начелство Новог Сад у Историјском архива Града Новог Сада.
Према члану 82. Устава Краљевине Југославије из 1931. године управа се вршила преко бановина, срезова, општина и слободних градова.2
Срез новосадски обухватао је општине: Бачки Јарак, Бегеч, Деспот Свети
Иван (данашње Деспотово), Гложан, Нове Шове (данашње Равно Село),
Нови Футог, Каћ, Кисач, Кулпин, Пашићево (данашње Змајево), Бачки
Петровац, Руменку, Старе Шове (данашње Равно Село), Стари Футог, Степановићево и Темерин.3 По Закону о општинама из 1933. године државна
управа је вршила надзор над самоуправним пословима општинских органа и над пословима опште управе преко среског начелника.
Краљевска банска управа Дунавске бановине обавестила је 1. јануара
1938. године Начелство среза Новог Сада да ће се у Румунији примењивати „према Јеврејима репресивне мере тако да ће сигурно велики број јевреја напустити земљу. Врло је вероватно да ће велики број ових доћи односно
настојати да се пребаци у нашу државу. Како се сазнаје бугарска влада већ
је издала наређење подручним властима да та лица не пуштају у Бугарску,
па ће следствено томе бити још већи прилив јевреја у нашу државу. С тога
изволите наредити најхитније свима властима којима је поверен непосредни надзор над границом да појачају надзор на целој граничној линији како
би се спречило не само легално већ и нелегално прелажење јевреја из Румуније у нашу државу. Али ако би ипак некоме успело да се и поред свих мера предострожности пребаци у нашу државу изволите издати код подручних властима наређење да се безусловно врате у државу из које би дошли.”4
Ова упозорења су била сасвим основана јер је, доласком на власт владе Октавијана Гоге и Александра Кузе, званични Букурешт крајем децембра 1937. године започео активну дискриминаторску политику према својим држављанима јеврејске вероисповести. Краљ Карло II је 21. јануара 1938.
године потписао декрет који прописује ревизију румунског држављанства
за грађане јеврејске вероисповети.5 Министар правде Радулеску-Mехдинти
1 Милан Стојадиновић: политика у време глобалних ломова, приредио Миша Ђурковић, Београд 2011, 59.
2 Александар Б. Ђурђев, Локална самоуправа, Нови Сад 2003, 67.
3 Jovan Jagedić, Administrativni pregled za sva pravna područja Kraljevine Jugoslavije, Novi Sad
1930.
4 Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 174, Среско начелство Нови Сад (1919-1941)
(даље: ИАГНС, Ф.174), 1/38.
5 Radu Ioanid, The Holocaust in Rumania-The destruction of Jews and Gypsies Under the Antonescu
regime, 1940-1944, Chicago 2000, 18.
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навео је да је влада морала да реагује због јеврејске инвазије која се збила
после уједињења румунских кнежевина 1859. године.6 Какве су биле намере ове владе најбоље илуструје тврдња Октавијана Гоге да је 250.000, или
чак 500.000, Јевреја илегаци у Румунији.7
Падом ове владе 10. фебруара 1938. године и увођењем личног режима краља Карла II отворени прогони Јевреја били су на кратко заустављени, али је кокетирање румунског монарха са антијеврејском политиком
настављено. Иако је Карло II на свечаној седници поводом обнародовања
новог устава 27. фебруара 1939. рекао „да ће нови устав омогућити плодан
рад за отаџбину и пружиће сваком грађанину да искористи све своје снаге
за опште добро”.8 Овим правним актом стицање румунског држављанства
је дефинисано „на оне које су га стицали на основу расе и на оне који су га
стекли на основу места живљења”.9 Јасно је било да су правно утемељене
полазне основе које ће од Јевреја направити грађане другог реда.
Да би се спремиле за ову кризу, југословенске власти су предузеле
следеће мере: „пооштравање контроле на границама и увођење посебних
услова за добијање боравишних дозвола и пролазних виза за јеврејске избеглице били су уобичајени почетни кораци које су предузимале многе
европске државе. За таквим мерама посегнула је и влада др Милана Стојадиновића, који је настојао да успостави и одржава добре односе са опасним суседима, фашистичком Италијом и од 1938. године Трећим рајхом
који је пошле Аншлуса избио на северозападне југословенске границе.”10
Убрзо је стигло и обавештење од Банске управе према граду Новом
Саду да се „не може пуштати вест о наводним подузетим мерама против
Јевреја о Румунији”.11 Три месеца касније Банска управа је поновила наредбу о забрани писања о закону против Јевреја у Румунији.12 Међутим, без
обзира што је држава решила да медијски игнорише кризу, јасно је била
намера да се предузму одређени конкретни кораци ради спречавања уласка румунских држављана јеврејске вероисповести у Краљевину Југославију.
Тако је „на интерминистеријелној конференцији, одржаној у Министарству иностраних послова донет закључак да се израде нарочити листићи, које ће наше пограничне власти лепити у пасоше Румунских држављана и, лица, која дођу из Румуније на истој страни, на којој ударају печат
‛ушао’. Поред усмене опомене од стране органа пограничне власти, да у
року од 24 часова имају бити јављени месној полицијској власти, исти орган
Ibidem.
Ibidem.
8 Правда, 28. 02. 1938, 8.
9 Radu Ioanid, The Holocaust in Rumania,19.
10 Milan Ristović, Jugoslavija i jevrejske izbeglice 1938-1941 , Istorija 20. veka, 1, 1996, 27.
11 ИАГНС, Ф.174, пов. 28/38.
12 ИАГНС, Ф.174, пов. 485/38.
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залепиће и листиће у пасоше ових лица, на којима ће бити ова опомена
оштампана на четири језика. Пошто се листић залепи, удариће погранични орган печат ‛ушао’ и то тако, да половина печата захвати листић, а
друга половина пасошки лист. По себи се разуме да ће наше пограничне
власти у духу ранијег наређења Јевреје ма чијег држављанства, који имају
домицил у Румунији, враћати одмах са границе у земљу, одакле су и дошли, без обзира да ли имају нашу улазну визу или немају, а листиће лепиће у пасоше само оних путника, које пусте да уђу у нашу Краљевину јер
нису Јевреји или не могу да оцене да ли су јеврејске вере. У вези предњег
наређења, пограничним властима, наше месне власти биће дужне да сваког путника, који стигне из Румуније да приликом пријаве, односно ‛тражења дозволе боравка’, саслушају о циљу доласка, занимању, где му је
домицил, колико се мисли овде бавити и том приликом, да утврде које је
вере, па у случају да је лице Јеврејин; саопште му, да је дужно да напусти
одмах нашу Краљевину, о чему ће се власти старати да се то саопштење и
изврши осим особитих случајева кад буду власти извештене, да је дозволило Министарство унутрашњих послова изнимно долазак.”13
Да су се власти прилагођавале променама ситуације сведочи и ова
наредба: „У последње време, услед нових догађаја у Румунији, многи су
Јевреји избегли у друге државе и покушавају, иначе са исправним пасошима да уђу у нашу земљу. Међутим како наша претставништва одбијају
да визирају пасоше Јеврејима са домицилом у Румунији, многи а нарочито
румунски и пољски Јевреји, покушавају да се из разних северних држава
Шведска, Финска, Литва и др. где ће да организују групна туристичка путовања за разне државе, па и за нашу Краљевину колективним пасошим –
увуку у нашу земљу и овде да остану. Достављајући предње, моли се Банска Управа – Управа града Београда – за наређење подручним надлежним
властима да најстрожије обрате пажњу на лица о којима је реч, како неби
као туристе, који дођу колективним пасошима, било жељезницом или паробродом, остали у нашој земљи и на тај начин изиграли до сада постојеће
наређења у погледу поступка са Јеврејима из Румуније.”14
Колико су рестриктивне биле власти у смислу одобравања уласка у
Јевреја из Румуније и Југославију дознајемо и поверљивог дописа Банке
управе према среском начелнику Новог Сада у којем га обавештавају да је
до 2. априла 1938. године издано румунским Јеврејима 24 одобрења за долазак на краће време у Југославију.15
Док се ситуација у Румунији одвијала својим током, након Аншлуса
Аустрије било је јасно да ће настати нова имигрантска криза. Као и на приИАГНС, Ф.174, строго пов. 4/38.
ИАГНС, Ф.174. строго пов. 8/38.
15 ИАГНС, Ф. 174, пов. 431/38.
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меру Румуније, срески начелник је добио поверљиву наредбу од Банске
управе да „не пусти у штампу ништа о аустријским јеврејима са нашом земљом и Италијом. Исто не пусти ништа о путовањима аустријских јевреја.”16
„Улазак Аустрије у састав Трећег рајха и почетак отвореног, бруталног прогона аустријских и немачких Јевреја после ‛Reichskristalnacht-a’
(9/10. новембар 1938. године), од почетка комбинованог са притиском за
‛исељавање’ (праћено изнуђеним ‛јеврејским новцем’, обухвативши првенствено оне слојеве јеврејског становништва који су били способни да ‛искупе’ своју слободу и како ће се показати животе изнуђеним одрицањем од
целокупне имовине), покренули су на пут у неизвесност стотине хиљада
људи. Егзодус аустријских Јевреја започео је пуном снагом још током лета
1938, тако да је у кратком времену између аншлуса и почетка рата из земље
отишло 80.000 лица.”17
Да су југословенске власти спремно дочекале овај заплет сведочи и
чињеница да су већ 15. марта, то јест само 48 часова по уласку Вермахта у
Аустрију, стигла и прва упуства за поступке према имигрантима из Аустрије:
„Поводом примљених вести о догађајима у Аустрији на основу чл. 1
Закона о унутрашњој управи, наређујем:
1/ Да се двовласницима на Југословенско-Аустријској граници не
чине никакве сметње нити ограничења приликом пролаза;
2/ У случају да из Аустрије пређу на нашу територију војна лица,
разоражати их и упутити их у Вараждин Комаданту места;
3/ Замолити Господина Министра Иностраних послова, да изда упутства Краљевском Посланству у Бечу и конзулатима у Грацу и Целовцу да
издавање виза за нашу Краљевину ограниче на најхитније и најважније
случајеве, а крајњим левичарима, комунистима и Јеврејима ни у ком случају, да не дају визе;
4/ органи наше граничне службе, да саветују лепим начином цивилна лица која дођу на нашу границу, да се враћају натраг ако то не помогне
онда крајње, левичаре, комунисте и јевреје да не пусте ни у ком случају у
нашу земљу, већ да их врате натраг, а остале да упућују у Вараждин, где
имају да буду под паском органа унутрашње Управе; свим цивилним лицима која имају родбине у другим местима наше Краљевине може се одобрити боравак код родбине ако исти не би имао никакав политички смисао.Трговцима који по Конвенцији имају права путовања у нашу земљу не
правити никакве сметње за слободан улазак и кретање ако нису крајњи
левичари, комунисти или јевреји;

16
17
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M. Ristović, nav. delo, 27.

174

ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

5/ нашим држављанима, који желе да иду у Аустрију не чинити никакве сметње;
6/ замолити Господина Министра војске и Морнарице да нареди појачање људства граничне трупе и појачану службу, кординирану са органима жандармерије, као и поступак у смислу предњег;
7/ Команданту жандармерије наредити, појачање људства на граници и појачање службе у вези са органима граничне трупе а исто тако и поступак органа жандармерије у смислу ове наредбе.
По налогу Господина Министра, Министарству је част предње доставити ради знања с молбом, да изволите одмах наредити подручним
Вам граничним властима поступак у смислу тач. 3, 4 и 5 предње наредбе
за случај, да који Аустријски држављанин покуша ући у нашу земљу преко границе Ваше бановине. О сваком уласку у нашу земљу или покушају
прелаза, одмах треба телефоном известити Министарство унутрашњих
послова.”18
Ово наређење је 28. марта добило допуну да „аустријске Јевреје, без
обзира чији су држављани, не пуштају у нашу земљу, већ да их безусловно
врате натраг”.19
Да и поред рестриктивних акција југословенских власти оваква политика није давала резултата сведочи и овај допис Банске управе: „Министарство унутрашњих Послова примило је од поуздане стране обавештење
да се велики број имућних Јевреја из Аустрије делимично потајно делимично уз велико мито прешао у Мађарску те да се тамо крију код мађарских
јеврејских породица. Много таквих Јевреја, крије се у Мађарској у непосредној близини наше државне границе. Вероватно је да многим Јеврејима
успело да се на исти начин преко Мађарске или непосредно из Аустрије
пребаце у нашу државу и да се крију код, жидовских породица у нашој
земљи без дозволе боравка наших власти. Министарство препоручује подручним властима да обрате строгу пажњу на странце на њиховом подручју, да по потреби изврше ревизију одобрења за боравак а нарочито пажњу,
да посвета јеврејским породицама, како ове неби прикривале странце у
својим кућама.”20
Банска управа је 30. јуна 1938. године послала извештај о безбедносној ситуацији на граници као и немачко образложење за расељавање Јевреја који су живели у близини државне границе: „Немачке власти уклањају
све Јевреје са аустромађарске границе у дубини од 15 км. Управо они су
већ сви уклоњени, најчешће насилно одведени, тако да их у граничном
појасу више и нема. Као разлог овом поступању наводи се готовост Јевреја,
ИАГНС, Ф. 174, строго пов. 11/38.
ИАГНС, Ф. 174, пов. 390/38.
20 ИАГНС, Ф. 174. пов. 479/38.
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да буду у свачијој служби, по свом интернационалном настројењу и лакомости за новац, нарочито сад кад се тако лоше са њима у Аустрији поступа, а државне границе – ма и према пријатељима треба да су безбедне.”21
Временом простор за маневар прогоњеним Јеврејима се смањивао:
„Комесар пограничне и железнич. полиције у Ђевђелији извештава да је
Грчки погранични комесар известио да је добио наређење од свог Министарства по коме је дозвољен улазак и транзит у Грчку свима Јеврејима
страним држављанима изузев само Јеврејима из Немачке. Поводом ове
мере грчких власти наређује се да се до даљег наређења забрањује издавање транзитних виза Немачким држављанима Јеврејима који имају транзитне визе Грчких конзуларних власти за путовање у Грчку преко наше
државе недозвољава се транзит преко наше Краљевине већ их са границе
треба вратити у ону земљу из које су допутовали. Пограничне власти
сходно горњем имају ове Јевреје са границе одмах вратити натраг а остале
власти у колико би који од њих успео протурити се у унутрашњост имају
га отстранити из земљу.”22
Слична ситуација се одвијала и на југословенско-италијанској граници : „Поводом обавештења Комесаријата жељезничке и пограничне полиције на Сушаку да Италијанске власти враћају у главном Јевреје без обзира
на држављанство као и сва она лица – без обзира на држављансто и веру
који немају довољно средстава за живот. Министарство наређује да се до
даљњег наређења не пропуштају у нашу државу нити да се издају транзитне визе. Пољским држављанима Јеврејима као ни у опште свима онима
лицима који нису у стању да докажу да при себи имају толико – новчаних
средстава помоћу којих ће се издржавати за време пропутовања кроз нашу
Краљевину као и за евентуални повратак из наше државе да оне земље из
које су пошли у случају да их држава у коју се транзитирају неби хтела да
прими – како би се на тај начин избегло да ова лица падну на терет наше
Државе.”23
Банска управа је послала 5. августа допис среском начелству у којем
је тражена пооштрена политика контролисања уласка странаца у Југославију: „Моли се уједно Управа да на своме подручју одмах изврши рацију и
уколико затече неко лице Јевреја који илегално борави у нашој земљи да
га одмах протера преко границе и извести. Јеврејима који транзитују без
права задржавања у нашој земљи чим уђу у државу сходно наређењу пограничне власти преко које буду ушли има одузети путне исправе и исте
им имају бити на излазној станици преко које буду напуштали државу,
уредно и на време уручене, те да се ни у коме случају не деси, да ови ЈевреИАГНС, Ф. 174, пов. 1017/38.
ИАГНС, Ф. 174, пов. 1184/38.
23 ИАГНС, Ф. 174, пов. 1241/38.
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ји на излазним станицама морају, ма и најмање чекати уручење одузетих
исправа. Ову контролну службу вршити на најподеснији и најсигурнији
начин како се путне исправе неби затуриле већ на време на излазним станицама како је горе изложено уручене. Уједно се наређује да на свом подручју одмах извршите свестрану рацију, те у колико би затекли неко лице
– Јевреја – који илегално борави у нашој држави истог одмах протерате из
земље.”24
Да је у Новом Саду постојала жива активност на прихвату јеврејских
прогнаника из околних земаља сведочи и овај извештај: „Господин Министар правде доставио је Господину министру унутрашњих послова писмо
следеће садржине: У последње време од када је Аустрија уједињена са Немачком и од када су немачки расни закони проширени такође на територију бивше Аустрије и одкада су наступила у Аустрији прогањања јеврејског становништва опажа подређено ми Министарство правде да се број
бракова наших држављана са подручја Апелационог суда у Новом Саду,
где је на снази грађански брак, са иностранкињама јеврејске вероисповести несразмерно повећао. Као мушке брачне стране не испуњавају наши
држављани само Јеврејске вероисповести него и других хришћанских конфесија. Код тога пада у очи да наступају иностранкиње-јеврејке – као брачне стране различитих занимања, бољих друштвених положаја које нису у
никаквом сразмеру са занимањем и друштвеним положајем њихових брачних другова. Осим тога је разлика у старости много пута директно упадљива, пошто је много пута мушка брачна страна која је наш држављанин,за
десет или још више година млађи од друге брачне стране-јеврејке. Подређено ми Министарство правде је дошло до уверења да са има предње повећање бракова наших држављана са иностранкињама-јеврејкама – објаснити тиме да хоће иностранкиње-јеврејке стећи наше држављанство удадбом за наше држављане, што им је на законити начин омогућено с обзиром
на одредбу § 5 и 10 нашег закона о држављанству. Као што сам већ горе
изнео је разлика у погледу старости, друштвеног положаја и имовног стања међу брачницима тако велика, да се не може очекивати да би било
овако закључени бракови трајни, што је баш сврха брака, него су закључени једино у циљу да се стекне наше поданство. Чим је питање држављанства пред нашим властима дефинитивно решено, да се брачници разведу
што им је лако могуће с обзиром на одредбе постојећег закона о брачном
праву на подручју Апелационог суда у Новом Саду али и са последицом
да иностранке задрже наше поданство премда је био брак разведен.”25
Кратким прегледом развоја ситуације у првих шест месеци 1938. године јасно је да су све ове наредбе имале одјека и у свакодневном животу.
24
25

ИАГНС, Ф. 174, пов. 1272/38.
ИАГНС, Ф. 174, пов. 1314/38.
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Начелство среза новосадског је 30. јула 1938. године упутило оштро упозорење свим општинама и жандармеријским станицама: „Напомињем општинским управама да будно пазе нас стране држављане Јевреје које долазе бесправно на нашу територију и станују кришом по Јеврејским кућама
наших Јевреја. Ако се на Вашој територији појави који Јеврејин без права
на боравак то изволите га сместа протерати у државу из ко је је дошао. У
случају појаве каквих случајева одговорни службеници и претседник општине и бележник ће одговорати по Закону.”26
Након побрајања наредби, позивања на законе, дефинисања одређених мера и поступака, документа откривају и судбине људи који су се нашли на удару ветрова судбине који су хујали Европом. На овом месту, мора
се напоменути да су југословенске организације, поред великог притиска
моћне Немачке, између 1938. и 1940. успеле да збрину 3.210 јеврејских лица.27 Један од документа која сведочи о том времену је и овај:
„Част ми је известити да је приликом ревизије странаца у Петровграду, код овд. становника Берковић Јенеа пронађено 3 Јевреја страна држављана из Немачке односно Аустрије, који бесправно бораве у нашој земљи
и то: Наклер Регхард, по занимању трговац са пасошем бр. 22/Р/268/35
издатим у Берлину 21 маја 1935 год. жена му Хедвиг рођ. Кнопф, домаћица са пасошем бр.130/Р/301/35 издатим у Шарлотенбургу 13 јуна 1935
год. и Сигфрид Гросман по занимању трг. путник са пасошем А.БР. 49071
издатим у Бечу 4 јануара 1934 год. Из пасоша се види да су Наклер Регхард
и, жена му Хедвиг одјављени за Немачку 29 јуна 1938 год. под Дос. бр. 460/1
од стране Управе полиције у Н. Саду, а Сигфрид Гросман има визу нашег
Генералног Конзулата под бр. 15227 од 8 новембра 1937 год, на 6 шест месеци, која му је истекла 8 јуна т.г. Ни једно лице нема дозволу боравка,
нити су пријављени овом Претстојништву, већ су се илегално настанили у
Петровграду после лутања по појединим местима наше државе. Сва три
лица спроводе се данас Комесаријату пограничне полиције у Суботицу
ради пребациваља преко границе с молбом, да ако их мађарске власти
натраг у нашу државу буду спроводили Управи полиције у Новом Саду,
ради пребациваља у Немачку. О предњем ми је част обавестити Краљевску Банску. Управу ради знања, а Комесаријату се спроводе означена лица
ради пребацивања преко границе и извештаја о учињеном.- - Кр.Банска
Управа се моли да о предњем обавести расписом све власти у земљи ради
протеривања именованих ако се врате.”28
Да се статус Јевреја и у Мађарској полако погоршавао сведочи и следећи документ: „На територији града Петровграда пронађен је мађарски
ИАГНС, Ф. 174, пов. 1195/38.
M. Ristović, nav. delo, 25.
28 ИАГНС, Ф. 174, пов. 1195/38.
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држављанин по народности јеврејин Рајнер Габор Иштван, по занимању
трговачки помоћник рођен у Пригревици Св. Иван, апатинског сpеза,
1911 г. ,ожењен са Еритом р.Лсевски, немицом, рођена у Берлину 1909 г.,
са којом се је венчао у Будимпешти 1933 г. Рајнер Габор Иштван, као и
жена му Ерита немају никаквих исправа, већ су илегално ноћу 22 јула т. г.
прешли границу код Бездана, одакле су отишли у Сомбор, затим у Осијек,
где је Рајнер Габор Иштван преко једног свог познаника извадио извод из
матице рођених, са којим би хтео доказати да је Југословенски држављанин. Из Осијека је отишao за Нови Сад где га је наводно јеврејска општина
требала упутити шта треба да ради, која му је пак рекла да дође у Петровград пошто је наводно његов отац и деда био надлежан овде 3. августа о. г.
поподне стигао је Рајнер са женом у Петровград обраћајући се овд. јеврејима за помоћ, коју је и добио од овд. становника Штајнер Дежеа, прив. чиновника у суми од 200 дин. На саслушању Рајнер је изјавио да је још као
дете од 6-7 год. отишао са родитељима у Будимпешту, где је све досада
боравио, али га је будимпештанска полиција пре 45 дана позвала и усмено
му је саопштила да мора напустити Мађарску и отићи у Југославију, пошто
га мађари не сматрају за свог држављанина. Спроведен је наводно до границе и возом пребачен у Југославију, али су га Југословенске власти одмах
вратиле натраг. После 15 дана боравка у Будимпешти поново га је позвала
полиција и саопштила му је, да има поново напустити Мађарску,што је он
и учинио дошавши возом до Баје, где му је погранична полиција дала
упутства како да се илегално ноћу пребаци у Југославију. Како именовани
није југословенски држављанин, јер му се отац и сада налази у Будимпешти,
то је исти од стране Претстојника гр.полиције у Петровграду спроведен са
женом Еритом комесару жељез. и погр. полиције у Суботици ради пребацивања преко границе.”29
Да су се доследно спровидиле наредбе о контроли кретања старних
држављана доказује и обавештење Краљевске банска управа Дунавске бановине о транзитним путницима који нису напустили нашу земљу: „Част
ми је поднети извештај, да према провери преко излазних Комесаријата,
следећи транзитни путници, за које постоји сумња да су Јевреји, нису напустили нашу земљу:
1) ХЕХТ ЕМЕРИК са енглеским пасошем бр. 97860, рођен 1909. год.
по занимању трговац, поседује транзитну визу нашег Претставништва у
Јерусалиму бр. 97860 од 20. 1. 1938 год. важећу 6 месеци.
2) Др. РЕИСЗ ЈОСИФ, са румунским пасошем бр. 265747 из Темишвара, рођен 1895 год. по занимању лекар.
3) ТАМАС-ТАСМАН ДИМИТРИЈЕ са румун. пасошем бр. 241473 из
Турн-Северина, издат 7. VII. 1938 год.по занимањи адвокат, стар 29 г.
29

ИАГНС, Ф.174, пов. 1304/38.
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4) Др. РАСВАН НИКОЛАЕ са румун. пасошем бр. 265252 издат 11.
V. 1938 год. у Букурешту, стар 55 год.
5) ПЕШЕЛ ЕРИКА рођ. ВАИС са немачким пасошем бр. 137/38 издатим 5.7.1938 год. од немачког конзула у Темишвару.
6) ВЕРТЕШ ВИЛХЕМ са румун.пасошем бр. 255610 из Арада.
7) БЕРТА АБРАХАМ супр. АБРАХАМА ХЕРЦ ЕУГЕНА са румун. пас.
број 178771 из Лвова.
8) CИМГРУНД АДОЛФ ОТО са немачким пасошем бр. 145 из Оберусела у Немачкој монтер, рођен 1912 год.
9) МЕРКЛЕР- ДЕЗИДЕРИ у са румун. пасошем бр. 252963 издат 30.
IV. 1938 год. у Темишвару, чиновник, рођ. 1899 год.
10) Др. ВИЛКОВИТС АДАЛБЕРТ са румун. пасошем бр. 270104 издат
8.7. VII. 1938 год. у Сату Маре, по занимању лекар, 40 година стар.
11) ЛИБЕРМАН ВИКТОР са румун.пасошем бр. 226981 издат 4. VIII.
1937 Темишвару, чиновник, рођ. 1895 год.
12) КНЕЗЛЕР АУРЕЛИЈА са швајцарским пасошем бр. 956413 издатим
у Коломеји и нашом Транзитном визом бр. 3568 од 19. VII. 1938. издатим
од нашег Претставништва у Варшави.”30
Свима је у пасоше ударен печат: ТРАНЗИТ БЕЗ ПРАВА НА ЗАДРЖАВАЊЕ, непосредно испод улазног печата Комесаријата. Нажалост, у овом
истраживању нисам успео да откријем даљу субдбину ових људи.
Након Кристалне ноћи југословенске власти су поново модификовале прописе о избеглицама. Већ 14. новембра Министарство унутрашњих
послова доставило је Министарству спољних послова ставове о новој ситуацији и поступцима према јеврејским принудним путницима, засноване
на намери да се поново избегне замерање моћном суседу, али и да се покуша скретање избегличке плиме на другу страну.31 Влада је 1. децембра
1938. године донела одлука да Јеврејима из Немачке, Пољске, Румунијe,
Италије, Аустрије, Чехословачке и као и њиховим сродницима из Палестине се не може издати ни улазна ни транзитна виза без посебног одобрења Министарства унутрашњих дела.32
Ова документа су посведочила о невољама и мукама из 1938, а већ
следеће године избиће Други светски рат који ће произвести незамислива
људска страдања и материјална уништавања.

ИАГНС, Ф. 174, пов. 1337/38.
M. Ristović, nav. delo, 25.
32 Isto.
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PETAR DJURDJEV, HISTORIKER
Historisches Archiv der Stadt Novi Sad

DAS NOVISADER BEZIRKSAMT UND DIE FLÜCHTLINGSKRISE 1938
ZUSAMMENFASSUNG: Der Anschluss Österreichs an das Dritte Reich und
die Schaffung der rechtlichen Grundlagen für die Judenvertreibungen in Rumänien kennzeichneten den Anfang einer Zeit von unvorstellbaren menschlichen
Leiden und Tragödien. Wegen der erwähnten außenpolitischen Umstände
waren die jugoslawischen Behörden im Jahre 1938 mit einer komplizierten
diplomatischen Krise konfrontiert, sowie mit einer steigenden Einreise der
Staatsbürger von Österreich und Ungarn jüdischer Konfession. Wie die Stadt
Novi Sad auf diese neu entstandene Krise reagierte, welche Anordnungen von
höheren Stellen erlassen wurden und in welche Richtungen sich die Migrantenströme bewegten, können wir zum Teil aus den Akten im Bestand 174, Bezirksamt
Novi Sad erfahren, welcher sich im Historischen Archiv der Stadt Novi Sad
befindet.
SCHLÜSSELWÖRTER: Bezirksamt, Novi Sad, Flüchtlingskrise 1938, Juden

UDC 070NAŠE NOVINE"1943/1944"

АЛЕКСАНДАР РАЈЕВАЦ, историчар

ИЗВЕШТАВАЊЕ НЕДЕЉНИКА „НАШЕ НОВИНЕ” О
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ГЕРИЛИ ТОКОМ 1943. И ПОЧЕТКОМ 1944.
ГОДИНЕ
САЖЕТАК: Циљ рада је анализа писања „Наших новина”,1 јединог листа бачких Буњеваца који је излазио за време мађарске окупације Бачке током Другог светског рата, односно начина извештавања ових новина о догађајима са југословенског ратишта. Пре свега намера нам је била да прикажемо прилично неутралан и
на моменте крајње професионалан приступ дешавањима без обзира на учешће
Мађарске у сателитској мрежи Осовине. С тим у вези, покушали смо да сагледамо
атмосферу на војвођанским просторима из угла једне мале етничке заједнице и то
у време промоције новог политичког курса мађарске владе изазваног преокретом
на дипломатским и ратним фронтовима.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Други светски рат, Буњевци, „Наше новине”, Срби, Југославија
Почетком 1943. године иницијатива савезника из Антихитлеровске
коалиције добила је пун замах. Страховити пораз осовинских снага на
Источном фронту и све извеснији слом на северу Африке, уз енормне
губитке у људству и материјалу, недвосмислено су указивали на промену
ратне среће. Сателитска мрежа Рајха у Европи стајала је нетакнута, али
њене чланице више није везивала нада у непобедивост немачког оружја,
већ страх. С једне стране претила им је одмазда Берлина, а са друге, са
истока, непобедива, гневна и освете жељна совјетска армада.
Прве кораке ка демократски и антифашистички оријентисаним снагама, Британцима пре свих, мађарска влада направила је стидљиво током
лета 1942. године,2 а након дебакла Осовине у зимским операцијама на
1 Буњевачке „Наше новине” покренуте су почетком априла 1943. године и опстале све
до слома мађарског окупационог апарата. Излазиле су у Сомбору, петком, у тиражу од 5.000
примерака, а као издавач и главни уредник потписивао се Грга Вуковић, адвокат и првак
тамошњих промађарски оријентисаних Буњеваца. Лист је штампан латиничним писмом,
на српско-хрватском језику – Прим. аут.
2 У јулу 1942. влада је у скупштини инсценрала поступак за утврђивање одговорности о
Рацији како би пред светском јавношћу показала решеност да о злочину јавно проговори, а
са истим циљем на неколико адреса слати су и емисари.; Аleksandar Kasaš, Mađari u Vojvodini
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руском и афричком фронту кокетирање ће постати знатно слободније.
Политиком „клацкалице” премијер Калаи тражио је одступницу на Западу,
шансу за рехабилитацију себе и државе, а конкретним уступцима обесправљеном словенском живљу покушавао да поврати какво такво поверење и приволи, првенствено припаднике српског народа, на заједнички
живот унутар Мађарске.3 Антикомунистичка позиција државног врха и
прилика да се помоћу Срба, односно југословенске владе у емиграцији,
успостави веза са западним демократијама избор генерала Михаиловића
за политичког партнера чинили су логичним. Премијер и најодговорнији
у безбедоносним структурама веровали су у брзу победу англо-америчких
савезника, одлучујућу британску улогу приликом креирања граница и
међудржавних односа у поратној Европи, али и снагу Равногорског покрета.4 Контакти са ЈВуО деловали су као спасоносно решење ако имамо у
виду романтичну слику о Михаиловићу створену од стране званичника и
штампе са обе обале Атлантика.5
1941-1946, Novi Sad 1996, 137; Enike Šajti, Mađari u Vojvodini 1918-1947, Novi Sad 2010, 223, 230–
231; У поменуту активност укључен је и Милан Л. Поповић, како се тада говорило „Србин
са најизразитијим мађарским осећајем”, због веза које је имао у Београду и Европи. Поповић
је почетком августа отпутовао у Швајцарску и ступио у контакт са одређеним личностима,
па и са представником југословенске владе. Нема сумње да су мађарске власти већ тада преко
Србије и Срба покушавали доћи до Енглеза. Међутим, проблем је настао када су због слабог
познавања прилика у подухват уплетене и кључне фигуре квислиншке управе у Београду.
Кабинету Слободана Јовановића није одговарала та врста ризика, па је веза прекинута; Milan
Grol, Londonski dnevnik 1941-1945, Beograd 1990, 186; Верзију по којој је одговорност за злочин
приписана „екстремним елементима” влада у Лондону није прихватила, па је тајним каналима преко људи блиских Михаиловићевој организацији наставила са прикупљањем података
о рацији; E. Šajti, nav. delo, 231.
3 Детаљније: А. Касаш, нав. дело, 138–141; Током 1943. основана је славистичка катедра
на Филозофском факултету у Сегедину, обновљен рад Матице српске, Радио Будимпешта
започеће са емитовањем вести, а у Новом Саду отворена су одељења првог разреда грађанске школе на српско-хрватском језику. Ситнији су уступци учињени и Српској православној
цркви. Приликом посета Бачкој поједини министри у мађарској влади претили су чиновништву отказом уколико не савлада српски језик. Наговештено је значајније учешће Срба у
јавним службама и органима локалне самоуправе.; Јосип Мирнић, Систем фашистичке окупације у Бачкој и Барањи, Зборник за друштвене науке Матице српске, бр.35 (1963), 35.
4 У прилог констатације навешћемо једну поруку Иштвана Ујшасија, шефа мађарске
државне безбедности, упућену генералу Михаиловићу средином јануара 1943. године. Ујшаси,
Дражин познаник из међуратног доба, пише: „Реците господину генералу Дражи Михаиловићу
да на пролеће ове године када Англосаксонци буду вршили нападе на Европу, па и на Балкан, стане
онда када дође до мађарске границе, да он са својом војском не иде даље...Не треба узалудно проливати крв, нарочито нашу и вашу, јер ће ипак будуће границе између нас диктирати велике силе победнице.”; А. Касаш, нав. дело, 142; Поруку сличне садржине спомиње и Енике Шајти, с тим што
наводи 26. мај, а као аутора премијера Калаиа; E. Šajti, nav.delo, 234.
5 Опредељење мађарске владе биће нам јасније ако знамо са колико романтичарског заноса су британски и амерички штампани медији писали о Дражи Михаиловићу. Од јесени
1941., па све до почетка 1943. године објављен је читав низ чланака у Тајму, Њујорк Тајмсу,
Дејли Телеграфу и сл. Информације о подвизима његових сабораца преносила је агенција
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Буњевачке „Наше новине” ревносно су следиле Калаиев курс, иако
се већина чланова уредништва током првих година окупације Бачке прилично некоректно дистанцирала од Београда и „југословенске тамнице”.6
Нова политика je у Србима и њиховој држави, како год се она звала, видела потенцијално важан чинилац, па могућности за некакав маневар и није
било. Готово у сваком броју објављиване су вести са простора распарчане
краљевине, из Недићеве Србије, Хрватске, новости о активности гериле, а
од половине 1943. године све више се писало о улози савезника у разрешењу овдашње ратне драме. Новине су имале читаност, као једини буњевачки лист погодовале су одржавању „језичке кондиције”,7 али и зато што
припадници ове етничке заједнице, чак и они са најјаче израженим мађарским сентиментом, нису у потпуности искључивали могућност повратка
окупираних простора Војводине у састав неке нове, обновљене југословенске државе.8
Прве информације са југословенског ратишта „Наше новине” пренеле су крајем маја 1943. године. Најављена је опсежна акција немачких
трупа чији је циљ био протеривање гериле са простора Босне и Херцеговине, па затим њено уништење у Црној Гори. За вођу „партизана”9 сомборски недељник прогласио је Дражу Михаиловића.10 Касније, почетком
јула, читаоци су обавештени о жестоком поразу герилских снага, страдању бораца, али и локалног становништва услед епидемије тифуса и глади.
Губици су процењивани на 12.000 убијених партизана који су „подупирани
с британске, а дијелом с бољшевичке стране”.11
Ројтерс, славили су га и слободни Французи на Радио Лондону. Величан је као „југословенски Робин Худ”, вођа једине просавезничке војске у поробљеној Европи, легенда, стављан у
исту раван са совјетским маршалом Тимошенком и Американцем Мак Артуром.; Коста Николић, Савезници и покрети отпора у Југославији у Другом светском рату (1941–1945), Београд,
2009, 142–143; У истом периоду Михаиловића и његове борце комплиментима и изразима
захвалности обасипаће британски министри Емери и Идн, амерички званичник Самнер
Велс, затим генерали Брук, Ајзенхауер, Тедер, Окинлек Дегол, Жиро и многи други; Детаљније: Радоје Кнежевић, Слобода или смрт, Сијетл 1981, 982–987.
6 Тима Димитријевић, Крвава окупација Бачке : дневник једног посматрача, Рукописно одељење Матице српске, 10657, 243.
7 Мilenko Beljanski, Sombor i bunjevački nacionalni preporod (1870–1945), Sombor 1971, 69.
8 Када су поједини одважнији Сомборци прекоревали присталице и најближе сараднике
Грге Вуковића због промађарских ставова, прозвани су одговарали како нису противници
Југославије и да ће, ако се држава ослободи и подигне, опет бити Југословени.; Isto, 66.
9 Немачки војни и безбедоносни органи термин ”партизан” користили су за борце обе
гериле и у другим акцијама на територији Југославије. Примера ради, када је покретао
акцију пацификације Србије у јесен 1941. године генерал Франц Беме у својим заповестима
и извештајима све устанике називао је партизанима, али би зато јасно наглашавао: „делом
комунисти , делом националисти.”; Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda. Borbe u Srbiji 1941. god, I–1, Beograd 1949, 685.
10 Naše novine, бр. 9, 28. мај 1943.
11 Naše novine, бр. 14, 2. јул 1943.
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Наравно, радило се о опрацији „Шварц”, познатој по партизанској
епопеји на Сутјесци. У оба чланка не ради се о слабој информисаности
аутора, иако се због терминологије тако чини. У Берлину су снаге оба
герилска покрета сматрана бандом коју без милости треба уништити, а
нарочито у осетљивом моменту попут пролећа 1943. године. Наиме, план
Вермахта био је да током маја и јуна уништи све Михаиловићеве снаге у
залеђу Јадрана, тачније у Херцеговини и Црној Гори, јер су управо оне
сматране за најопаснијег непријатеља у случају евентуалне инвазије англо-америчких трупа.12 Но, након пробоја на Неретви и преговора са Немцима у Загребу јединице комунистичке гериле су са циљем продора, односно
приближавања Србији, наставиле са константним притиском на одреде
ЈВуО и у доброј мери овладале тереном на коме су немачке команде првобитно планирале да униште четнике.13 Сва немачка сила устремила се на
опкољене партизане. Руководство је схватило замку,14 али прекасно. Борци
и део командног кадра просто су масакрирани на Сутјесци, а и Михаиловић се једва спасао, дочепавши се Србије свега два сата пре него што је
обруч око партизана затворен.15
Током лета и ране јесени 1943. године „Наше новине” су са нешто
више пажње пратиле активности југословенске избегличке владе. Јавност
је упозната са формирањем кабинета Божидара Пурића, сеоби краља и
владе из Лондона у Каиро, али и размимоилажењима између представника српских и хрватских грађанских странака у емиграцији.16 Убрзо после
капитулације Италије појавио се и напис о напорима које је Пурићева влада улагала у Лондону, Вашингтону и Москви, а све са циљем прикључења
Југославији италијанских поседа на Балкану и острва.17 За сваки случај,
равнотеже ради, пласирани су текстови о реаговањима из Хрватске.18
Р. Кнежевић, нав. дело, 195.
Milovan Đilas, Revolucionarni rat, Beograd 1990, 260.
14 Титу и најближим сарадницима, првенствено Александру Ранковићу и Миловану Ђиласу, ситуација је постала јасна тек 22-23. маја када су у долини Лима и Таре уочили бројне
елитне јединице Вермахта. Дакле, 7-8 дана након почетка операција. Све до тада руководство револуционарне гериле заносило се и веровало у преговоре вођене са Немцима током
марта месеца у Загребу. Сећајући се тешких тренутака из 1943. године Милован Ђилас је записао: „– Одлазећи од Тита, ја сам Ранковићу добацио – заједљиво према себи колико и према Титу:
Ето нам преговора с Немцима!”; Isto, 260–261.
15 Немци су операцију држали у тајности пред Италијанима због контаката појединих
италијанских официра са Михаиловићевим командантима. Између осталог, у Колашину су
изненадили Павла Ђуришића, заробили њега, његов штаб и око 2000 четника, неке послали
у логоре, а део стрељали.; Р. Кнежевић, нав. дело, 196.
16 Naše novine, бр. 20, 13. август 1943.
17 Naše novine, бр. 28, 8. октобар 1943.
18 После формирања владе Божидара Пурића објављена је вест које је наводно изазвала
велику сензацију у Загребу, а радило се о Павелићевом позиву хрватским политичким емигрантима да се врате у домовину, без обзира на њихов дотадашњи ангажман, сарадњу са
Србима или емигрантским владама. ; Naše novine, бр.21, 20. август 1943; Слично је било и по
12
13
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После краћег периода читаоци сомборских новина сазнали су новости о герили, било је јасно да су устаници опстали. Прво је након искрцавања западних савезника на Сицилију пласирана анализа ратне ситуације
из угла Винстона Черчила где се британски премијер осврнуо на југословенске и грчке антифашисте, па затим најавио „да ће с контролисањем јужне
Италије од стране савезника, устаници загосподарити Јадраном”.19 Упркос свом
антибољшевичком ставу уредништво недељника обавестило је јавност о
заседању у Јајцу, постојању територије „на којој дејствује Тито”, формирању НКОЈ са функцијом владе, будућем федеративном уређењу и водећој
улози Јосипа Броза. Истовремено, поменут је критички став избегличке
владе, али и настојања најутицајнијих личности са обе стране Атлантика
да пронађу излаз из новонастале ситуације. Пут ка решењу, нагласиће
аутор текста, додатно је отежавала идеолошка блискост НКОЈ и Москве.20
Наравно, у Сомбору нису могли знати да је одлука донесена. Након распуштања Коминтерне и бриљантних резултата Црвене армије током лета
1943. године пред Стаљина се без доказа о брзом отварању другог фронта
у Европи више није могло излазити. Југословенско ратиште је за Американце постало споредно, значајно само као извор информација, а сви приоритети и пажња уперени су ка инвазији Француске.21 Правац разрешења
југословенске ратне драме „Наше новине” најавиће средином децембра.
Објављена је вест о разговорима британског премијера Черчила и министра Идна са југословенским краљем и шефом владе, а затим и одлука да
се помогне Титовом покрету. Објашњење о уједињењу антифашистичких
снага деловало је неуверљиво, јер је у истом броју најављена и решеност
Москве на признање НКОЈ као једине законите југословенске владе.22

питању Далмације. Враћање Хрватској њене јадранске обале третирано је као праведан и
релаксирајући чин, с тим што чланак није био ауторски, већ је кориштена компилација анализа из водећих немачких дневних листова.; Naše novine, бр. 27, 1. октобар 1943.
19 Naše novine, бр. 26, 24. септембар 1943.
20 Naše novine, бр. 37, 10. децембар 1943.
21 Одлука о отварању новог фронта у Европи донешена је у августу 1943. године, на конференцији између Рузвелта и Черчила у Квебеку, када су Американци коначно убедили савезника у неопходност инвазије на западу Европе. Предлог британског премијера о офанзиви преко
Југославије и даље у средњу Европу отпао је, јер се сматрало да би такав сценарио у Москви
схватили као дефинитивно одустајање од другог фронта. Уследили су политички уступци
Стаљину, али и опредељење за другу страну у Југославији.; Коста Николић, нав. дело, 102.
22 Naše novine, 17. децембар 1943; Наравно, у питању је био само последњи чин. Прве промене савезничке политике према Михаиловићевој организацији могле су се осетити још
крајем 1942., иако су у то време још увек долазиле похвале и признања. У суштини, коначни
заокрет догодио се већ средином 1943. године; Детаљније: К. Николић, нав. дело, 185–229; Р.
Кнежевић, нав. дело, 163–176; Родољуб или издајник: случај ђенерала Михаиловића. Записници и
извештај Истражне комисије Комитета за праведно суђење Дражи Михаиловићу, приредио Дејвид Мартин, Београд 1990, 82–118.
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Међутим, извесни уступци учињени Британцима у замену за умањење утицаја у оквиру савезничког тројца имали су само привремено умирујући ефекат. Пошто је за усклађивање интереса и разграничење сфера
требало времена, Лондон је у очима малих народа и даље словио као подједнако важан фактор у креирању послератне Европе.23 Упркос негативном
ставу према комунистима и сазнању да је Михаиловић одбачен бесповратно, пештански владајући кругови, па самим тим и сомборски недељник
наставили су са промовисањем британске политике и почетком 1944. године. Нова Черчилова анализа ратне ситуације, објављена на првој унутрашњој страни новина, најављивала је време финалних напора и одлука, па је
наведено како се у Југославији боре једино Титове снаге које наводно броје
250.000 бораца. Између редова могло се уочити становиште како монарх и
емигрантска влада остају партнер једино ако преиспитају однос према
ЈВуО.24 Као доказ исправности и широке подршке британској политици
„Наше новине” забележиле су говор некадашњег премијера Симовића. Са
таласа лондонског радија генерал је апеловао на Равногорце да се одмах
придруже партизанима, оградио се од одлука конгреса у селу Ба, а затим
позвао Србе на верност „великој идеји 27. марта” и уважавање Совјетске Русије. Човек чију су једну нереалну пројекцију његови сународници крваво
плаћали истицао је југословенску оријентацију партизана и упозоравао на
неопходност српске бројчане надмоћи у Титовим јединицама. Сваки други
сценарио, поручивао је са безбедне даљине Симовић, водио је у наставак
братоубилачког рата, а савезници би Србе сматрали „присташама диктатуре и реакционарцима”.25
Но, убрзо по изласку наведеног текста трупе Вермахта окупирале су
Мађарску. Свесно искушења која следе вођство Рајха је након низа пораза
на руском фронту и капитулације Италије решило да ојача сателитску мрежу Осовине у средњој Европи. За пробритански оријентисану Калаијеву,
па и сваку другу пацифистичку опцију у таквом систему места више није
било. Нови правац подразумевао је и промену начина извештавања када
су у питању писани медији, он је морао бити потпуно супротан готово
неутралном курсу какав су „Наше новине” одржавале током 1943. и почетком 1944. године. С друге стране, јасно је да политика Калаиеве владе
23 Британци су сачували контролу над емигрантским владама, америчким обавештајцима ускраћено је право да планирају било какве заједничке акције са кабинетима који су седели у Лондону. Посебна прича су војне мисије у окупираним земљама. Британски официри
ограничавали су Американцима контакте, али и слободу кретања. Америчком пуковнику
Сајцу, примера ради, Британац Армстронг није допуштао да на француском језику разговара са Михаиловићем. Ситуације у којима су представници мешовитих савезничких мисија
по тек завршеној борби са Немцима седели са официрима ЈВуО, док се на радију говорило
како су исту акцију извели партизани нису биле реткост.; Коста Николић, нав. дело, 217.
24Naše novine, бр. 8, 25. фебруар 1944.
25 Naše novine, бр. 9, 3. март 1944.
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није имала перспективу и без немачке окупације, судбина Михаиловићеве
организације запечаћена је одлукама Техеранске конференције и сарадња
са њом за Мађарску у сваком смислу више није имала никаквог значаја.

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ
1 Тима Димитријевић, Крвава окупација Бачке : дневник једног посматрача,
Рукописно одељење Матице српске, 10657.
2 Објављени извори
3 Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih
naroda. Borbe u Srbiji 1941. god, I–1, Beograd, 1949.
4 Родољуб или издајник: случај ђенерала Михаиловића. Записници и извештај
Истражне комисије Комитета за праведно суђење Дражи Михаиловићу,
приредио Дејвид Мартин, Београд, 1990.
ШТАМПА
1 Naše novine (1943-1944)
ЛИТЕРАТУРА
1 Beljanski, Мilenko, Sombor i bunjevački nacionalni preporod (1870–1945),
Sombor 1971.
2 Grol, Milan, Londonski dnevnik 1941-1945, Beograd 1990.
3 Đilas, Milovan, Revolucionarni rat, Beograd 1990.
4 Kasaš, Аleksandar, Mađari u Vojvodini 1941-1946, Novi Sad 1996.
5 Кнежевић, Радоје, Слобода или смрт, Сијетл 1981.
6 Мирнић, Јосип, Систем фашистичке окупације у Бачкој и Барањи,
Зборник за друштвене науке Матице српске, бр.35 (1963).
7 Николић, Коста, Савезници и покрети отпора у Југославији у Другом
светском рату (1941–1945), Београд 2009.
8 Šajti, Enike, Mađari u Vojvodini 1918-1947, Novi Sad 2010.

Александар Рајевац: ИЗВЕШТАВАЊЕ НЕДЕЉНИКА „НАШЕ НОВИНЕ”...

189

ALEKSANDAR RAJEVAC, HISTORIKER

DIE BERICHTERSTATTUNG DES WOCHENBLATTES „NAŠE NOVINE”
ÜBER DIE JUGOSLAWISCHE GUERILLA 1943 UND ANFANG 1944
ZUSAMMENFASSUNG: Das bunjewakische Wochenblatt „Naše novine”
wurde zu jener Zeit ins Leben gerufen, als die strategische Initiative von
Verbündeten aus der Koalition der Vereinigten Nationen in vollem Schwung
war, und der Zusammenbruch des Dritten Reichs immer gewisser war. Die
Änderung der politischen Richtung in der Außenpolitik der Regierung von
Kalai, aber auch die Liberalisierung in der Innenpolitik haben zu einer ziemlich
entspannten Atmosphäre geführt, die auch in den Medien zu spüren war. Trotz
eines proungarischen Sentiments musste die Redaktion des Blattes der anglophilen Stimmung der zentralen Regierung folgen, was die Berichterstattung über
die Ereignisse auf dem Gebiet des zerstückelten jugoslawischen Königreichs
beeinflusst hat. Das Somborer Wochenblatt machte die Öffentlichkeit auf dem
Territorium der Batschka mit den Ereignissen an der Front, den Aktivitäten der
Exilregierung, aber auch mit dem komplizierten Verhältnis der Verbündeten
gegenüber den Guerillabewegungen auf diesem Gebiet bekannt. Im Weltrahmen
von geringer Bedeutung, war die bunjewaker Gemeinschaft nicht bereit, für
andere zu kämpfen, so dass in diesem Blatt Artikel ohne leidenschaftliche
Berichterstattung und Phobien veröffentlicht wurden, die so charakteristisch
für die grausame Kriegszeit waren.
SCHLÜSSELWÖRTER: Zweiter Weltkrieg, Bunjewacen, „Naše novine”, Serben,
Jugoslawien

UDC 728.8(497.113 Petrovaradinska tvrđava)

НЕНАД ШЕГУЉЕВ
Нови Сад

ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА –
МЕРИЛО СТЕПЕНА НАШЕ ДАНАШЊЕ КУЛТУРЕ

САЖЕТАК: Тврђава Петроварадин, ремек-дело војних инжењера у служби Бечког двора, грађена је уз дуже и краће прекиде између 1692. и 1780. године. Када је
завршена изградња, Петроварадин је био најјаче утврђење у Хабзбуршком царству
и главни бастион одбране од тежњи Османског царства да поврати свој утицај у централној Европи. Данас, Петроварадинска тврђава представља један од најкомлекснијих, највећих, најочуванијих и по многима један од најлепших примера војног градитељства XVIII века у свету. Тек након Другог светског рата, стављена је под заштиту
државе. Више од четири деценије касније проглашена је за непокретно културно
добро од великог значаја. Током последњих седам деценија, док су се смењивале
разне управе, одбори, урбанистичка и друга документација, регулациони планови,
различити нивои заштите Тврђаве и односа према њој од стране разних нивоа власти, бројни друштвени радници коментарисали су њихов рад, али и давали бројне
идеје шта да се уради са „оронулим болесником од сто и једне болести“.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Петроварадинска тврђава, Рудолф Шмит, Милан Вранић,
Јован Солдатовић, Слободан Јовановић.

Први третмани остатака „црно-жуте“ владавине
Деградација комплекса Тврђаве почиње још у другој половини XVIII
и у првој половини XIX века услед високих вода Дунава када долази до
оштећења, а касније и потпуног нестанка утврђења на Великом ратном
острву. У првим годинама након Великог рата, Петроварадинска тврђава
остаје и без утврђења на левој обали Дунава. Још 1919. године, тадашњи
новосадски градски начелник Јован Живојновић најавио је да ће тражити
од војних власти да се Граду преда Мостобран.1 Новине су тада писале
1 Записници Проширеног савета града Новог Сада из 1919. године, Зборник архивске грађе
Историјског архива града Новог Сада, приредила Тања Вељковски, Нови Сад 2013, 120.
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како ће ишчезнути „један карактеристичан преостатак црно-жуте владавине у овим крајевима, а уједно и легло заразних мијазама, који су тровали
ваздух променаде и допринеле маларијозним обољевањима, којима се
Нови Сад прочуо“. Средином 1921. године, Мостобран и околно подручје
прелазе у надлежност града Новог Сада и дозвољено је његово рушење.2
Између 1922. и 1924. године, приликом изградње првог сталног друмскопешачког моста преко Дунава између Петроварадина и Новог Сада руши
се готово цео Мостобран. Истовремено, приликом изградње приступног
пута на десној обали Дунава срушена је Водена капија, као и део казаматских просторија западног дела Воденог града.
Прве идеје о пренамени објеката Петроварадинске тврђаве дао је архитекта Бранко Максимовић још 1937. године. Према његовом Пројекту за
идејни регулациони план града Новог Сада, уочена је немогућност изградње једног репрезентативног центра на територији града. Тај Репрезентативни центар Максимовић је сместио на простор „доњих шанчева“ Петроварадинске тврђаве, односно Воденог града, где би биле изграђене будуће
монументалне грађевине. По мишљењу Максимовића, рушењем овог дела
Петроварадинске тврђаве, створили би се услови за изградњу изванредно
интересантне и хармоничне урбанистичке целине у непосредној близини
центра Новог Сада која би била уоквирена „старом тврђавом, Дунавом и
будућим парком...“3
Непосредно пред Други светски рат, 1939. године, извршени су радови на проширењу пута према Каменици и Петроварадину. Уз десну обалу
Дунава срушен је део Воденог ретраншмана и Унутрашња каменичка капија, док су испред Београдске капије срушени делови спољашњих утврђења. Поред ретких фотографија ових рушења, Рудолф Р. Шмит оставио
нам је и писано сведочанство. Он је још тада запазио како се Тврђава последњих година „све више руши“, а изградњу поменутог пута сматрао је
недовољно оправданом и чинило му се да је било боље решење да је пут
ишао око Тврђаве, односно преко Транџамента, при чему би се и смањили
трошкови рушења појединих делова Тврђаве. Шмит сведочи и о безбројним
мањим оштећењима на зидовима „услед самовољног поступања појединаца“. По његовом мишљењу, Петроварадинска тврђава је поред свог историјског и научног значаја могла бити најмаркантније обележје Новог Сада
које му може донети и „много туристичке важности, те је треба чувати од
сваког квара“, а Београдска тврђава и Калемегдан могли су послужити као
пример шта се може учинити претварањем једног бившег војног објекта у
узоран парк. Између осталог, Шмит нас обавештава и о судбини која је
могла задесити Петроварадинску тврђаву. Наиме, по његовим речима, не2
3

Застава, 3. јун 1921.
Бранко Максимовић, Нови Сад данас и сутра, Нови Сад 1937, 10-11.
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кадашња утврђења Хабзбуршке монархије која су изгубила војни значај
након Првог светског рата била су рушена (Осијек, Брод, Карловац...). Наводно, захваљујући „ђенералштабном пуковнику Драгошу Ђелошевићу“
Петроварадин је избегао такву судбину.4
Након Другог светског рата, исте године када је Тврђава стављена под
заштиту државе, долази до првих размимоилажења између конзерватора
и градских власти од којих је тражено да се заустави рушење остатака некадашњег Мостобрана. Поред тога што су остаци Мостобрана били јако
оштећени, а његови сачувани делови имали за науку значај целине и као
такви се нису могли одвајати па самим тим ни уништавати, за тадашњу
градску власт то није значило да његови делови не би требали бити препрека изградњи новог кеја дуж новосадске обале Дунава. Ипак, сматрано
је да уколико се нова траса кеја поклапа са старом, онда би се очувани делови Мостобрана могли уградити у надоградњу, а да при том не изгубе
свој карактер ни изглед повезаности са целином заштићене Тврђаве.5 Две
године касније, без претходног одобрења отварају се нови друмски и пешачки пролази на Београдској капији. Иста ситуација се понавља и 1963.
године приликом изградње одбрамбеног насипа дуж десне обале Дунава
када се на удару нашао део спољашњих утврђења Воденог града, низводно од тадашњег Моста маршала Тита.6

Накинђурена лепотица
Свечано, на Дан републике 29. новембра 1951. године, највећи део
Тврђаве, која је непосредно пре тога прeдата управи Народног одбора
општине Нови Сад, отворен је по први пут за посете грађанства. Већ наредне године основана је Градска управа за Петроварадинску тврђаву на
чије чело је постављен архитекта Андрија Сечујски. Средином 1954, годину
дана након расписаног конкурса за идејно решење уређења Петроварадинске тврђаве, састала се конкурсна комисија од најистакнутијих архитеката,
урбаниста и професора теничких факултета и прегледала осам приспелих радова. Иако је било неколико корисних предлога за намену објеката,
конкурс није дао очекиване резултате, па се ниједна од понуђених идеја
није могла усвојити као основа за главни пројекат уређења Тврђаве. На
основу приспелих решења чланови комисије су дискутовали и дошли до
4 Рудолф Р. Шмит, Петроварадинска тврђава, Културно-привредни преглед Дунавске бановине, бр. 5 и 6, свеска за јуни и јули 1939, Нови Сад 1939, 166.
5 Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе, бр. 1374. од 31. августа 1948.
године.
6 Svetlana Bakić. Prolozi za istorijat zaštite kompleksa Petrovaradinske tvrđave, DaNS, 44/
2003. 12.
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веома корисних закључака који су требали даље да се рашчлане и утврде.7
Предлог за уређење Тврђаве који је сачинио Управни одбор Градске управе за Петроварадинску тврђаву предат је Народном одбору града Новог
Сада 1957. године, где му се губи сваки траг!8
Један од планираних пројеката, поред фискултурних терена са атрактивним забавним реквизитима и минијатурног дечијег саобраћајног парка,
била је и изградња „Петроварадинског пратера“, који је требао да буде један од највећих и најбоље уређених забавних паркова у тадашњој Југославији.9 Након само једне деценије рада, ова Управа је 1962. године интегрисана у Комуналну организацију „Градско зеленило“ која је трајала до 1981.
године, када је Петроварадинска тврђава враћена у надлежност града и
грунтовно укњижена као власништво Скупштине града Новог Сада и културно добро од општег интереса. Начин управљања, у коме је „Тврђава“
била један од ООУР-а у КРО „Градско зеленило“, довео је само до стагнације и опадања нивоа уређености Тврђаве.10
Првих десет година цивилне управе над делом Петроварадинске
тврђаве сумирао је познати новосадски вајар Јован Солдатовић у тексту за
лист „Дневник“. Солдатовић је сматрао да је и поред великих материјалних улагања Тврђава захтевала већу одговорност и стручност у погледу
заштите, степена конзервације, а нарочито правилности и сврсисходности
њеног укључивања у потребе тадашњег савременог живљења. Као најгоре
од свега, Солдатовић је видео несхватање потребе далекосежног планирања и праксу која се одликовала радом на парче, импровизованим решењима или, у другој крајности, исхитреним одлукама за нека, по његовим речима, претенциозна и прилично проблематична решења. Тврђаву је видео
као амбијент запуштености у 90 одсто могућности, доказ нерационалности, непромишљености, или чак примитивна потреба да се сјајем засени
неукост. По његовом мишљењу, бедеми су били запуштени, а у оном обрађеном делу то је било занемаривање основних принципа конзервирања,
јер су у свим интервенцијама објекти третирани најпримитивнијим зидарским поступком. Са друге стране, стена на којој је лежала Тврђава највећим делом је била прекривена већ закоровљеном земљом када је порушен
земљани грудобран „да тврђава буде лепша“! Уместо њене сладуњаве
лепоте, малограђанског неукуса и кича, Солдатовић је видео Тврђаву као
7 Нови Сад са Фрушком гором и Петроварадинском тврђавом – важан туристички центар,
Дневник 4. јул 1954.
8 Програм уређења Петроварадинске тврђаве, Урбанистички завод Нови Сад, Нови Сад јуни
1972. 1.
9 Stevan Stanić, Petrovaradin danas i sutra, V Jugoslovenske pozorišne igre, Sterijno pozorje,
Novi Sad, maj 1960. 103-104.
10 Петроварадинска тврђава - Програм ревитализације, ЈП „Урбанизам“, Нови Сад јули 1996.
34.
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место за рекреативни центар, забавни парк, летњу позорницу, галерију
скулптура под ведрим небом, безбројне тихе хладовите кутке, опште добро,
лепо, корисно и приступачно најширим масама.11
Нешто касније, у ауторском тексту за „Дневник“ реаговао је и професор Милан Вранић. Он наводи како су изречена углавном опречна мишљења о оправданим и неоправданим променама на Тврђави у процесу њеног
адаптирања и како је врло мало била заступљена тежња да се објекти пре
свега конзервирају. Вранић је био мишљења да је историја запостављена и
наводи низ доказа у прилог томе. Приметио је како се на Петроварадинској тврђави о великој бици између Аустријанаца и Турака 1716. године не
може много сазнати, нити да постоји било какав знак или плоча да је Карађорђе, вођа Првог српског устанка, био интерниран у Петроварадин
неколико месеци након слома устанка. Он наводи и да је од 1957. до 1962.
године подземље Тврђаве посетило близу 110.000 посетилаца. Само у току
1962. године водичка служба је провела 23.200 посетилаца, од чега 3.100
странаца, а туристички водичи, поред вербалног тумачења и директног
указивања на неке значајности, нису у могућности да пруже оно што је
неопходно посетиоцу за добијање јасне представе о историјату Тврђаве.
Сматрао је да би посетиоци требали да виде, ако не комплетан Музеј, барем
тематску изложбу „Петроварадин кроз векове“ и тек онда „конкретне доказе“ за историју Тврђаве. Вранић је предлагао и „оживљавање“ подземља
синхронизацијом звукова и светлости, музејских експоната, упаљених бакљи и камина и сл., презентацијом која би била јасна, атрактивна и импресивна за сваког посетиоца. Тврђаву је видео као познатију и привлачнију
дестинацију ако се њена аутентичност вештом руком конзерватора и рестауратора чува и адекватно тумачи. Као најважније могућности које су се
наметале као потреба у односу на рестаурацију тврђаве, Вранић је предлагао следеће компоненте које су по њему чиниле план историјског оживљавања тврђаве „која се још увек не види“: аутентично „оживљавање“ подземља и других тврђавских објеката, истицање историјске карте тврђаве и
обележавање места најважнијих догађаја, публиковање студија из историје
тврђаве, научну оцену архитектонских и уметничких вредности, публиковање фотомонграфије из историје тврђаве... Решењем ових потреба,
Вранић је сматрао да ће се омогућити реализација и оправданост Петроварадинске тврђаве која је стављена под заштиту „због свог историјског
значаја и ради изучавања историје наших народа...“12

11
12

Накинђурена лепотица, Дневник, 30. септембар 1962.
Још увек непозната... Дневник 22. октобар 1962.
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Идеје…
Новинари „Дневника“ редовно су извештавали о дешавањима и проблемима на Тврђави. Неколико месеци након првог отварања Тврђаве за
посетиоце, „Слободна Војводина“ је писала како она треба да буде уређена
тако да задржи свој првобитни стил а све надоградње које су никле између
два светска рата требало је да буду порушене. Тврђава је требало да буде
за Нови Сад оно што је Калемегдан за Београд или тврђава у Љубљани.13
Првих месеци Тврђава је била отворена за посетиоце само недељом како
се не би ометали радови на њеном уређењу. И поред тога, малишани, и то
најчешће из Петроварадина, скоро сваког дана могли су се видети како се
веру по бедемима и одроњавањем опека „проверавају“ дубину Великог
бунара чији је улаз обијан неколико пута.14 „Дневник“ је у априлу 1954.
године најављивао да ће поводом Празника рада бити отворен забавни
парк на Тврђави. У њему је требало да се нађу вртешке и љуљашке за децу
и одрасле, чекић за мерење снаге, шест стрелишта, велики дрвени лавиринт, бициклодром, мањеж са два понија за вожњу колима и јахање, крива
огледала, буре за окретање и сл.15 Још почетком 50-их година била је предвиђена изградња зоолошког врта, ботаничке баште, летње позорнице за
3.000 гледалаца и премештање постојећег забавног парка у доњи део Тврђаве. Изградња жичане железнице до врха тврђаве била је један од првих
пројеката, али се ни тада није знало како ће се радови одвијати и којим
темпом ће ићи.16 Крајем фебруара 1955. године, Петроварадинску тврђаву
посетио је тадашњи председник Федеративне Народне Републике Југославије, Јосип Броз. Том приликом он је евоцирао успомене на своје затворске
дане током 1914. године. Приликом посете председник Броз је предложио
да се посвети још пажње уређењу Тврђаве. „Потребно је – казао је он – засадити дрвеће, али не високо дрвеће које би кварило изглед Тврђаве, него
неко ниско, неко које одговара. Тврђава је добро место за излете Новосађана, и ви то можете лепо уредити...“17

Убрзано се уређује плато Петроварадинске тврђаве, Слободна Војводина, 12. април 1952.
На петроварадинској тврђави сада је у току изградња великог кружног шеталишта, Слободна
Војводина 14. април 1952.
15 На највишим тачкама града, После преуређења Петроварадинска тврђава ће постати омиљено
шеталиште Новосађана, велики историјски, културни и забавни центар, Дневник, 27. април 1954.
16 Петроварадинска тврђава сутра, Дневник 14. јули 1954.
17 Тито на Тврђави, Дневник, 22. фебруар 1955.
13
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Идеје, идеје…
„Шта ће бити са Петроварадинском тврђавом“ – питао је новинар
„Дневника“ Влада Урбан када је почетком пролећа 1961. године Тврђаву
видео као „напуштени замак без домаћина“.18 Исти аутор, пар недеља касније пише: „Да ли је то стварно далеко?“ – постављајући питање Новосађанима који уздишу и коментаришу речима: „Далеко је, док се попнеш...“,
тих петнаест минута хода од центра града и 212 степеника које их дели од
горњег платоа Тврђаве. „Да ли људи данас не знају шта ће са њом?“, „Да
ли је и како занемарују?“, „Зашто се она сматра за далеку периферију
града који и нема далеких периферија... Чињеница је да Тврђава данас
представља једну од ретко интересантних грађевина у читавој Европи,
али је слабо обилазе туристи...“ – пита аутор даље и констатује како је
идеја о зоолошком врту пропала пре свог правог рођења, а дечији градић
који је већ почео да привлачи мале Новосађане, усухнуо неприметно и сам
од себе. За Урбана, Тврђава је стајала сама и уклета, почишћена и умивена,
свеже окречена, поплочаних стаза, уређених травњака, чистих романтичних
тунела, стоји и изгледа чека предузимљиве људе. Ко зна из којих разлога,
град од 100.000 становника жељних разоноде, намерно окреће главу од
Тврђаве, примећује аутор. По њему, са мало више предузимљивости и
маште на њеним капијама стражарили би живописно униформисани
стражари са старим оружјем, по њеним улицама и ходницима би била
истакнута бар најосновнија обавештења и подаци о настанку и развоју
Тврђаве. Међутим, закључује Урбан – „ништа од тога“ и наставља: „Напротив, на Тврђави нема ни стилизоване продавнице сувенира, а често се може
наићи на само закључана врата. Онда кажемо: - Далеко је, док се попнеш...“.
Ипак, аутор је видео неки помак јер су се издвајале идеје о увођењу линије
градског превоза Сајмиште – Тврђава у току сајмова, отварање млечног
ресторана, неколико приредби које би привлачиле сталне посетиоце. Аутор је деловао оптимистички када је „на умртвљеном животу некадашњег
будног чувара на Дунаву“ приметио да је нешто „изгледа живнуло, нешто
се покренуло.“ Сматрао је да ће, можда, мало иницијативе нових људи на
Тврђави покренути значајније резултате, а „можда ће Новосађани због
ситних удобности схватити да тврђавине висине нису алпинистичке […]“
и закључује на крају: „Можда... можда ћемо престати да уздишемо...“19
Те године, за „Дневник“ је писао и др Бранислав Букуров. И он је
сматрао да Петроварадинској тврђави недостаје атрактивна моћ коју друге
тврђаве имају. Поред Природњачког музеја и лагума, Тврђава није имала
друге атрактивности и по његовом мишљењу требало је на том пољу још
18
19

Као напуштени замак без домаћина, Дневник, 31. март 1961.
Када ћемо престати да уздишемо, Далеко је док се попнеш, Дневник 11. април 1961.
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нешто урадити. Предлагао је, поред постојећих и најављених садржаја,
пре свега за младе, садржаје и за старији свет, попут изградње Географског
музеја који би поред минијатурних облика рељефа, хидрографије, биљног
и животињског света, свих типова и облика насеља, великих индустријских објеката, хидроцентрала, рудника, саобраћајних средстава, пловних
објеката итд.20
О Петроварадинској тврђави често је писао и Живко Марковић,
аутор више туристичких водича за Нови Сад и Петроварадинску тврђаву.
У једном од многобројних ауторских текстова за „Дневник“ Марковић у
кратким цртама објашњава разлоге против теорије о постојању подземног
ходника испод Дунава, ма колико да ће то са неповерењем да приме они
који су тим проблемом обузети.21

Идеје, идеје, идеје…
Крајем 80-их година новосадски „Дневник“ доноси један мањи фељтон под називом „Тврђава препуштена зубу времена“. Његови аутори, Б.
Хложан и Б. Паивод, писали су о њеној „славној прошлости“, „неизвесној
будућности“, неискоришћеним шансама и како њен опстанак зависи од
бриге и добре воље грађана. Они су Петроварадинску тврђаву видели су
како „Потенцијални Елдорадо војвођанског и југословенског туризма брзо
пропада“ а по њиховом суду, стање у којем се Тврђава тада налазила, бриге
за њено одржавање није било на претек. Некадашње гордо утврђење проживљавало је невеселу старост и ако се нешто не промени, Тврђава, онаква
какву су је познавали, „неће имати још дуг век... Тврдња је алармантна, али
и стање је крајње озбиљно.“ – примећују аутори јер је Тврђава деценијама
недовољно одржавана а последњих година почела је брзо да пропада, и
додају: „Земљиште испод тврђавског платоа се слеже, зидови зграда пуцају, кровови су у јадном стању, степеништа и мостићи су руинирани […]
тако жалосно дотрајава своје дане, далеко од очију и интересовања већине
ионако малобројних туриста који посећују Нови Сад.“22
Аутори фељтона су сматрали да газдовању Тврђавом није била посвећена довољна пажња и да су многи занимљиви планови остали неостварени. Они су посетили на „златне педесете“ године када је Тврђава била
прилично запуштена и да је требало доста труда да се она уреди. „Када је
било довољно пара, није недостајало идеја.“ – причао је тада за „Дневник“
некадашњи руководилац Управе за Петроварадинску тврђаву, архитекта
Др Бранислав Букуров, Географски музеј на Тврђави?, Дневник 11. март 1961.
Тунел испод Дунава не постоји, Дневник 30. јул 1971.
22 Тврђава препуштена зубу времена (1), Гибралтар на Дунаву, Дневник, 10. август 1987.
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Андија Сечујски. Он је подсетио како су постојали велики планови, али
они нису никада спроведени јер није било новца и додаје како интеграција тадашње Управе са „Градским зеленилом“, није било најсрећније решење, а тренутно стање Тврђаве је најбољи доказ примећују новинари. Поред
недостатка новца за одржавање Тврђаве Сечујски је сматрао и да се није
могло разграничити ни шта је чија дужност и надлежност, те је тако, на
крају, за Дунавски парк издвајано више пара него за Тврђаву. Такође, приметио је некадашњи руководилац Управе да ни газдовању овим објектом
није посвећена довољна пажња, помиње пословица – „где је много бабица...“.
Тврђава је била осуђена на таворење и лагано пропадање, а многи занимљиви планови остали су неостварени – закључио је Сечујски.23
Тадашњи члан Председништва Туристичког савеза Војводине, члан
Извршног већа Скупштине општине Петроварадин и председник Туристичког савеза Новог Сада Илија Дрезгић, подсетио је на оснивање Комисије за уређење Петроварадинске тврђаве и подграђа и њен рад: „Прво је
требало да се успостави сарадња између свих корисника тврђаве: угоститеља, уметника, и ‘Градског зеленила’“, али се, по речима Дрезгића, није
далеко одмакло. Ипак, Дрезгић додаје како је рађено на уређењу и одржавању појединих објеката и простора, о довођењу бројних културних манифестација и других садржаја на Тврђаву, као и да би уметници „чешће
требало да отварају своје атељее посетиоцима. Дрезгић је сматрао да је
најважније да се под хитно реши статус Тврђаве, а проблем ће се решити
„када овај споменик добије домаћина, неку радну организацију комуналних делатности. […] Тврђава је недопустиво прљава, а то ругло виде туристи из свих крајева земље и света. Зашто се трава редновно не коси? […]
То су бриге које мора да решава цео град, као и до сада, јер су у Тврђаву
уложена не мала друштвена средства.“24
„За Тврђаву је потребан један суптилан приступ и добар програм
који ће бити реализован.“ – изјавио је тадашњи вршилац дужности директора Градског завода за заштиту споменика културе, архитекта Слободан
Јовановић. Он је подсетио да је тада на снази још увек био Идејни програм
уређења Петроварадинске тврђаве из 1972. године, који је, по његовом
мишљењу, врло лепо све разрадио али је недостајао пројекат који би све
разноврсне планове објединио и координирао. По њему, проблем је представљало то што није постојао детаљан урбанистички план. По речима
председника СО Петроварадин Антуна Дајча, Подграђе Тврђаве могао би
да буде други туристички центар града, а и на самој Тврђави морали би се
покренути много разноврснији туристички, угоститељски, спртски и културни садржаји. „Сигурно је да је за то потребно доста пара, али ова ула23
24

Тврђава препуштена зубу времена (2), Златне педесете, Дневник, 11. август 1987.
Тврђава препуштена зубу времена (3), Лек за оронуло здање, Дневник, 13. август 1987.
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гања за уређење и реконструкцију Тврђаве донела би, сасвим сигурно,
неупоредиво више прихода.“ – закључио је Дајч.
Новинари „Дневника“ у разговору са другим представницима СО
Петроварадин сазнали су да постоје и планови да се од Подграђа створи
пешачка туристичка зона и да би најпре требало решити питање саобрајаја кроз улицу Марије Гупца25 и из приземља старих зграда елиминисати садржаје који не обогаћују туристички понуду и сместити ту угоститеље, туристичке агенције и продавнице сувенира. На тај начин, од Подграђа би се „могао створити пријатан туристички центар, привлачан за
грађане али и за туристе који данас, руку на срце, у Новом Саду немају
богзна шта да виде.“ – закључују новинари „Дневника“ и додају како би
се са мало маштовитости и добре воље садашња неугледна главна улица
Подграђа могла уредити у прави мали „петроварадински Страдун“. Поред
реконструкције објеката и саобраћајница, отварања нових угоститељских
објеката, новинари предлажу и уређење терена за мале спортове, размишљају о поновном отварању забавног парка, уређењу складишта, санитарних чворова, јавних чесми, бољи прихват туриста који долазе бродовима и
аутобусима...26
У то време вршени су радови на поправкама и адаптацији зграде некадашњег Арсенала у централну зграду Музеја града Новог Сада. Археолог
Радован Бунарџић сматрао је да Музеј који годишње посети 200.000 људи,
уз ефикасан маркетинг, солидну пропаганду и замимљиве гостујуће изложбе, може имати далеко већу посету. Тврђава је још једном виђена као
„језгро уметничког стваралаштва“, место на које би се могу приређивати
атрактивни концерти, од озбиљне до рок музике, а амбијенти су захвални
и за театарске приредбе, ликовне сусрете и простори за отварање неке
галерије. Као идеалан простор за музичке догађаје виђена је и црква Св.
Јурја у којој постоје и пропадају старе оргуље. Аутори сматрају и да „од
спретности и маштовитости данашњих генерација житеља Новог Сада
зависи да ли ће и колико овај моћни комплекс бити искоришћен“. Наведене иницијативе, планови и предлози сведочили су им да се од Тврђаве
релативно лако може учинити језгро културног и уметничког стваралаштва, зрачила је „далеко изван уских локалних оквира“ и како „од нас“ захтева мало више бриге и пажње. „Сигурно је да се све што се уложи у њу,
Тврђава може вишеструко да врати.“ – оцењују аутори.27
Новинари су још једном деловали оптимистички. После периода
запуштености и пропадања, по њиховом речима, изгледало је да Тврђаву
чекају боља времена. Наводе да је у граду и у надлежним институцијама
Данашња Београдска улица.
Тврђава препуштена зубу времена (4), Неискоришћеме шансе, 14. август 1987.
27 Тврђава препуштена зубу времена (5), Простор за светске изложбе, 15. август 1987.
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преовладало мишљење да се не сме одуговлачити са рестаурацијом и уређењем Тврђаве и како су покренуте и конкретне акције, „које већ дају резултате“. Напомињу да је основана и радна група стучњака која припрема
формирање управе. Као рок оснивања нове управе Тврђаве, која је требало
да газдује и брине о њеним објектима, одређен је крај 1987. године.
Тадашњи председник Извршног већа града Новог Сада Милош Поповић сматрао је да садржаји који постоје на Тврђави нису такви да би привлачили посетиоце да чешће одлазе тамо. Упоредо са уређењем Тврђаве,
планирано је и проширивање и обогаћивање њених угоститељских, културних и забавних садржаја. Према његовим речима, постојали су и неки
планови да се у подножју Тврђаве, ако буде расположених средстава, на
месту некадашњег железничког моста, подигне „нови суперлуксузни хотел са марином“. Поповић подсећа и на проблем који постји дуже време, а
то је повезивање Тврђаве са Новим Садом. Као решење видео је подизање
жичаре и пешачког моста, али због недостатка новца није могао да се одреди конкретан рок ни начин како би то било изведено.
Аутори фељтона на крају закључују да на Петроварадинској тврђави
неће бити „неких великих промена“ али да се стварају предуслови да се
постојећи проблеми Тврђаве реше. „Ствари крећу набоље...“ – још једном
оптимистички делују новинари и примећују како је на насловној страни
образложења о потреби формирања управе Тврђаве, као мото цитиран
натпис над улазом у копенхагенску већницу: „Град је онакав какви су његови грађани“ и додају да треба подржати настојања да се Петроварадинска
тврђава што пре уреди „јер њен изглед, запуштен, или дотеран, заправо је
огледало свих нас. Дакле, Тврђава ипак није препуштена зубу времена!“28

Јавашлук и безвлашће!
РО „Урбанизам“ израдила је 1988. године Детаљни убранистички план
Петроварадинске тврђаве. Сачињена је обимна документација о стању Петроварадинске. Општи закључак стања у којем се налазила Тврђава сведен
је на три речи: „стање је лоше“.29 Анализа дотадашњег начина управе указивала је да је далеко најделотворнија управа за Тврђаву била након њене
предаје цивилним властима, када је постојала самостална управа са стручно-квалификованим управником. Тадашња ситуација, у којој се сваки корисник Тврђаве стара само о својим потребама, а нико не координира и не

Тврђава препуштена зубу времена (5), Долазе бољи дани, 16. август 1987.
Izvod iz analize stanja Petrovaradinske tvrđave, RO Urbanizan, Zavod za urbanizam Novi Sad,
Novi Sad 1989. 7.
28
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брине за целину комплекса, сматрана је за Тврђаву погубном,30 и истицано да је што пре потребно формирати формитати нову управу Тврђаве.31
Одлуком Скупштине општине Нови Сад, крајем 1991. године оснива
се Јавно предузеће „Петроварадинска тврђава“ којем је Тврђава поверена
на управљање и коришћење. Истовремено, Скупштина града усваја и
Детаљни урбанистички план Петроварадинске тврђаве којим се усмеравала
активност овог предузећа.32
Након само пар месеци деловања овог јавног предузећа, Јован Солдатовић је реаговао у више ауторских текстова за новосадски „Дневник“. „Јавашлук и безвлашће!“ била је његова прва реакција. Солдатовић је сматрао
да је неодговорно и нестручно понашање готово свих позваних и обавезних према Тврђави условило само њено рапидно пропадање. Оснивање
овог предузећа Солдатовић је видео као наду у боље дане, али након само
неколико месеци његовог постојања приметио је само сечу и крађу стабала,
паљевину закоровљених утрина, и даље разваљене стазе, поваљене скулптуре, као и наставак вандализовања зидова. Посебан акценат Солдатовић
је дао на немогућност проналажења заједничког језика корисника простора на Тврђави, пре свега ликовних уметника, са управом новог предузећа.
Борбу ликовних уметника видео је и као напор да се спречи да „овај изузетни комлекс светског значаја не прекрије жабокречина чиновничког немара, бесмисао нечијих уситњених интереса“ и потоне у понор тоталног
безнађа. Солдатовић је приметио како је годинама светлија будућност
Тврђаве осликавана елаборатима „оних који су имали монопол на то“, али
и обећањима оних у власти „умишљених ‘власника’“ те агонија пропадања
није прекинута...33
Директор јавног предузећа Весна Катић дала је више одговора штампаним медијима у којима је Солдатовићеве оцене сматрала малициозним
коментарима и јаловим доприносом у решавању објективно тешких проблема на Петроварадинској тврђави.34 Јавно предузеће је укинуто након
годину и по дана постојања.35 Светлана Бакић, архитекта конзерватор из
Покрајинског завода за заштиту споменика културе, сматрала је да је, иако
је било неких замерки, предузеће успешно радило,36 док је архитекта Слободан Јовановић био другачијег мишљења. Неславну судбину овог преду-

Izvod, нав. дело. 3.
Izvod, нав. дело. 7.
32 Сл. лист Града Новог Сада, бр. 02/1991.
33 Запуштена Петроварадинска тврђава, Дневник 6. мај 1992.
34 Малициозни коментар – јалов допринос, Дневник 14. мај 1992.
35 Сл. лист Града Новог Сада, бр. 8/1993.
36 S. Bakić, Prilozi, 13.
30
31
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зећа видео је као резултат разних врста опструкција и вероватно због лоших
пратећих кадровских грешака у формирању радно-руководног тима.37

Неизвесна будућност
Проглашавањем за културно-историјски споменик, преласком Тврђаве под цивилну управу и добијањем статуса културно-историјског споменика од великог значаја, није спречена појаву константне физичке девастације њеног целокупног комплекса. Уз све управе, одборе и комисије Народног одбора општине Нови Сад, Општине Петроварадин, Скупштине општине и Извршног одбора Скупштине Града Новог Сада, уз сву урбанистичку и другу документацију, сву заштиту, комуналне организације и
јавна предузећа, за Слободана Јовановића је Тврђава на почетку новог
миленијума и даље била оронули болесник од сто и једне болести коме је
потребна темељна рехабилитација, нега и ревитализација. Он је приметио
и како не мањкају планови и програми, идеје и визије и како се увек падало на практичном испиту – реализацији.38 Такође, Јовановић је још 1996.
године упозоравао да су Петроварадинској тврђави посебно неопходни
програми интезивне и хитне санације, програм конзерваторско-рестаураторских мера и један далекосежан и паралелно реализиован програм
истраживања (не само археолошких) и презентације њене историје, стварности и проспекције.
На темељну ревитализацију Петроварадинске тврђаве, а посебно њеног Подграђа, препуног комуналних, грађевинских, социјалних и свих
других проблема и недаћа, на поновно довођење у ред свега пропалог и
угроженог, на коначно целисходно и трајно статусно, имовинско и правно
регулисање коришћења простора, уметничких радионица и атељеа, уз
употпуњавање садржаја свих делова Тврђаве и запоседање простора специјалне намене, највероватније ће се још дуго чекати.39 Док се то не догоди, ако се икада и догоди, да било који план, нацрт, пројекат, стратегија,
регулација или идеја буду остварени, можемо се само још једном сложити
са речима Јована Солдатовића који је још пре више од пола века запазио
како ће Тврђава „речито говорити о нама, нашој умешности и стручности
да је користимо, па тако остати трајан документ нашег менталитета, друштвене свести – мерило степена наше данашње културе.“40

Slobodan Jovanović, Kruna nad gradom, DaNS, 44/2003. 9.
S. Jovanović, Kruna, 9.
39 S. Jovanović, Kruna, 9.
40 Накинђурена лепотица, Дневник, 30. септембар 1962.
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NENAD ŠEGULJEV
Novi Sad

DIE PETROWARADINER FESTUNG - EIN MASSSTAB UNSERER HEUTIGEN KULTUR
ZUSAMMENFASSUNG: Die ehemalige Festung Petrowaradin, ein Meisterwerk
der Militäringenieure im Dienste des Wiener Hofs, wurde im Zeitraum zwischen
1692 und 1780 mit längeren und kürzeren Unterbrechungen erbaut. Nachdem
der Bau abgeschlossen wurde, war Petrowaradin die stärkste Festungsanlage
im Habsburgischen Reich und die Hauptbastion zur Verteidigung vor den
Bestrebungen des Osmanenreichs, dessen Einfluss in Zentraleuropa zurückzugewinnen. Heutzutage stellt die Petrowaradiner Festung eines der komplexesten,
größten, am besten erhaltenen und, nach Meinung vieler Menschen, eines der
schönsten Beispiele des militärischen Bauwesens im XVIII. Jahrhundert in der
Welt dar. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie als Kulturdenkmal unter
Schutz gestellt. Mehr als vier Jahrzehnte später wurde sie zum unbeweglichen
Kulturgut von großer Bedeutung ernannt. In den letzten sieben Jahrzehnten, in
der Zeit der Änderung von verschiedenen Verwaltungen, Ausschüssen, urbaner
und anderer Dokumentation, Regulationsplänen, verschiedener Schutzstufen
der Festung und des Verhältnisses zu ihr seitens verschiedener Regierungsniveaus, haben zahlreiche öffentliche Persönlichkeiten die Beschlüsse der
Behörden bezüglich der Festung kommentiert, aber auch verschiedene Vorschläge dazu geäußert, was man mit dem „verfallenen, an mehr als hundert
Krankheiten Erkrankten“ tun sollte, der auch heute noch dringend der gründlichen Rehabilitierung, Pflege und Revitalisierung bedarf.
SCHLÜSSELWÖRTER: Petrowaradiner Festung, Rudolf Schmidt, Milan Vranić,
Jovan Soldatović, Slobodan Jovanović

UDC 625.712.1(497.113 Novi Sad)
711.73(497.113 Novi Sad)

ЖЕЉКО ЕВЂИЋ, историчар
Нови Сад

БУЛЕВАР КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ ПОСЛЕ 1941. ГОДИНЕ

САЖЕТАК: Од како је Нови Сад постао део Краљевине Србије, а убрзо и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, почиње, за њега, један нови живот. Изградњом првог
друмског сталног моста, изграђен је и први булевар у граду, који је спајао мост и
Трг Ослобођења (Трг Слободе). На њему су, до почетка рата, изграђене репрезентативне зграде које и данас плене својом лепотом. После окончања ратних сукоба и
успостављања нове власти у граду, за центар града настаје једно ново доба. Кренуло
се са израдама планова како на најбољи начин продужити булевар и изместити
саобраћај из центра. Циљ је делимично испуњен, уз доста рушења кућа и зграда,
да би се изградиле грађевине за ново доба, како се то онда говорило. Те грађевине
и данас, углавном, служе својој сврси.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Нови Сад, Булевар краљице Марије, Булевар маршала Тита,
Булевар Михајла Пупина, архитекте, планови, зграде, градња, рушење.
Завршетком Првог светског рата, Нови Сад и Петроварадинска тврђава постају део Краљевине Србије, а одмах затим и Краљевства Срба, Хрвата
и Словенаца. Пошто је Тврђава била веома важан војни објекат, прилаз
њој се штито и са леве обале Дунава. То утврђење са новосадске стране Дунава, звало се Мостобран.1 Уступањем Мостобрана граду, од стране Војске
Краљевине СХС, Нови Сад је коначно могао да се шири и према реци. Уговор о уступању потписан је 1. децембра 1921. године. У име града уговор је
потписао градоначелник Милан Слиепчевић, а у име 1. армијске области,
њен командант генерал Милош Васић.2

1 Мостобран (Брикшанц) је био мало утврђење које је штитило прилаз Петроварадинској
тврђави и понтонском мосту са бачке стране (налазио се уз Дунав, заузимао је, приближно,
шири простор данашњег прилаза Варадинском мосту са новосадске стране).
2 Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 150, Градско поглаварство Нови Сад (1919-1941)
(даље: ИАГНС, Ф. 150), 32951/1925.
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Питање градње сталног моста преко Дунава, које је наслеђено из
бивше државе, постало је поново актуелно. Иако је предаја Мостобрана
коначно извршена 1924. године, до тад је започета градња моста, који ће,
када буде отворен, добити име по другорођеном сину краља Александра
Првог, Томиславу. У то време, пред новосадске урбанисте постављен је
задатак да пројектују трасу будућег булевара, који би спајао нови мост и
центар града тј. Трг Ослобођења (данас Трг Слободе). Део града кроз који
би нови булевар пролазио, звао се Мали Лиман.3 Импровизована траса
будућег булевара била је скоро запуштена од Дома здравља до Улице
Илије Огњановића, јер се веома каснило са изградњом моста. До тада је
насут ломљени камен од Дунавске улице до Дома здравља,4 а према мосту
је калдрмисан пут и то је урадила фирма „Гутман и Франк”.5
Проширени Градски савет одлучио је 1926. године да се не мења стари регулациони план, осим проширења Улице краљице Марије.6 Што се
тиче наведеног проширења, треба рећи да је Муниципално веће Града 29.
маја 1922. године одлучило да нова улица, која спаја трг са мостом, треба
да буде 20 метара широка (јер ће бити и главна веза са Сремом) и да се
експропришу три куће (Игњата Марковића, Матице српске и Банке Војводине).7 Уговор између Града и Игњата Марковића (пензионисани инспектор за аграрну реформу), по ком се земљиште на ком је његова кућа експроприше, а кућа руши и ослобађа простор за будућу улицу према мосту,
потписан је 7. новембра 1923. године. Није одмах договорена откупна цена
па се именује изабрани суд, чију ће пресуду обе стране поштовати.8 Матица српска уступа оно земљиште које је потребно за нову улицу, уз услов да
добије друго земљиште у блоку. Муниципални одбор, на састанку током
јуна 1923. године, утврђује да кућиште зграде Матице српске на углу Трга
Ослобођења и Улице краљице Марије није тангирано постојећим регулационим планом на прочељу нове улице и да је тај план одобрен још 4. септембра 1918. године, од стране угарских власти, и даље на снази.9 (фотографија бр.1 на крају текста)
Нови мост је завршен и пуштен у саобраћај 20. маја 1928. године, када су
се на средини моста руковали и рекли коју пригодну реч Бранислав Борота,
градоначелник Новог Сада, и Иван Јелачић, повереник Петроварадина.10
3 Предео око даншњег Булевара Михајла Пупина, некада је био мочварно подручје, препуно дунавских рукаваца (лимана), па је по томе тај део града некад називан Мали Лиман.
4 Прва зграда на будућем булевару подигнута је 1923. године, по пројекту Јураја Шретера.
У стилу руског класицизма изграђен је Дом народног здравља.
5 ИАГНС, Ф. 150, 14154/1926.
6 ИАГНС, Ф. 150, 43025/1926.
7 ИАГНС, Ф. 150, 10290/1939.
8 Исто.
9 Исто.
10 Велимир Вукмановић, Дунавски мостови – од извора до ушћа, Нови Сад 2009, 134.
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Из извештаја Муниципалног одбора, од 20. априла 1929. године, сазнајемо да је саобраћај преко моста све већи и да је прилаз Улици краљице
Марије са путева Темеринског, Кисачког, Руменачког и Футошког незгодан јер су те улице узане и без могућности за проширење. Донета је одлука
да се не улази дубље у ову проблематику.11 Иначе, уређење (изградња)
саме улице поверено је фирми „Др Михајло Франк” из Београда (23. маја
1927), по цени од 1.446.180 динара. Предузимач је радове извршио у року
(пет месеци), али су констатоване неке неправилности, које су у наредним
годинама отклоњене.12
Почеле су се давати и прве дозволе за занатске и друге делатности на
Булевару, па тако Градско начелство дозвољава: Антонију Марковићу да
може обављати угоститељску делатност држањем крчме (Бул. краљице
Марије број 14); Сабо Јулијани да обавља женско-кројачке услуге (број
1/I); Берон Маргарити да обавља угоститељску делатност под називом
Берон Маргарита – Народна кухиња ситног обима (бр. 13); Ауто-електра
К.Д. да обавља трговину електротехничким материјалом (прибором) на
мало (палата „Кроација”); Кеслер Дезидеру да послује под називом Кеслер
Дезидер – „Унион” продавница бомбона, чоколаде и разних слаткиша на
мало (бр. 1).13
До почетка Другог светског рата, на Булевару су изграђене зграде,
које, већина од њих, и данас представљају квалитетну градњу у сваком
смислу и визуелни идентитет града. Набројаћемо неке од тих грађевина:
Бановински комплекс, зграда Новосадске трговачке омладине, зграда Новосадског огранка Црвеног крста, палата „Кроација”, Раднички дом.14
Пред почетак напада на Југославију, новосадски урбанисти су планирали продужење булевара, по сличној путањи како су послератне власти
то урадиле, али ти планови нису одмакли даље од цртежа тј. идејних решења (фотографија бр. 2).
Сам рат Булевар је провео као, привремено, „слепа” саобраћајница,
јер је југословенска војска приликом повлачења, 11. априла 1941. године,
срушила Мост краљевића Томислава. До 1944. године није било градње
нових зграда ни планова вредних помена, везаних за Булевар. У ноћи између 22. и 23. октобра 1944. године, прве јединице Народноослободилачке
војске (Југословнеске армије) ушле су у град. Међу првима су били борци
4. батаљона 12. војвођанске бригаде на челу са политичким комесаром
Живом Шијачким, који је добио наређење од генерала Косте Нађа да заштити зграду Бановине од пљачке.
ИАГНС, Ф. 150, 15903/1929.
ИАГНС, Ф. 150, 13992/1932.
13 ИАГНС, Ф. 150, 3557/1933, 4758/1936, 1613/1937, 20427/1937, 5327/1937.
14 Називи набројаних грађевина су везани за првобитну намену истих, а неке су и у данашње време задржале исту сврху збох чега су и изграђене.
11
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Први велики задатак нових власти, био је оспособљавање прелаза
преко Дунава. У почетку је то био понтонски мост, а онда је изграђен и
први друмско-железнички мост после Другог светског рата. Пуштању у
саобраћај, 20. јануара 1946. године, присуствовао је и председник нове
државе Јосип Броз, по ком је мост добио име.15
Пошто је нова држава била заснована на сасвим другим темељима,
тако су и промене биле неминовне, јер оно што је било пре рата, сматрано
је као неуспех који је и довео до грозних ствари током ратних сукоба, У почетку су то биле „козметичке” промене док се није припремио терен за
дубље захвате. Тако и Булевар краљице Марије мења назив у Булевар Црвене армије, а тај назив ће се задржати до чувене 1948. године, када добија
име по председнику Југославије, маршалу Титу.16 Уследила је и промена
имена хотела „Краљица Марија”, одлуком Главног извршног одбора А. П.
Војводине који је одобрио власнику Драгутину Заплетал Штолцу да промени име у хотел, ресторан и кафана „Војводина”. Док је Комисија за ратну
добит Окружног народног одбора утврдила да је Штолц за време окупације потрошио, у кафани, преко 50.000 литара вина, ракије и пива, па је
сходно томе имао ратну добит. Кажњен је са 600.000 динара.17
Нове власти су поставиле темеље визији модерног урбаног развоја
града, са посебним освртом на центар као управљачки део, који је представљао политичку моћ и идеолошку снагу у стварању бољег друштва за новог
човека. У тим плановима се налазио и Булевар који је требао бити продужен, како би се изместио саобраћај из самог центра тј. са Трга Слободе, са
објектима који симболизују ново време: седиште локалне власти, пошта
(телекомуникације), пословне фирме.18
Неколико година после рата, кренуло се са проширењем Булевара,
па је тако на Тргу Слободе срушена зграда Матице српске 1952. године.
Иако се Матица још раније преселила на адресу где је и данас, ту су остала
нека одељења.19 Следеће године Савет за комуналне послове доноси одлуку о проширењу Булевара. На десној страни биће отворена робна кућа
(„Узор”), уређено шеталиште и постављен велик травњак. У наредних
петнаестак година ово ће бити главно место за излазак младих Новосађана, тзв. корзо.
Богољуб Савин, Новосадски мостови на Дунаву, Нови Сад 2005, 36.
Војислав Пушкар, Улице Новог Сада 1745–2000, Нови Сад 2001, 26.
17 Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 346 Окружни народни одбор Нови Сад (19451946), 8300/1946.
18 Мр Дарко Полић, Стилска вежба савременог урбанистичког планирања (2): Булевар Михајла
Пупина (даље: Д. Полић, Стилска вежба савременог урбанистичког планирања (2)), ДАНС, 72,
Нови Сад 2011, 61.
19 Владимир Врговић, Нови Сад 1944-1969 (даље: В. Врговић, Нови Сад 1944-1969), Нови
Сад 2011, 209.
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Са десне стране Булевара маршала Тита (угао са улицом Војводе Путника), кад се силази с моста, у периоду од 1955. до 1956. изграђен је део
зграде Управе канала ДТД, заједно са стамбеном зградом за раднике. Један
краћи период, по изградњи, ту се налазила и УДБА, да би се током 1957.
године преселила у новоизграђену зграду покрајинског СУП-а у Пап Павла
улици.20
Усвајањем новог Генералног урбанистичког плана (ГУП) 1950. године
и Закона о национализацији земљишта 1958. године, стекли су се услови
да се у центру крене са великим грађевинским захватима.21 Рушени су делови старих улица и правио простор за продужење булевара. Прва грађевина новог доба изникла је на углу Булевара маршала Тита и Улице Жарка Зрењанина. Реч је о седишту скупштине Града, које је у почетку било
седиште Среза новосадског а тек касније понело назив који и данас носи.
Градња је трајала у периоду од 1958. до 1960. године по пројекту архитекте
Сибина Ђорђевића и његове супруге Милене. Током рада органа Среза,
на последњем спрату овог здања се налазио војни одсек.22 План је био да
све градске управе из старе Градске куће пређу у ново здање, али ова идеја
није никад реализована.
Једна од основних поставки овог ГУП-а, реализована је у периоду од
1950. до 1963. године,23 На простору центра града изграђени су водовод и
канализација, који су покривали потребе за око 32.000 корисника. Почетком 60-их година започиње се и са топлификацијом путем топлана тј. даљинског грејања.24
У исто време почиње градња једне од највиших зграда тог доба у
граду, која је била симбол напретка друштва, а дело је архитекте Драгише
Брашована. Зграда поште представља грандиозни подухват новог доба и
новог булевара. Грађена је од 1958. до 1962. године.25
На фотографијама бр. 3 и 4 види се предео од Бановине према згради поште пре и после трасирања и изградње западног дела Булевара маршала Тита. Одлука о градњи је донета 1957. године, пројекат саобраћајнице израдио је инжењер Јован Катанић, а урбанистичко решење је дело
архитеката Драгана Пајкића и Ане и Петра Јанкова. Овај градитељски
подухват изведен је у року од пет година (1958-1963)26, уз доста рушења
Исто, 271-272.
Д. Полић, Стилска вежба савременог урбанистичког планирања (2), 63.
22 Здање скупштине, https://skupstina.novisad.rs/zdanje-skupstine/, 28.9.2017.
23 Мр Гордана Милидраговић, Утицаји урбанистичког планирања на послератни развој у
САП Војводини са посебним освртом на Нови Сад, Нови Сад 1989, 122.
24 Исто, 146.
25 Драгиша Брашован, https://graditeljins.wordpress.com/graditelji-info/dragisa-brasovan/,
(приступљњно: 28.9.2017).
26 Мр Дарко Полић, Стилска вежба савременог урбанистичког планирања (1): Булевар Михајла
Пупина, ДАНС, 71, Нови Сад 2011, 24.
20
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ниских стамбених зграда и кућа и других грађевина, међу којима се налазила и Јерменска црква (Црква Св. Гргура Просветитеља), чије рушење и
данас пред урбанистичку струку поставља питање да ли је баш тако морало (фотографија бр. 5).
Завод за заштиту споменика културе – Одељење за Војводину формира комисију која почетком 1951. године прегледа објекат и 3. марта исте
године доноси Решење по ком се црква ставља под заштиту као културноисторијски споменик.27 Око власништва над земљиштем и црквом, водио
се спор између бечких Мехитариста и Суботичке бискупије, пошто су и
једни и други тврдили да се без њихове дозволе ништа не може продати,
јер су крајем 50-их година вођени разговори око питања одштете за експроприсану имовину.28 Прве назнаке да ће храм бити срушен, појавиле су се
1957. године и касније кроз дописе које су једни другима слали представници власти и Завода за заштиту споменика културе. Градске власти су
стално истицале да у Новом Саду нема више верника који посећују цркву.
После доста напора да се очува грађевина, притисци власти на Завод су
превладали па је 10. марта 1960. донето Решење о брисању цркве из регистра споменика културе.29 Пре цркве, срушене су и друге грађевине, зграда
Војвођанског музеја и стамбена зграда тзв. Лепотица. Средином октобра
1963. године, срушена је Јерменска црква (фотографија бр. 6), а једино је
тад преживео зид који се ослањао на зграду банке и који ће на том месту
стајати до почетка друге деценије 21. века. Постоји пројекат обнове цркве,30
који је једно време био озбиљно разматран али на крају се одустало од њега.
После рата, нове југословенске власти су основале Државни осигуравајући завод (ДОЗ), јер су убрзо укинута сва приватна осигуравајућа друштва. Недуго потом, трансформацијом, формиран је Осигуравајући завод
„Нови Сад” (ДДОР) који се, средином 1963. године, усељава у своју нову
зграду на Булевару маршала Тита, где се и данас налази.31
До појаве кућних ТВ апарата (телевизора) и телевизије, Новосађани
су у великом броју посећивали биоскопе, којих је било десет током 60-их
година. Године 1969. на Булевару маршала Тита изграђен је највећи и
најмодернији биоскоп у граду, који је добио назив Арена (фотографија
бр. 7).32 У почетку је једини улаз био кроз двориште хотела „Војводина”, да
би изградњом робне куће „Стотекс” улаз био могућ и са Булевара.
Љиљана Лазић, Јерменска црква у Новом Саду – Избрисана баштина, Нови Сад 2014, 161.
Исто, 164.
29 Исто, 171.
30 Мр Дарко Полић, Могућност обнове Јерменске цркве у Новон Саду, ДАНС, 73-74, Нови Сад
2011, 68-72.
31 В. Врговић, Нови Сад 1944-1969, 417.
32
Жарко Богосављевић, Биоскопи претварани у магације и тржне центре,
http://www.blic.rs/vesti/vojvodina/bioskopi-pretvarani-u-magacine-i-trzne-centre/vw8yqdb,
(приступљено: 28.9.2017).
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У истој деценији када је изграђен биоскоп, донета је одлука да се
подигне прва савремена робна кућа у граду. Изабрана је локација на углу
Булевара маршала Тита и Улице Народних хероја (данас Улица краља
Александра) (фотографија бр. 8). Робна кућа је изграђена на парцели на
којој се некад налазила Католичка (мађарска) гимназија. Пројектовање је
поверено љубљанском пројектном бироу „Конструкта” и архитекти Милану Михеличу, а сама градња новосадском „Неимару”. Нажалост, због
градње „Стотекса”, морао је бити срушен део историјског архитектонског
наслеђа. Пројектанти су имали идеју коју су и остварили, да продајни простор буде целовит и прегледан.33 Робна кућа је првобитно названа „Нови
Сад”, да би 1984. године променила име у „Базар”, али се код великог броја Новосађана одомаћило име „Стотекс”.
Друштвени живот на Булевару одвијао се на потесу од Бановине према мосту. Ту свакако треба поменути неколико главних места за излазак
Новосађана у то доба, а у данашње време се одржало једно место препознатљиво по свом оријанталном називу и производима.
Посластичарницу „Цариград” 1939. године отворио је Секула Ристић.
Секула је првобитно живео у Гундулићевој улици да би потом прешао на
Булевар краљице Марије и ту отворио овај познати локал. Разлог због којег
ова посластичарница носи назив некадашњег престоног града Византије,
лежи у томе што је власник правио оријенталне слатке специјалитете и
пића, по којима је „Цариград” и данас познат. Средином 50-их година 20.
века у посао полако улази син Риста, чијом заслугом се пословање побољшава. Пошто је Риста познавао доста новосадских фудбалера, корзо, који
је био испред „Узора” (данас десна страна Модене улице), полако прелази
испред „Цариграда” и Дунавског парка. Ово, можемо слободно рећи, култно место, посећивале су многе познате личности као што је Џералдина,
ћерка Чарлија Чаплина, глумац Берт Ланкастер, а од домаћих гостију и
данас су веома чести певачи група Електрични оргазам, Дисциплина
кичме и многи други. Успешну традицију овог места, наставља Горан,
Ристин син, који уз помоћ породице наставља да се и даље успешно бори
са све већом конкуренцијом.
На Булевару је крајем 50-их година почела да ради и кафана „Мрца”,
која се налазила поред студентске мензе у (некадашњој) палати „Кроација”.
Незванично име је добила због неколико смрти гостију у самој кафани,
које су се догодиле током 1963. године. Тад су гости почели ово место да
називају „Код три мртваца“, а касније скраћеније „Мрца”. У овај локал су
навраћали људи свих профила и професија, лекари, глумци, уметници,

33

Донка Станчић, Нови Сад – од куће до куће, Нови Сад 2005, 545-549.
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спортисти, новинари, док је најбољи гост био књижевник и уметнички
критичар Телевизије Нови Сад Слободан Божовић.34
Најлуксузнији локал у граду отворен је 1967. године и звао се „Кафе
Булевар” (данас „Гондола”). Био је, и остао, један од најпосећенијих локала у граду, који је нудио све врсте специјалитета са роштиља. Кафе после
пет година рада постаје посластичарница, јер су гости углавном млади
људи са „плићим” џепом. „Булевар” се затвара 1981. године и ускоро се ту
отвара прва пицерија у граду, али због нерентабилности престаје са радом
после три године. После краће паузе, 1985. године, отвара се специјализовани ресторан „Акшам”, а упоредо се ту налазио и бифе „Амадеус”. Почетком деведесетих година отвара се ресторан „Од А до Ш” који ће радити
наредних десетак година када се на овом месту отвара „Гондола”, која ради
и данас и један је од најпосећенијих локала у граду.35
Последњи велики грађевински подухват на Булевару маршала Тита
у 20. века, био је изградња подземног пролаза (фотографија бр. 9) између
робне куће „Стотекс” и главне поште, док је главни пројектант био инжењер Арса Димитријевић. Радови су почели 1. октобра 1987. године када је
затворен саобраћај на Булевару, од биоскопа Арена до позоришта. Било је
потребно ископати 15.000 кубних метара земље да би се направио простор
за градњу потходника. На градилишту су заједно радили радници „Неимара” и Канала ДТД. Тачно у подне, 8. марта 1989. године, отворен је подземни пролаз, али уређење локала и спољних прилаза потрајаће још неко
време. За безбедност локала и пролазника задужен је био милиционер, као
и камера.36
Изградња западног дела Булевара је урађена са циљем да се заобиђе
центар града и да се измести саобраћај из појединих улица како би се оне
претвориле у пешачку зону. То се делимично успело урадити али уз превелику цену. Срушене су бројне куће и зграде, поједине улице подељене
на пола, а неке су остале слепе. У 21. веку на Булевару су урађени или
започети одређени грађевински подухвати, који су заинтересовали струку
и грађане да јавно дебатују и износе мишљења.

В. Врговић, Нови Сад 1944-1969, 488-489.
Владимир Врговић, Нови Сад 1970-1990, Нови Сад 2017, 495-496.
36 Исто, passim.
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Поглед са главне поште на Јерменску цркву пре рушења

Поглед са поште на остатке Јерменске цркве
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Изградња биоскопа Арена

Изградња робне куће „Стотекс“
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Завршетак изградње подземног пролаза
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ŽELJKO EVĐIĆ, HISTORIKER
Novi Sad

DER BOULEVARD DER KÖNIGIN MARIJA NACH 1941
ZUSAMMENFASSUNG: Seit Novi Sad ein Teil des Königreichs Serbien und
später des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen geworden ist, hat
ein neues Leben für die Stadt begonnen. Durch den Bau der ersten festen
Straßenbrücke wurde auch der erste Boulevard in der Stadt gebaut, der die
Brücke mit dem Platz der Befreiung (Platz der Freiheit) verband. Bis zum
Anfang des Kriegs wurden am Boulevard repräsentative Gebäude erbaut,
welche durch ihre Schönheit auch heute noch beeindrucken. Nach Beendigung
der Kriegskonflikte und dem Amtsbeginn der neuen städtischen Regierung
begann eine neue Zeit für das Zentrum der Stadt. Man begann mit der
Ausarbeitung von Plänen, dass man den Boulevard auf die bestmögliche Weise
verlängert und den Verkehr aus dem Zentrum verlagert. Dieses Ziel wurde
teilweise erfüllt, indem viele Häuser und Gebäude abgerissen wurden, damit
Gebäude für eine neue Zeit erbaut werden, wie man damals sagte. Diese
Gebäude dienen auch heute noch hauptsächlich ihrem Zweck.
ZUSAMMENFASSUNG: Novi Sad, Boulevard der Königin Marija, Boulevard
des Marschalls Tito, Architekten, Pläne, Gebäude, Bau, Gebäudeabriss

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
UDC 371.671:94(497.1)
ДР ПРEДРAГ M. ВAJAГИЋ, истoричaр,

Бaчкa Пaлaнкa

ПРВИ СВEТСКИ РAТ У УЏБEНИЦИМA ИСТOРИJE
НA ТEРИТOРИJИ EКС–JУГOСЛAВИJE

СAЖEТAК: Рaд се заснива на компаративнoj анализи местa и тумачења Првог
светског ратa у уџбеницимa истoриje за основне школе у републикама нaстaлим на
територији бивше Југославије. Кao пoлaзнa oснoвa зa aнaлизу пoслужили су нaм
уџбeници истoриje писaни у социјалистичкoj Југославији. Са нестанком југословенске државе, свака од њeних бивших република je зaпoчeлa сa писaњeм сoпствeних
уџбеникa. Зa aнaлизу тeкстa уџбeникa истoриje пoслужили смo сe мoдeлoм нa кojи
нaм je укaзaлa истoричaркa Дубрaвкa Стojaнoвић, кojи инструмeнтaлизaциjу истoриjских чињeницa aнaлизирa нa три нивoa. Пoчeтни oбухвaтa пoвршинскe-фaктoгрaфскe кoнструкциje, гдe сe истoриjскe чињeницe прилaгoђaвajу днeвнo-пoлитичким пoтрeбaмa. Нaчин кoнструкциje истoриjскe фaктoгрaфиje пoлaзи oд изoстaвљaњa нeких чињeницa, инсистирaњa нa oдрeђeним чињeницaмa вишe oд истoриjскe
рeaлнoсти, oднoснo прeвoђeњeм чињeницa у истoриjскe нeистинe. Нa другoм нивoу
кoнструкциje истoриje кoристe сe aутoстeрeoтипи кojи вoдe кa фoрмирaњу истoриjскe свeсти и прeдстaвa o улoзи сoпствeнe нaциje у прoшлoсти. Tрeћи нивo инструмeнтaлизaциje вoди кa прикaзивaњу истoриje кao судбинe, чиjи je тoк нeзaвисaн oд
прoцeсa и прoмeнa, из чeгa прoизилaзи кoнцeпт зaтвoрeнoг истoриjскoг кругa у кoмe
имaмo вeчнo пoнaвљaњe. Анализа истoриjских дeшaвaњa тoкoм Првог светског рата
је повезанa са циљевима нaстaвe историје, пре свега са когнитивнo-eдукaтивним аспектoм, нa кoгa сe нaдoвeзуje социјални аспект. Коначни циљ анализе јe представљање
Првoг свeтскoг рaтa нa чaсoвимa истoриje у основним шкoлaмa нa тeритoриjи бившe
Jугoслaвиje, кao и мoгућих мaнипулaциja кoje служe у нeнaучнe, идeoлoшкe сврхe.
КЉУЧНE РEЧИ: Први свeтски рaт, уџбeници, нaстaвнe тeмe и jeдиницe, фaктoгрaфскe кoнструкциje, кoлeктивнo сeћaњe
Први светски рат je оставио неизбрисиве трагове на свим друштвеним групaмa и нaциjaмa кoje су од тада делиле време на пре и после њега.
У гoдинaмa кoje су слeдилe широм Европе пoдизaнa су oбeлeжja која су
преживеле подсећала на славу и страдања из Вeликoг рaтa. Meђутим изби-
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jaњe Другoг светскoг ратa, суoчилo je људску цивилизaциjу сa joш вeћим
стeпeнoм рaзaрaњa и рaтних злoчинa, штo je дoвeлo дo пoтискивaњa Вeликoг рaтa из сeћaњa. У пoслeдњим дeцeниjaмa XX века, дoлaзи дo нoвoг
интeрeсoвaњa зa Први свeтски рaт, штo сe дoвoди у вeзу сa покушајимa
обнове колективног сeћaњa. Рaзлoзи зa ствaрaњe кoлeктивнoг сeћaњa су
били рaзличитo мoтивисaни, у Западној Европи тeжилo сe прeвaзилaжeњу
свe вeћих друштвeних пoдeлa и прoнaлaжeњу oдгoвoрa нa изaзoвe кoje je
нoсилa глoбaлизaциja; исток Европе сe суoчaвao сa пoсткoмунистичким
врeмeнoм, у кoмe су људи пoкушaвaли дa ,,поново саставе комадиће давно
разбијених огледала”; a ваневропске нације су пoслe дeкoлoнизaциje зaпoчeлe потрагу за заједничким сећањима и заборављеним идентитетима.1
Истoриjу Првoг свeтскoг рaтa, jeднoг oд прeлoмних дoгaђaja XX вeкa
кaрaктeришу стaлнo присутнe рaспрaвe мeђу истoричaримa. Tрaгaњe зa
њeгoвим узрoцимa и пoвoдимa, кao и питaњe кривцe зa пoкрeтaњe рaтa,
врeмeнoм су сe прeтвoрилa у ,,oпсeсивнo питaњe”.2 Пoлитичкa инструмeнтaлизaциja Првoг свeтскoг рaтa зaпoчeлa je joш зa врeмe њeгoвoг трajaњa, a
пoсeбну димeнзиjу дoбилa je oдрeђивaњeм кривaцa зa рaт у мирoвним
угoвoримa.3 Зa врeмe пoстojaњa jугoслoвeнскe држaвe oвa питaњa сe у њeнoj
стручнoj jaвнoсти нису oтвaрaлa, jeр je пoстojao пoлитички и истoриoгрaфски кoнсeнзус. Рaспaд Jугoслaвиje дoнeo je нoви приступ прoучaвaњу Првoг
свeтскoг рaтa, кojи сe oдвиjao крoз стручну, идeoлoшку и пoлитичку димeнзиjу. Taкo дoбиjeнa сaзнaњa прoнaшлa су свoje мeстo у уџбeницимa
истoриje, при чeму je дoшлo дo рeвизиje у кojoj су дoтaдaшњи хeрojи пoстaли aнтихeрojи, a жртвe су сe прeoбрaтилe у кривцe. Нa тaj нaчин дoшлo сe
дo тoгa дa jeдaн истoриjски дoгaђaj имa рaзличиту пeрцепциjу и врeднoвaњe у уџбeницмa истoриje нa тeритoриjи бившe Jугoслaвиje.
Tумaчeњe Првoг свeтскoг рaтa je дoживeлo вишeструкe прoмeнe у
уџбeницимa истoриje из рaзлoгa штo je oвaj рaтни сукoб нудиo oбиљe мaтeриjaлa зa крeирaњe нaциoнaлнo–рoмaнтичaрскoг нaрaтивa. Свoje мeстo
у шкoлскoм прoгрaму jугoслoвeнскe држaвe, Први свeтски рaт нaлaзи у гoдинaмa нeпoсрeднo пo свoм зaвршeтку. Из тoгa прoизилaзи њeгoв знaчaj
зa фoрмирaњe нaциoнaлнe и истoриjскe свeсти, jeр су присуствo сaврeмaних дoгaђaja у уџбeницимa истoриje, влaсти кoристилe зa плaсирaњe
тумaчeњa кoje сe смaтрaлo испрaвним. Taкaв приступ je биo нajбoљи зa
фoрмирaњe oднoсa гeнeрaциja кojу су стaсaвaлe прeмa нoвoj држaви кoja je

Mилoш Кoвић, Србиja 1914, (кaтaлoг излoжбe), Бeoгрaд 2014.
Aникa Moмбaуeр, Узрoци Првoг свeтскoг рaтa, Бeoгрaд 2013, 7.
3 Mилe Бjeлajaц, Нoви (Стaри) зaплeти oкo узрoкa Првoг свeтскoг рaтa прeд oбeлeжaвaњe
100. гoдишњицe, Toкoви истoриje, 1/2013, 15-18. Зa вишe видeти: Mилe Бjeлajaц, 1914-2014:
Зaштo рeвизиja?, Бeoгрaд 2014.
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упрaвo нaстaлa у тoм рaту.4 Збoг тoгa je Први свeтски рaт у уџбeницимa
истoриje jугoслoвeнскe крaљeвинe прикaзивaн кao тeмeљ зajeдничкe држaвe, a свe у служби изгрaдњe нoвoг jугoслoвeнскoг идeнтитeтa. Oвa чињeницa je нaрoчитo дoбилa нa знaчajу зaвoђeњeм Шeстojaнуaрскe диктaтурe
1929. гoдинe, кaдa je истoриja дoбилa вaспитни кaрaктeр, умeстo oбрaзoвнoг, гдe сe знaчaj нaциoнaлнe идeje у прoшлoсти и сaдaшњoсти истицao у
први плaн. У нaстaвнoм прoгрaму зa истoриjу инсистирaлo сe нa oним
истoриjским дoгaђajимa кojи су jужнoслoвeнскe нaрoдe спajaли у прoшлoсти, уз нaглaшeнe симeтриje измeђу истoриje Србa и Хрвaтa.5
Сoциjaлистичкa Jугoслaвиja je свoje кoрeнe имaлa у Другoм свeтскoм
рaту, збoг чeгa je Вeлики рaт изгубиo нa свojoj вaжнoсти. Нoвe кoмунистичкe влaсти су тeжилe нa дискoнтинуитeту сa културoм сeћaњa кoja je
нeгoвaнa у Крaљeвини Jугoслaвиjи. Хрoнoлoгиja рeвoлуциoнaрнoг пaртизaнскoг рaтoвaњa дoбилa je првeнствo нaд Великим ратoм, кoмe je биo
признaт oслoбoдилaчки кaрaктeр. Oн сe у jaвнoсти пoмињao приликoм
oбeлeжaвaњa знaчajних jубилeja и гoдишњицa. Oднoс сoциjaлистичкe
Jугoслaвиje прeмa сeћaњу нa Вeлики рaт биo je вeoмa слoжeн, и oн сe нe
мoжe свeсти нa њeгoву пуку нeгaциjу.6 Гaврилo Принцип и oргaнизaциja
Mлaдa Бoснa су прeдстaвљaни кao прeтeчe кoмунистичкe и jугoслoвeнскe
идeje. Пoсeбнo сe нaглaшaвaлo дa je Mлaдa Бoснa у свojим рeдoвимa oкупљaлa ,,рoдoљубe” из рeдoвa српскe, хрвaтскe и муслимaнскe oмлaдинe кoja je
вeрoвaлa дa ћe нaциoнaлнo oслoбoђeњe истoврeмeнo oмoгућити и сoциjaлнo oслoбoђeњe.7
Пoчeткoм oсaмдeсeтих гoдинa у уџбeницимa истoриje Први свeтски
рaт je биo смeштeн у пoглaвљу нaслoвљeнoм Eпoхa сoциjaлистичких рeвoлуциja. Кao узрoк рaтa нaвoдили су сe супрoстaвљeни интeрeси двa блoкa
силa у вeзи прeрaспoдeлe кoлoниja.8 Гaврилo Принцип je прeдстaвљeн кao
припaдник рeвoлуциoнaрнe oргaнизaциje, a пoштo су aтeнтaтoри нaбaвили oружиje у Србиjи oнa je oптужeнa зa oргaнизaциjу, збoг чeгa joj je
Aустрo-Угaрскa oбjaвилa рaт, кojи сe прeтвoриo у ,,свeтски пoжaр”. Сукoб
4 Дубрaвкa Стojaнoвић, Кaлуп зa истoриjскo пaмћeњe: Бaлкaнски рaтoви у српским
уџбeницимa истoриje, Гoдишњaк зa друштвeну истoриjу, 3/2012, 91.
5 Дрaгицa Кoљaнин, Нaциoнaлнa идeja у нaрoдним шкoлaмa у Вojвoдини, Истрaживaњa 19
(2008), 207-208.
6 Дaнилo Шaрeнaц, Toп, вojник, сeћaњe: Први свeтски рaт и Србиja 1914-2009, Бeoгрaд 2014,
279.
7 M. Кoвић, нав. дело.
8 Питaњe прeрaспoдeлe кoлoниja je oбjaшњeнo слeдeћим рeчимa: ,,Зa oбa прoтивничкa
блoкa кoлoниje су билe вaжнe кao извoри сирoвинa, jeфтинe рaднe снaгe и кao тржиштe зa
прoдajу свoje рoбe. Стoгa су Цeнтрaлнe силe зaхтeвaлe дa сe изврши пoнoвнa пoдeлa кoлoниja кaкo би дoбилe вишe нeгo штo су згрaбилe, дoк су зeмљe Aнтaнтe жeлeлe дa сaчувajу
свoje кoлoниje и прoширe сe нa нoвe.” Лaзaр Рaкић, Истoриja зa 7. рaзрeд oснoвнoг вaспитaњa и
oбрaзoвaњa, Нoви Сaд 1984, 172.
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кojи je вoђeн нa eврoпским фрoнтoвимa прeдстaвљeн je кao ,,мeђусoбнo убиjaњe милиoнa вojникa зa интeрeсe импeриjaлистa”. Стaњe у пoзaдини зaрaћeних држaвa je oписaнo кao врeмe у кoмe су сe пojeдинци бoгaтили нa рaчун
милиoнa кojи су били пoгoђeни пoслeдицaмa рaтa. Рeзултaт рaтa je биo
уздрмaн кaпитaлистички пoрeдaк и пoчeтaк eпoхe сoциjaлистичких рeвoлуциja. Нaстaвнa jeдницa Jугoслoвeнски нaрoди и нaрoди Пoдунaвљa у Првoм
свeтскoм рaту дoнoси хрoнoлoшки прeглeд дeшaвaњa нa Бaлкaнскoм фрoнту, при чeму сe у тeксту нe спoмињу имeнa истoриjских личнoсти. У oквиру
oвe нaстaвнe jeдиницe нaлaзи сe и дeo пoсвeћeн ствaрaњу првe jугoслoвeнскe држaвe, a jeдини знaчaj њeнoг ствaрaњa сe oглeдao у тoмe штo су Jугoслoвeни пoслe вeкoвa прoвeдних пoд туђинскoм влaшћу ,,зaпoчeли живoт у
свojoj зajeдничкoj држaви”.9
Нa првe прoтиврeчнoсти у уџбeницимa истoриje укaзaлa je рaспрaвa
o стaњу jугoслoвeнскe истoриoгрaфиje вoђeнa у стручним кругoвимa.10 Сa
другe стрaнe, jeднoм oтвoрeнa, дискусиja o уџбeницимa истoриje ниje у
нaрeдним дeцeниjaмa зaтвaрaнa.11 Пoпуштaњe крутих стeгa кoмунистичкe
идeoлoгиje дoнeлo je прoмeнe у приступу прeмa Вeликoм рaту у уџбeницимa истoриje, oн сe сaдa нaлaзи у тeми кoja je нaслoвљeнa Први свeтски
импeриjaлистички рaт и Oктoбaрскa сoциjaлистичкa рeвoлуциja.12 Кao узрoк
зa пoчeтaк рaтa сaдa сe нaвoди тeжњa вeликих силa зa oствaривaњeм прeвлaсти у свeту, пo кaрaктeру сукoб je прoглaшeн зa oсвajaчки и импeриjaлистички, дoк je зa jугoслoвeнскe нaрoдe oдбрaмбeни и oслoбoдилaчки
рaт. Mлaдa Бoснa сe смaтрaлa зa ,,нaциoнaлнo - рeвoлуциoнaрну oргaнизaциjу”
кoja сe aтeнтaтимa бoрилa зa рушeњe Aустрoугaрскe мoнaрхиje и ствaрaњe
зajeдничкe jугoслoвeнскe држaвe. У oпштeм прeглeду дeшaвaњa нe спoмињу сe рeвoлуциje у Русиjи кao прeсуднe зa тoк и рeзултaт рaтa. У нaстaвнoj
jeдиници Jугoслoвeнски нaрoди у Првoм свeтскoм рaту дaт je прeглeд учeшћa
Србиje и Црнe Гoрe у рaту, a oстaли jугoслoвeнски нaрoди сe нe спoмињу.
Oд истoриjских личнoсти нaвeдeнa су имeнa Стeпe Стeпaнoвићa, гeнeрaлa
Живojинa Mишићa, мajoрa Дрaгутинa Гaврилoвићa и гeнeрaлa Maкeнзeнa;
нaвeдeн je брoj стрaдaлих нa Крфу и Виду, a спoмeнутa je и ,,Плaвa грoбицa”.
Примeр истoриjскe кoнструкциje прeдстaвљa прикaзивaњe прoбoja Сoлун-

9 Истo, 171-197, Нaстaвнe jeдиницe у oквиру тeмe Eпoхa сoциjaлистичких рeвoлуциja:
Први свeтски рaт, Jугoслoвeнски нaрoди и нaрoди Пoдунaвљa у Првoм свeтскoм рaту, Oктoбaрскa
сoциjaлистичкa рeвoлуциja, Рeвoлуциja у Нeмaчкoj и Maђaрскoj.
10 Истoриoгрaфиja, мaрксизaм и oбрaзoвaњe, (збoрник рaдoвa), Бeoгрaд 1986.
11 Mирa Рaдojeвић, Joш jeднoм o уџбeницимa истoриje, Toкoви истoриje, 3/2006, 193.
12 Нaстaвнe jeдиницe у oквиру тeмe Први свeтски импeриjaлистички рaт и Oктoбaрскa сoциjaлистичкa рeвoлуциja: Први свeтски рaт 1914-1918. гoдинe, Jугoслoвeнски нaрoди у Првoм свeтскoм
рaту, Рaд нa уjeдињeњу Jужних Слoвeнa и прoклaмoвaњe Крaљeвинe Србa, Хрвaтa и Слoвeнaцa, Пoчeтaк рeвoлуциje у Русиjи, Oктoбaрскa сoциjaлистичкa рeвoлуциja. Љиљaнa Mлaдeнoвић-Maксимoвић, Истoриja зa VIII рaзрeд oснoвнe шкoлe, Бeoгрaд 1989, 3-18.
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скoг фрoнтa кao глaвнoг рaзлoгa брзe кaпитулaциje Нeмaчкe.13 У слeдeћoj
нaстaвнoj jeдници умeстo нaвoђeњa jугoслoвeнских нaрoдa кojи су живeли
у Aустрo-Угaрскoj мoнaрхиjи кoристи сe изрaз ,,нaши нaрoди” зa кoje сe
кaжe дa су били ,,oбaвeзни” дa учeствуjу у бoрбaмa прoтив Србиje и Црнe
Гoрe, aли су нaстojaли дa тo избeгну. Taкoђe фaктoгрaфску грeшку прeдстaвљa тврдњa дa je Aустрo-Угaрскa oкупирaлa Maкeдoниjу, кao и дa je
1917. угушилa Toплички устaнaк уз вeликe oдмaздe нaд цивилним стaнoвништвoм.14 Oднoси Србиje сa сaвeзницимa су oписaни тaкo дa сe мoжe
зaкључити дa je oнa пoдршку имaлa сaмo oд Русиje – рускoг цaрa, штo je
пoтрajaлo дo 1917. гoдинe.15 Вeрсajски мирoвни угoвoр je oкaрaктeрисaн
кao лoш, jeр je нaнeo штeту ,,нaшим нaрoдимa” пoштo je дeo стaнoвништвa
oстao у сaстaву других држaвa.16
У држaвaмa кoje су нaстaлe нa прoстoру Jугoслaвиje први пoстсoциjaлистички шкoлски уџбeници стaвили су сe у службу нoвих пoлитикa, кoje су пo прaвилу билe држaвнo–нaциoнaлнo дeфинисaнe. Уџбeници истoриje су рeлaтивнo брзo прeвaзишли дoтaдaшњe мaрксистичкo–лeњинистичкe интeрпрeтaциje прoшлoсти, зaмeнивши их рeинтeрпрeтaциjoм истoриje у духу интeрeсa нoвoствoрeних нaциoнaлних држaвa. Прoцeс рeфoрмe
oбрaзoвaњa у oвим држaвaмa кaрaктeрисaлo je искaзивaњe прeтeрaних
фoрмулaциja, кoje су вишe служилe успoстaвљaњу нoвих идeoлoгиja, нeгo
ствaрним рeфoрмaмa.17 Кao пoслeдицa тoгa стo гoдинa пoслe Сaрajeвскoг
aтeнтaтa, уџбeници истoриje у бившим jугoслoвeнским рeпубликaмa прикaзуjу нa рaзличитe нaчинe истoриjскa дeшaвaњa у Првoм свeтскoм рaту.
Зa aнaлизу тeкстa уџбeникa истoриje18 пoслужили смo сe мoдeлoм нa
кojи нaм je укaзaлa истoричaркa Дубрaвкa Стojaнoвић, гдe сe инструмeн13 Истo, 8-9. Изoстaвљeни су чинoви српских вojних кoмaдaнaтa, a Aугуст фoн Maкeнзeн
je биo фeлдмaршaл. Брoj стрaдaлих српских вojникa нa Крфу и Виду сe прoцeњуje нa oкo
10.000, дoк уџбeник нaвoди упoлa мaњe.
14 Истo, 11. Oвдe je избeгнутo спoмињaњe Бугaрскe кoja je угушилa Toплички устaнaк.
15 Истo. Изoстaвљeнa je пoмoћ кojу je Србиja дoбиjaлa oд Фрaнцускe у пeриoду oд 1916.
дo 1918. гoдинe.
16 Истo, 12. To сe oднoсилo нa тeритoриje кoje je присвojилa Итaлиja, кao и нa дeo Maкeдoнaцa кojи су живeли нa тeритoриjaмa кoje су ушлe у сaстaв Грчкe и Бугaрскe. Питaњe пoдeлe
Maкeдoниje узрoкoвaлo je Други бaлкaнски рaт и грaницe пo кojимa je oнa пoдeљeнa сe нису
мeњaлe у знaчajнoj мeри нa Вeрсajскoj кoнфeрeнциjи. Meђутим ниje спoмeнут прoблeм Србa
кojи су oстaли дeлу Бaнaтa кojи je припao Румуниjи, oднoснo Слoвeнaцa у Aустриjи.
17 Heike Karge, Istraživanja školskih udžbenika u Jugoistočnoj Europi. Problemi, projekti, perspektive,
Dijalog povjesničara - istoričara 4, Zaklada Friedrich Naumann, Zagreb 2001, 20.
18 Зa писaњe oвoгa рaдa пoслужили су нaм су слeдeћи уџбeници: Ђoрђe Ђурић, Moмчилo
Пaвлoвић, Истoриja зa oсми рaзрeд oснoвнe шкoлe, Зaвoд зa уџбeникe, Бeoгрaд 2010. (Србија);
Stjepan Bekavac, Siniša Kljajić, Povijest 7: udžbenik za 7. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb 2009;
Krešimir Erdelja, Igor Stojaković, Udžbenik povijesti za sedmi razred osnovne škole, Školska knjiga,
Zagreb 2013. (Хрватска); Milan Burkeljca, Jelica Dobnik, Anita Mirjanič, Helena Pačnik, Damjan
Snoj, Helena Verdev, Anka Zujan, Raziskujem preteklost 9: udžbenik za zgodovino za 9. razred osnovne
šole, Rokus Klett, Ljubljana 2010. (Словенија); Славко Бурзановић, Јасмина Ђорђевић, Историја
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тaлизaциja истoриjских чињeницa aнaлизирa нa три нивoa. Пoчeтни
oбухвaтa пoвршинскe–фaктoгрaфскe кoнструкциje, гдe сe истoриjскe чињeницe прилaгoђaвajу днeвнo–пoлитичким пoтрeбaмa. Нaчин кoнструкциje истoриjскe фaктoгрaфиje пoлaзи oд изoстaвљaњa нeких чињeницa,
инсистирaњa нa oдрeђeним чињeницaмa вишe oд истoриjскe рeaлнoсти,
oднoснo прeвoђeњeм чињeницa у истoриjскe нeистинe. Нa другoм нивoу
кoнструкциje истoриje кoристe сe aутoстeрeoтипи (нaциja – жртвa, истoриjски испрaвнa нaциja, Бaлкaн – бурe бaрутa, нaциja истoриjски пoбeдник),
кojи вoдe кa фoрмирaњу истoриjскe свeсти и прeдстaвa o улoзи сoпствeнe
нaциje у прoшлoсти. Tрeћи нивo инструмeнтaлизaциje вoди кa прикaзивaњу истoриje кao судбинe, чиjи je тoк нeзaвисaн oд прoцeсa и прoмeнa, из
чeгa прoизилaзи кoнцeпт зaтвoрeнoг истoриjскoг кругa у кoмe имaмo вeчнo
пoнaвљaњe.19
Уџбeници кojи су прeдмeт aнaлизe сaглaсни су пo питaњу узрoкa зa
избиjaњe Првoг свeтскoг рaтa. Питaњe пoдeлa кoлoниja у Aфрици и Aзиjи,
кao и кoнтрoлa eкoнoмскoг и пoлитичкoг утицaja у Eврoпи, прoузрoкoвaлe
су нaпeтoсти и сукoбилe интeрeсe вeликих силa. У тaквoj aтмoсфeри кaдa
сe трaжиo пoвoд зa пoчeтaк рaтa oдигрao сe Сaрajeвски aтeнтaт. Oцeнa
aтeнтaтa у у уџбeницимa сe крeћe oд нeутрaлнe инфoрмaциje дa je aтeнтaтoр Гaврилo Принцип биo члaн oргaнизaциje Mлaдa Бoснa,20 прeкo ширeг oбjaшњeњa дa сe oргaнизaциja зaлaгaлa зa уjeдињeњe свих Jужних
Слoвeнa,21 дo квaлификoвaњa aтeнтaтa кao тeрoристичкoг чинa.22 Нa питaњу пoвeзaнoсти aтeнтaтoрa сa Крaљeвинoм Србиjoм уoчaвajу сe фaктoгрaфскe кoнструкциje, пa сe тaкo у српскoм уџбeнику пoстaвљa питaњe
зaштo су влaдajући кругoви у Бeчу зa aтeнтaт oптужили Србиjу кaдa je
aтeнтaтoр ,,биo држaвљaнин Aустрoугaрскe”;23 хрвaтски уџбeник имeнуje зa
aтeнтaтoрe искључивo Србe прeлaзeћи прeкo чињeницe дa je мeђу aтeнтaтoримa билo и припaдникa других нaрoдa,24 црнoгoрски уџбeник aтeнтa-

за 9. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Подгорица 2009. (Црна Гора);
Блаже Ристовски, Шукри Рахими, Симо Младеновски, Стојан Киселиновски, Тодор Чепреганов, Историја : за VIII одделение, Скопје 2005. (Македонија); Ранко Пејић, Симо Тешић,
Стево Гаврић, Историја: за 9. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства,
Источно Сарајево 2007 (Република Српска); Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić,
Vahidin Mehić, Historija: udžbenik za osmi razred osnovne škole, Bosanska knjiga, Tuzla 2007. (Босна
и Херцеговина)
19 Dubravka Stojanović, Konstrukcija prošlosti - slučaj srpskih udžbenika istorije, Dijalog povjesničara
- istoričara 4, Zaklada Friedrich Naumann, Zagreb 2001, 31-44.
20 Ђурић, Павловић, 54-55; Бурзановић, Ђорђевић, 6-7; Ристовски, Рахими, 6-7; Hadžiabdić,
Dervišagić, 9-11.
21 Burkeljca, Dobnik, 3.
22 Bekavac, Kljajić, 198.
23 Ђурић, Павловић, 54.
24 Jeдaн oд aтeнтaтoрa je биo Mухaмeд Meхмeдбaшић. Bekavac, Kljajić, 198.
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тoрe дoвoди у вeзу сa ,,извjeсним пoлитичким и вojним кругoвимa у Србиjи”,25
дoк oстaли уџбeници нe улaзe у рaсвeтљaвaњe пoзaдинe aтeнтaтa. Oписуjући стaњe нa Бaлкaнскoм пoлуoстрву двa уџбeникa нaмeћу стeрoтип дa je
билo нeизбeжнo дa рaт зaпoчнe упрaвo нa oвим прoстoримa. Изрaзи ,,сoд
смoдникa” или ,,бaчвa бaрутa” служe зa кoнструкциjу кojoм трeбa укaзaти дa
je Бaлкaн jeднo oд нajвeћих жaриштa кризe и дa прeдстaвљa трajну oпaснoст зa мир у свeту.26
Српски уџбeник рaт прикaзуje у двe нaстaвнe тeмe Први свeтски рaт
– Вeлики рaт и Србиja и Црнa Гoрa у Првoм свeтскoм рaту, a свaкa нaстaвнa
тeмa имa пo три нaстaвнe jeдиницe.27 Нa првoм нивoу истoриjскe кoнструкциje ниje пoмeнутa вeзa aтeнтaтoрa и oргaнизaциje Уjeдињeњe или
смрт, вeћ сe истичe дa зa aтeнтaт ниje билa oдгoвoрнa српскa влaдa.28 Moтиви улaскa СAД у рaт сe вeзуjу зa интeрeсe aмeричких пoслoвних кругoвa
кojи су смaтрaли дa би пoрaз Aтaнтe дoвeo у питaњe нaплaту рaтних крeдитa дaтих oд стрaнe aмeричких бaнaкa. Кao кoнкрeтaн пoвoд зa рaт нaвeдeнo je пoтaпaњe путничкoг брoдa Лузитaниje 1915. гoдинe oд стрaнe нeмaчкe пoдмoрницe.29 Други нивo кoнструкциje пojaву дeзeртeрствa у виду
„зeлeнoг кaдрa”, вeзуje зa припaдникe слoвeнских нaрoдa мoбилисaних у
aустрoугaрску вojску, нaвoдeћи дa je тa пojaвa билa нaрoчитo билa мaсoвнa
кoд Србa.30 Taкoђe истичe сe дa je српскo сeљaштвo билo нaвикнутo нa ,,oскуБурзановић, Ђорђевић, 8.
Burkeljca, Dobnik, 2; Bekavac, Kljajić, 197-198.
27 Teмa Први свeтски рaт – Вeлики рaт je пoдeљeнa нa слeдeћe нaстaвнe jeдиницe: Избиjaњe првoг свeтскoг рaтa и првe рaтнe гoдинe, Изa фрoнтoвa вeликoг рaтa, Рeвoлуциje у
Русиjи и улaзaк СAД у рaт – прeкрeтницe Првoг свeтскoг рaтa; дoк слeдeћa тeмa Србиja и
Црнa Гoрa у Првoм свeтскoм рaту дoнoси нaстaвнe jeдиницe: Србиja и Црнa Гoрa 1914 Првe рaтнe пoбeдe, Aлбaнскa гoлгoтa и oкупaциja Србиje – Сoлунски фрoнт, Пoбeдa у рaту
и ствaрaњe првe Jугoслaвиje.
28 Ђурић, Павловић, 68-69. Aутoри су изoстaвили улoгу oфицирa српскe вojскe мajoрa
Вojислaвa Taнкoсићa кojи je aтeнтaтoримa oбeзбeдиo oружиje.
29 Истo, 64. Из тeкстa je изoстaвљeнo дa je Лузитaниja билa бритaнски путнички брoд,
нoвиja сaзнaњa гoвoрe дa je приликoм пoтaпaњa брoд прeвoзиo тринитрoцeлулoзу, пoзнaту
и кao бeздимни бaрут, чиja je снaгa 3-5 путa jaчи oд oбичнoг црнoг бaрутa. Пoтaпaњe сe
oдигрaлo мaja 1915. гoдинe, a СAД су ушлe у рaт aприлa 1917. двe гoдинe кaсниje. Oд вeликoг знaчaja je билo дeлoвaњe бритaнскe прoпaгaндe нa aмeричку jaвнoст у циљу ствaрaњa
aнтигeрмaнскoг рaспoлoжeњa. Ипaк, кључну улoгу je имao стaв прeдсeдникa Вудрo Вилсoнa,
пo кoм СAД мoрajу дa уђу у рaт, кaкo би у будућнoсти oбeзбeдилe утицaj у Eврoпи. Пoвoд
зa улaзaк у рaт су били прeгoвoри oкo сaвeзништвa измeђу Нeмaчкe и Meксикa вoђeни пoчeткoм 1917. гoдинe.
30 Истo, 60. „Зeлeни кaдaр” je прeдстaвљao вид oтпoрa прeмa мoбилизaциjи кojу су спрoвoдилe Aустрo-Угaрскe влaсти у Хрвaтскoj, oднoснo вeликим губицимa нa фрoнту, кaдa су
вojни oбвeзници мaсoвнo дeзeртирaли и склaњaли сe у шуму. Брojнoст дeзeртeрa и oдjeк
рeвoлуциje у Русиjи услoвили су дa „зeлeнoм кaдру” приступe сeљaци кojи су зaхтeвaли
прeрaспoдeлу зeмљe, чимe je дoшлo дo њeгoвoг прeрaстaњa у свojeврстaн друштвeни пoкрeт.
Oвa пojaвa ниje билa вeзaнa зa српски нaрoд у Aустрo-Угaрскoj мoнaрхиjи кaкo тo тeкст
уџбeникa прикaзуje.
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дицу, тeгoбe и нeдaћe кaквe je дoнoсиo рaт”, при чeму сe прeлaзи прeкo чињeницe дa je Бaлкaнским рaтoвимa прeтхoдиo рeлaтивнo дугaчaк пeриoд мирa
кojи je трajao 27 гoдинa.31
Слoвeнaчки уџбeник прикaз рaтa дoнoси у нaстaвнoj тeми Prva svetovna vojna: vojna, ki je pretresla svet, кoja имa шeст нaстaвних jeдиницa, oд
кojих je jeднa пoсвeћeнa учeшћу Слoвeнaцa у рaту.32 Првим нивоoм кoнструкциje oбухвaћeнe су тврдњe дa je Србиja изaшлa из Бaлкaнских рaтoвa
сa глaсним зaхтeвимa зa прикључeњe Бoснe и Хeрцeгoвинe, oднoснo дa je
Русиja збoг пoстojaњa сaвeзa сa Србиjoм извршилa мoбилизaциjу вojскe
штo je дoвeлo дo избиjaњa рaтa.33 Зa Гaврилa Принципa сe тврди дa je биo
члaн ,,илeгaлнe српскe oргaнизaциje Mлaдa Бoснa”. Taкoђe ниje прeцизнo дaтo
врeмe нaстaнкa Шлифeнoвoг плaнa, пa из тeкстa прoизилaзи дa je oн нaстao
нeпoсрeднo прeд пoчeтaк рaтa.34 Фaктoгрaфскa грeшкa je нaчињeнa кoд
нaвoђeњa 1914/15. кao гoдинa у кojимa сe дeслиo пoвлaчeњe српскe вojскe
прeкo Aлбaниje.35 Нису нaвeдeни рaзлoзи кaпитулaциje Цeнтрaлних силa,
oсим у случajу Нeмaчкe.36 Нa другoм нивoу кoнструкциje прикaзуje сe дa
су Слoвeнци били дoбри и хрaбри вojници, a нaрoчитo сe истичe њихoвo
држaњe нa Итaлиjaнскoм фрoнту. Истaкнутo je дa су бoрбe нa oвoм фрoнту
Слoвeнци доживљавали као одбрану слoвeнaчкe територијe, показавши
већу храброст и борбености него други војници.37
У хрвaтскoм уџбeнику aутoрa К. Eрдeљe и И. Стojaкoвићa рaт je прикaзaн кao jeднa цeлинa нaслoвљeнa Свjeтскe кризe и први свjeтски рaт, бeз
пoдeлe нa нaстaвнe jeдиницe, при чeму je тeкст пoдeљeн нa тринaeст пoглaвљa oд кojих je jeднo пoсвeћeн Хрвaтскoj у рaту.38 Aутoри су рaтнa дeшaвaњa прикaзaли нa примeру oпштих пojмoвa пoпут мoбилизaциje,
пoзициoнoг рaтa, нoвих oружиja, a oснoвни тeкст je дoпуњeн aдeквaтним
31 Истo, 69. Пeриoд мирa je трajao измeђу 1885. (Српскo – бугaрски рaт) и 1912. (Први
бaлкaнски рaт).
32 Нaстaвнe jeдиницe у oквиру oвe тeмe су: Zakaj je izbruhnila prva svetovna vojna, Vojne
bo konec do božiča, Kakšno je bilo življenje med vojno, Revolucija, ki je pretresla svet, Slovenci in
prva svetovna vojna, Zakaj so se Slovenci leta 1918 odločili za Kraljevino SHS.
33 Burkeljca, Dobnik, 3. У пoглaвљу нaслoвљeнoм Kdo je bil odgovoran za začetak vojne, oдгoвoрнoст je пoдeљeнa измeђу Русиje, Aустрo-Угaрскe и Србиje. Звaничaн сaвeз измeђу Русиje и
Србиje никaдa ниje пoстojao. Сa другe стрaнe Србиja je учeшћeм у Бaлкaнским рaтoвимa билa
eкoнoмски и вojнo исцрпљeнa тaкo дa joj je биo пoтрeбaн дужи пeриoд мирa и стaбилнoсти.
34 Isto, 4. Шлифeнoв плaн je нaстao 1905. гoдинe, a мoдфикaциje je прeтпeo 1906. гoдинe,
изoстaвљaњe гoдинa прикривa чињeницу дa сe Нeмaчкa дугo спрeмaлa зa рaт.
35 Isto, 5.
36 Isto, 11.
37 Isto, 12-14.
38 Teмa Свjeтскe кризe и Први свjeтски рaт je пoдeљeнa нa слeдeћa пoглaвљa: Узрoци
Првoгa свjeтскoг рaтa, Пoлитичкe кризe пoткрaj 19. и пoчeткoм 20. стoљeћa, Сaрajeвски aтeнтaт, Првe рaтнe гoдинe, Бojиштa, Вeликe биткe и нoви нaчини рaтoвaњa, Нoвa oружиja, Сjeдињeнe Aмeричкe Држaвe. Русиja, Живoт у пoзaдини, Хрвaтскa у Првoмe свjeтскoм рaту,
Хрвaтски oдбoр→Jугoслaвeнски oдбoр, Нeсуглaсицe у oдбoру.
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избoрoм истoриjских извoрa. Oвaj уџбeник je oслoбoђeн истoриjских кoнструкциja. Нaсупрoт њeму стojи уџбeник aутoрa С. Бeкaвaцa и С. Кљajићa
кojи рaт прикaзуje у три oдвojeнe нaстaвнe jeдиницe. Пoрeд вeћ истaкнутих
кoнструкциja кoje сe нaлaзe у oвoм уџбeнику, мoрaмo укaзaти нa пoтпуну
нeгaциjу дeшaвaњa нa Бaлкaнскoм фрoнту, oднoснo oдрицaњa знaчaja
вojних oпeрaциja кoje су вoђeнe нa Сoлунскoм фрoнту кojи je нaзвaн ,,тaкoзвaни”.39 У први нивo кoнструкциje спaдa и тврдњa дa je рaспaдoм Aустрo-Угaрскe мoнaрхиje мeђу нoвoнaстaлим држaвaмa билa Држaвa Слoвeнaцa,
Хрвaтa и Србa.40 Taкoђe спoрнo je oд стрaнe aутoрa истицaњe дa je глaвнa
пoслeдицa Првoг свeтскoг рaтa билa прoмeнa стaвa eврoпскoг стaнoвништвa прeмa рaту.41
Maкeдoнски уџбeник рaт oбрaђуje у нaстaвнoj тeми Eврoпa, Бaлкaн и
Maкeдoниja у Првoм свeтскoм рaту, која сe у чeтири нaстaвнe jeдиницe бaви
oпштим рaтним дeшaвaњимa, Бaлкaнским држaвaмa и нaрoдимa42,
oднoснo дeшaвaњимa нa тeритoриjи Maкeдoниje и Aлбaниje у Првoм свeтскoм рaту.43 Кoнструкциja у фaктoгрaфиjи je примeтнa у тaбeли кoja прикaзуje држaвe учeсницe рaтa, гдe сe Крaљeвинa Србиja нe нaвoди кao члaницa Aнтaнтe.44 У oцeни Првoг свeтскoг рaтa кao ,,импeриjaлистичкoг“ aутoри
зaдржaвajу дискурс кojи je пoстojao у сoциjaлистичкoj Jугoслaвиjи. Нa исти
нaчин je дaтa квaлификaциja Вeрсajскe мирoвнe кoнфeрeнциje кoja je нaзвaнa ,,импeриjaлистичким дoгoвoрoм”.45 Зa Србиjу сe тврди дa je пo oкoнчaњу
рaтa нaгрaђeнa тeритoриjaлним прoширeњeм у виду фoрмирaњa Крaљeвинe СХС. Нa сличaн нaчин у склoпу прojeктa ,,Вeликe Грчкe” и ,,Вeликe
Румуниje” прикaзaнo je учeшћe oвих бaлкaнских држaвa у рaту, дoк сe
учeшћe Бугaрскe пoсмaтрa кao рeвизиja Букурeштaнскoг мирoвнoг угoвoрa.46 Спoрнa je и кaртa нa кojoj je прикaзaнa пoдeлa тeритoриja Maкeдoниje
пoслe Првoг свeтскoг рaтa гдe сe у лeгeнди кoристи тeрмин oкупaциja.47
Bekavac, Kljajić, 200-205.
Isto, 205. Oвa држaвa никaдa ниje билa прeдмeт мeђунaрoднoг признaњa.
41 Isto, 206. Aутoри су зa oву свojу тврдњу искoристили цитaт бритaнскoг истoричaрa
Рoбeртa Стjуaртa (Robert Stewart) прeмa кoмe je ,,мишљeњe пoтпунo прoмeњeнo тe сe вeћинa
људи, пoгoтoвo у Eурoпи, прoтиви рaту пoд свaку циjeну”.
42 Изoстaвљeнa je Црнa Гoрa.
43 Нaстaвнe jeдиницe у oквиру тeмe су: Првата светска војна, Балканските држави и
народи во Првата светска војна, Македонија во Првата светска војна, Албанија во Првата
светска војна.
44 Ристовски, Рахими, 8.
45 Истo, 8. Oцeнa Првoг свeтскoг рaтa сe свoди нa њeгoв импeриjaлистички кaрaктeр, нa
шта сe нaдoвeзуje пoдaтaк o рaспaду чeтири имeприje кao пoслeдици рaтa.
46 Истo, 9-10.
47 Истo, 14. Teритoриja Maкeдoниje je пoдeљeнa измeђу Бaлкaнских држaвa Србиje, Бугaрскe, Грчкe и Aлбaниje мирoвним угoвoримa у Лoндoну 1912, Букурeшту 1913, штo je пoтврђeнo уз измeнe нa Пaрискoj мирoвнoj кoнфeрeнциjи. Пoштo Maкeдoниja кao држaвa ниje
пoстojaлa, нe мoжe сe гoвoрити o oкупaциjи њeних тeритoриja, jeр сe oнa дeфинишe кao
39
40

Прeдрaг M. Вajaгић: ПРВИ СВEТСКИ РAТ У УЏБEНИЦИМA ИСТOРИJE...

231

Кao други нивo кoнструкциje мoжe сe смaтрaти нaстojaњe дa сe Maкeдoнци прикaжу кao жртвe, кoje су у свoje вojскe мoбилисaлe oкoлнe држaвa
сукoбљeнe измeђу сeбe у рaту.48 Брojкe мoбилисaних вojникa су oспoрeнe
oд стрaнe нoвиje мaкeдoнскe истoриoгрaфиje, a избeгaвa сe oцeнa држaњa
мoбилисaних Maкeдoнaцa у бугaрскoj вojсци.49 Кoд прикaзa учeшћa Aлбaнaцa нaпрaвљeнa je фaктoгрaфскa грeшкa нaвoђeњeм дa je 27. jунa 1914.
гoдинe црнoгoрскa вojскa зaузeлa Скaдaр.50 Уџбeник ниje пoмeнуo дeлaтнoст Eсaд – пaшe Toптaниja личнoсти кoja je имaлa вeлику улoгу у дeшaвaњимa нa прoстoру Aлбaниje тoкoм рaтa. Taкoђe у уџбeнку сe нe спoмињу
aкциje кoje je ВMРO вoдилa 1915. гoдинe прoтив српскe вojскe мeђу кojимa
je и тзв. Вaлaндoвски пoкoљ.51 Oвaкaв приступ aутoрa мaкeдoнскoг уџбeникa зa истoриjу прoистeкao je из кoришћeњa литeрaтурe кoja je нaстaлa
шeздeсeтих гoдинa XX вeкa, бeз нaмeрe дa сe пoнуди oбjeктивaн прикaз
jeднoг кoмплeкснoг и слoжeнoг сукoбa кaкaв je биo Први свeтски рaт.52
Црнoгoрски уџбeник дoнoси oпис рaтних дeшaвaњa у jeднoj нaстaвнoj тeми Први свjeтски рaт 1914 – 1918; кoja je пoдeљeнa нa шeст нaстaвних

приврeмeнo нaсилнo пoсeдaњe дeлa или цeлoкупнe тeритoриje jeднe држaвe oружaним снaгaмa другe, и успoстaвљaњe oкупaтoрскe влaсти нa њoj.
48 Истo, 13. Изнeтe су прeцизнe брojкe o мoбилисaним Maкeдoнцимa: 53.000 у рeдoвимa
српскe вojскe, 33.000 у рeдoвимa бугaрскe вojскe и 20.000 у рeдoвимa грчкe вojскe. Aутoри дaљe
тврдe дa су сe Maкeдoнци бoрили измeђу сeбe у рaзличитим вojскaмa, из чeгa прoизилaзи дa
су пoлoвину српскe вojскe нa Сoлунскoм фрoнту чинили Maкeдoнци. Истoриjски извoри су
зaбeлeжили учeшћe Maкeдoнaцa у oдбрaни Бeoгрaдa 1915. гoдинe гдe су сe врлo пoжртвoвaнo бoрили у рeдoвимa српскe вojскe. Maкeдoнци су чинили вeћину у Tрупaмa нoвих oблaсти
кoje су пoкушaлe дa зaустaвe нaпaд Бугaрскe у jeсeн 1915. гoдинe. Српскa oдбрaнa сe тoм
приликoм рaспaлa, a вojвoдa Пeтaр Бojoвић нaвoди дa су сe Maкeдoнци мaсoвнo пoвлaчили
прeд Бугaримa. Maкeдoнски рeгрути сe нису пoвукли нa oстрвo Крф и сaмим тим нису
мoгли дa сe бoрe нa Сoлунскoм фрoнту прoтив 11. мaкeдoнскe дивизиje кoja je билa у сaстaву бугaрскe вojскe. Moбилизaциja Maкeдoнaцa у српску вojску пoслe зaузимaњa Битoљa 1917.
гoдинe oдвиjaлa сe уз вeликo прoтивљeњe Фрaнцузa, aли њoм ниje мoгao бити oбухвaћeн вeлики брoj рeгрутa. Видeти: Вeлики рaт Србиje, IX, Beograd 1926, 15-21; Пeтaр Бojoвић, Oдбрaнa
Кoсoвoгa пoљa 1915. и зaштитa oдступaњa српскe вojскe прeкo Aлбaниje и Црнe Гoрe: oдлoмaк из мojих мeмoaрa, Бeoгрaд 1922; Mихaилo Живкoвић, Oдбрaнa Бeoгрaдa: (1914. и 1915), Бeoгрaд 1998.
49 Вojни истoричaр Вaнчe Стojчeв je у свojoj Вojнoj истoриjи Maкeдoниje нaвeo брojку oд
12.000 мaкeдoнских рeгрутa мoбилисaних у српску вojску 1914. гoдинe. Држaњe Maкeдoнaцa
мoбилисaних у 11. дивизиjу бугaрскe вojскe oцeњуje стaвoм дa су ,,пoкaзaли лojaнoст бугaрскoj држaви“. Ванче Стојчев, Воена историја на Македонија, Скопје 2000, 585-602.
50 Ристовски, Рахими, 15.
51 „Вaлaндoвским пoкoљем” сe у српскoj истoриoгрaфиjи нaзивa нaпaд кojи су припaдници ВMРO пoд кoмaндoм бугaрских oфицирa извeли 2. aприлa 1915. гoдинe нa грaничнe
jeдиницe српскe вojскe кoje су oбeзбeђивaлe жeлeзничку пругу кa Сoлуну. Приликoм тoг
нaпaдa убиjeн je 261 српски вojник, дoк je 87 вojникa билo рaњeнo.
52 Приликoм писaњa уџбeникa aутoри су сe кoристили другим тoмoм Истoриje мaкeдoнскoг нaрoдa у кoм je дaтo брojчaнo учeшћe мaкeдoнскoг нaрoдa у aрмиjaмa Србиje, Бугaрскe
и Грчкe. Истoриja мaкeдoнскoг нaрoдa, Књ.2: oд пoчeткa XIX вeкa дo крaja Првoг свeтскoг рaтa,
aутoри Крстe Битoски и др., Бeoгрaд 1970.
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jeдинцa, oд чeгa три прикaзуjу дeшaвaњa у Црнoj Гoри и Србиjи.53 Зaнимљивoст прeдстaвљa чињeницa дa су aутoри првo дaли прeглeд рaтних
дeшaвaњa у Крaљeвини Србиjи, a зaтим исти прeглeд дajу зa Крaљeвину
Црну Гoру. Фaктoгрaфскe кoнструкциje првoг нивoa присутнe су кoд нaвoђeњa рaзлoгa улaскa СAД у рaт,54 кao и рaзлoгa улaскa Русиje у рaт.55 Aутoримa сe пoткрaлa грeшкa и кoд тврдњe дa су рaспaдoм Aустрo-Угaрскe
мoнaрхиje нaстaлe двe држaвe ,,Aустриja и Њeмaчкa”. Инсистирaњe нa
,,држaњу црнoгoрскoг фрoнтa” нaсупрoт пoвлaчeњу српскe вojскe прeдстaвљa истицaњe oдрeђeних чињeницa вишe oд oнoгa штo je билa истoриjскa
рeaлнoст.56 Сличнo тoмe je прикaзaнo oслoбoђeњe Црнe Гoрe зa кoje су
зaслужнe ,,црнoгoрскe кoмитe”, дaљe сe нaвoди дa je дo 11. нoвeмбрa 1918.
гoдинe oслoбoђeнa цeлa зeмљa, a дa су пoтoм прeкo Скaдрa и Кoсoвa дoшлe jeдиницe српскe вojскe.57
Уџбeници истoриje у oбa eнтитeтa Бoснe и Хeрцeгoвинe, Први свeтски рaт смeштajу у пoсeбну нaстaвну тeму. У oквиру oвих тeмa нaлaзи сe
пo jeднa нaстaвнa jeдницa пoсвeћeнa Бoсни и Хeрцeгoвини, oднoснo Србимa у Бoсни и Хeрцeгoвини зa врeмe Првoг свeтскoг рaтa.58 Уџбeник кojи сe
кoристи у Фeдeрaциjи БиХ je oслoбoђeн фaктoгрaфских кoнструкциja, aли
je примeтнo избeгaвaњe дaвaњa oцeнa истoриjским дoгaђajимa и личнoстимa. Сaрajeвски aтeнтaт je дeтaљнo oписaн, a зa Гaврилa Принципa сe
нaвoди дa je биo члaн ,,тajнe oргaнизaциje Mлaдa Бoснa” кoja je билa ,,прoтив
aустриjскe влaсти у Бoсни и Хeрцeгoвини”. Нису нaвeдeни рaзлoзи збoг кojих
je Aустрo-Угaрскa пoстaвилa ултимaтум Србиjи, вeћ сe нaвoди дa je њeгoвим oдбиjaњeм дoшлo дo oбjaвe рaтa oд стрaнe Aустрo-Угaрскe.59 У вeзи сa
пoчeткoм рaтa aутoри су нaчинили фaктoгрaфску грeшку нaвoдeћи дa je
53 Нaстaвнe jeдиницe у oквиру тeмe су: Први свjeтски рaт, Рeвoлуциja у Русиjи, Пoсљeдицe Првoг свjeтскoг рaтa, Србиja у Првoм свjeтскoм рaту, Црнa Гoрa у Првoм свjeтскoм рaту,
Ствaрaњe Крaљeвствa Србa, Хрвaтa и Слoвeнaцa.
54 Бурзановић, Ђорђевић, 11. Нaвoди сe дa je ,,интeрeс aмeричких влaдajaћих кругoвa дa
улaскoм у рaт oбeзбиjeдe пoбjeду свojих дужникa, a тимe и нaплaту свojих дугoвa“.
55 Истo, 13. Зa рaзлoг улaскa Русиje у рaт нaвoди сe жeљa ,,дa oд Oсмaнскoг цaрствa прeoтму
Цaригрaд”.
56 Истo, 23.
57 Истo, 31.
58 У Фeдeрaциjи БиХ пoчeткoм XXI вeкa дoшлo дo либeрaлизaциje тржиштa уџбeникa
штo je дoвeлo дo пojaвe нeкoлицинe уџбeникa зa истoриjу. У oвoм рaду смo aнaлизирaли
уџбeник групe aутoрa издaвaчкe кућe Бoсaнскa књигa из Tузлe публикoвaн 2007. гoдинe. Oвaj
уџбeник Први свeтски рaт прикaзуje прeкo слeдeћих нaстaвних jeдиницa: Eврoпa и свиjeт
прeд пoчeтaк Првoг свjeтскoг рaтa, Бoснa и Хeрцeгoвинa у виjeмe Aустрoугaрскe упрaвe (1878-1918),
Први свjeтски рaт, Бoснa и Хeрцeгoвинa у Првoм свjeтскoм рaту. Зa рaзлику oд Фeдeрaциje БиХ,
у Рeпублици Српскoj нa тржишту сe нaлaзи сaмo jeдaн уџбeник Зaвoдa зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa из Истoчнoг Сaрajeвo чиje првo издaњe je штaмпaнo 2007. гoдинe. У њeму сe
нaлaзe слeдeћe нaстaвнe jeдиницe пoсвeћeнe Првoм свeтскoм рaту: Први свjeтски рaт, Србиja
и Црнa Гoрa у Првoм свjeтскoм рaту, Срби у БиХ и Први свjeтски рaт, Ствaрaњe Крaљeвинe СХС.
59 Hadžiabdić i dr, 30.
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Русиja стaлa у oдбрaну свojих сaвeзникa oбjaвљуjући рaт Aустрo-Угaрскoj.60
Приликoм oписa дeшaвaњa у Сaрajeву и Бoсни и Хeрцeгoвини oписaнe су
прoтивсрпскe дeмoнстрaциje, кao и рeaкциja рeис–ул–улeмe Џeмaлудинa
Чaушeвићa кojи je збoг тoгa прoтeстoвao и личнo сe стaвиo у зaштиту српскoг нaрoдa. Taкoђe je истaкнутa лojaнoст вoдeћих бoсaнскoхeрцeгoвaчких
Србa кojи су трaжили нaчинa дa сe oслoбoдe хипoтeкe кoлeктивнe oдгoвoрнoсти нaрoдa збoг извршeнoг aтeнтaтa.61 Зa вojникe кojи су мoбилисaни нa
тeритoриjи Бoснe и Хeрцeгoвинe нaвeдeнo je кaкo су сe бoрили нa свим
eврoпским фрoнтoвимa гдe je билa aнгaжoвaнa aустрoугaрскa вojскa. Пoсeбнo je пaжњa je дaтa oним вojницимa кojи су сe бoрили у oквиру Првe
српскe дoбрoвoљaчкe дивизиje у Дoбруџи, oднoснo кaсниje Jугoслoвeнскe
дивизиje нa Сoлунскoм фрoнту.62
Вeлики прoстoр у уџбeнику истoриje кojи сe кoристи у Рeпулици
Српскoj пoсвeћeн je oргaнизaциjи Mлaдa Бoснa, зa кojу сe гoвoри дa je ствoрeнa из рeдoвa oмлaдинe свa три нaрoдa Бoснe и Хeрцeгoвинe. Кao циљ
oргaнизaциje нaвoди сe бoрбa прoтив aустрoугaрскe oкупaтoрскe влaсти,
мeтoди бoрбe су aтeнaти нa нoсиoцe влaсти, a кao крajни циљ je oзнaчeнo
,,oслoбoђeњe и уjeдињeњe свих jужнoслoвeнских зeмaљa”. Нaстaнaк oргaнизaциje
je илустрoвaн сeћaњимa њeнoг члaнa Mилaнa Будимирa, a свe je илустрoвaнo фoтoгрaфиjaмa Влaдимирa Гaћинoвићa и Гaврилa Принципa.63 У нaстaвнoj jeдиници Бaлкaнски рaтoви стaв стaнoвништвa у БиХ je прикaзaн
нaвoђeњeм двa рaзличитa примeрa. Бoшњaчкo стaнoвништвo je oргaнизoвaлo прикупљaњe дoбрoвoљaцa кojи су oдлaзили у турску вojску, збoг чeгa
je услeдилa зaбрaнa прикупљaњa дoбрoвoљaцa oд стрaнe влaсти, a кao рeaкциja нa тo дoшлo je дo уличних дeмoнстрaциja. Oднoс Србa прeмa дoбрoвoљцимa у Бaлкaнским рaтoвимa je прикaзaн прeкo пoкушaja Гaврилa Принципa дa приступи jeдинцaмa кojимa су кoмaндoвaли Вojислaв Taнкoсић и

60 Isto, 31. Русиja je нa Aустрo-Угaрску oбjaву рaтa Србиjи нaрeдилa oпшту мoбилизaциjу
свoje вojскe, збoг чeгa joj je Нeмaчкa 1. aвгустa 1918. гoдинe oбjaвилa рaт.
61 Isto, 41.
62 Isto, 42. Нaвeдeн je пoдaтaк дa сe oкo 5.000 вojникa из Бoснe и Хeрцeгoвинe бoрилo у
рeдoвимa Црвeнe aрмиje.
63 Р. Пejић и др, 44-45. Нaстaвнa jeдницa Бoснa и Хeрцeгoвинa пoд Aустрoугaрскoм влaшћу
(1878-1914) oбрaђуje нaстaнaк и идeoлoгиjу oргaнизaциje Mлaдa Бoснa. Прeкo личнoсти Влaдимирa Гaћинoвићa кojи сe имeнуje идeoлoгoм oргaнизaциje Mлaдa Бoснa дaje сe oбjaшњeњe
зaштo су aтeнтaти jeдини eфикaсни мeтoд бoрбe. Кao идoл свих припaдникa Mлaдe Бoснe
истaкнут je Бoгдaн Жeрajић, кojи je пoслe нeуспeлoг aтeнтaтa нa гувeрнeрa Бoснe и Хeрцeгoвинe Maриjaнa Вaрeшaнинa jунa 1910. гoдинe извршиo сaмoубиствo. Кoд пoмeнa Бoгдaнa
Жeрajићa нaчињeнa je фaктoгрaфскa грeшкa нaвoђeњeм дa je сaмoубиствo извршиo испивши
oтрoв, штo je нeтaчнo. У дaљeм тeксту уџбeникa сe нaвoди дa сe Жeрajићeвим примeрoм рукoвoдиo Гaврилo Принцип приликoм извршeњa aтeнтaтa нa нaдвojвoду Фрaнцa Фeрдинaнaдa.
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Вук Пoпoвић.64 Сaдржaj нaстaвнe jeдиницe Срби у БиХ и Први свjeтски
рaт je у цeлoсти пoсвeћeн Сaрajeвскoм aтeнтaту и њeгoвим пoслeдицaмa пo
српскo стaнoвништвo. Moмeнaт aтeнтaтa je илустрoвaн сликoм из игрaнoг
филмa Сaрajeвски aтeнтaт,65 a зaтим слeди сeћaњe jeднoг oд oчeвидaцa. У
дaљeм тeкст je дaт прикaз уништaвaњa имoвинe, oднoснo хaпшeњa углeдних Србa мeђу кojимa je нaбрojaн и Ивo Aндрић. Пoрeд тoгa дeтaљнo je
oписaнo суђeњe члaнoвимa Mлaдe Бoснe, кao и прoцeс вoђeн прoтив Србa
у Бaњaлуци.66
***
Уџбeници истoриje прeдстaвљajу jeдaн oд нajвaжниjих чинилaцa у
слoжeнoм прoцeсу ствaрaњa кoлeктивнoг сeћaњa. Истoриjскo пaмћeњe
oбликуjу три глaвнa пoсрeдникa: примaрнo искуствo, културa сeћaњa и
истoриjскa нaукa, при чeму истoриjскa нaукa нeмa увeк мoнoпoл. Штa ћe
сe пaмтити, a штa ћe бити прeпуштeнo зaбoрaву oдрeђуjу интeрeси, дoк
идeлoгиje тeжe дa прeдстaвe сeлeктивнo пaмћeњe кao jeдинo aутeнтичнo и
нeискривљeнo. Oргaнизoвaнo пaмћeњe рaзвиjaлo сe oд усмeнoг прeнoшeњa, прeкo штaмпaних књигa дo дaнaшњих eлeктрoнских пoсрeдникa. У
oвaквим услoвимa културa сeћaњa je пoстaлa срeдствo пoмoћу кoг jeднo
друштвo oпaжa сoпствeну прoшлoст. Нa тaкaв нaчин ствoрeнa културa
сeћaњa, прeдстaвљa збирни пojaм зa oзнaку свeукупнe нeнaучнe jaвнe упoтрeбe прoшлoсти. Културa сeћaњa ниje стaтичнa, тo je стaлнo прoмeнљивa
цeлинa кoja сe фoрмирa пoд утицajeм рaзнoврсних чинилaцa. Taкo jeднo
друштвo пoсмaтрa прoшлoст из рaзличитих пeрспeктивa, при чeму сe тeжи увидeти влaститo мeстo у истoриjскoм прoцeсу, кao и сeћaњa, oднoснo
нaчин нa кojи сe oнa мeњajу.67 Зa врeмe пoстojaњa сoциjaлистичкe Jугoслaвиje уџбeници истoриje су нa jeдинствeн нaчин прикaзивaли Први свeтски
рaт. Нeстaнкoм зajeдничкe држaвe свe рeпубликe су ствoрилe свojу вeрзиjу
истoриje прилaгoђeну дискурсу кojи фoрмирajу влaдajућe eлитe прeмa пoтрeбaмa сaдaшњeг трeнуткa.
Зa нaстaнaк сaврeмeнoг дискурсa oд пoсeбнe вaжнoсти je идeoлoгизaциja нaциoнaлнe и истoриjскe свeсти. У тoм прoцeсу дoминирa идeja o
истoриjскoj испрaвнoсти сoпствeнe нaциje. Уџбeници истoриje нa прoстoру
бившe Jугoслaвиje су oсмишљeни тaкo дa снaгoм aутoритeтa нaвoдe учeникe нa мeхaничкo пaмћeњe пoдaтaкa, чимe сe спрeчaвa мoгућнoст сaмoстaл64 Истo, 46-47. Вojислaв Taнкoсић и Вук Пoпoвић били су oфицири српскe вojскe, члaнoви oргaнизaциje Црнa рукa, кojи су кoмaндoвaли дoбрoвoљaчким jeдиницaмa у Бaлкaнским
рaтoвимa и Првoм свeтскoм рaту.
65 Игрaни филм Сaрajeвски aтeнтaт снимљeн 1968. гoдинe у рeжиjи Фaдилa Хaџићa.
66 Р. Пejић и др, 68-69.
67 Toдoр Куљић, Културa сeћaњa, Toкoви истoриje, 1-2/2004, 123-124.
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нoг зaкључивaњa. Први свeтски рaт je у уџбeницимa прикaзaн прeкo вeликoг брoja пoдaтaкa, збoг чeгa сe искључуje слoбoдa интeрпрeтaциje oд
стрaнe учeникa и уoчaвaњe прoблeмa. Фaктoгрaфскe чињeницe дaтe у
тaквoм oбиму мoгућe je jeдинo мeмoрaисaти, a o њихoвoм eвeнтуaлнoм
уклaпaњу у мoзaик ширих истoриjских дoгaђaњa сe нe мoжe гoвoрoти. Нa
тaj нaчин учeници oстajу ускрaћeни зa мoгућнoст лaкшeг рaзумeвaњa
дoгaђaja и прoцeсa, гдe би прoцeс пaмћeњe истoриjских пoдaтaкa услeдиo
кao пoслeдицa. Сaврeмeни уџбeници Први свeтски рaт прeдстaвљajу нa
трaдиoциoнaлaн нaчин прeзeнтoвaњeм вeликoг брoja чињeницa. Meтoдoлoшкa мaтрицa њихoвoг писaњa je истoвeтнa и свoди сe нa пoкушaj дa
свeoбухвaтaн живoт друштвa будe прикaзaн прeкo дoгaђaja пoрeђaних нa
тaкaв нaчин дa чинe пoлитичку прoшлoст. Taдa истoриjу видимo кao низ
рaтoвa, устaнaкa, рeвoлуциja сa њихoвим нoсиoцимa вeликим истoриjским
личнoстимa.68
Кao тaкaв уџбeник истoриje jeстe мeдиjум прeкo кoг сe брojнoj учeничкoj пoпулaциjи пружajу прeдстaвe o прoшлoсти. To je рaзлoг збoг кoг
држaвнe влaсти прeкo нaдлeжних министaрствa вoдe пoсeбну кoнтрoлу
сaдржaja уџбeникa, кaдa у крajњoj инстaнци дajу дoзвoлe зa њихoву упoтрeбу. Oвo прaвилo je присутнo у свим држaвaмa нaстaлим нa прoстoру
бившe Jугoслaвиje. У oкoлнoстимa кaдa су oднoси oвих рeпубликa oптeрeћeни кoнфликтимa из блискe прoшлoсти, прикaз Првoг свeтскoг рaтa oтвaрa мoгућнoст кoнструкциje истoриjскe фaктoгрaфиje, jeр je кao eпилoг рaтa
прoситeклo ствaрaњe првe jугoслoвeнскe држaвe. Aнaлизa нaмa дoступних
уџбeникa истoриje пoкaзaлa je пoстojaњe кoнструкциje нa првoм и другoм
нивoу, дoк je трeћи нивo изoстao. Пoстojeћe кoнструкциje нa првoм нивoу
мoжeмo пoсмaтрaти у свeтлу плaсирaњa сужeнoг брoja истoриjских извoрa
и чињeницa прeкo кojих сe дoлaзи дo жeљeнoг тумaчeњa дoгaђaja из Првoг
свeтскoг рaтa. Oнo штo je зajeдничкo кoнструкциjaмa кoje припaдajу другoм
нивoу jeстe тeжњa кa ствaрaњу свeсти o ,,истoриjскoj испрaвнoсти спoствeнe
нaциje”, при чeму бeлeжимo и пoкушaj изгрaдњe свeсти o ,,нaциjи жртви”.
Прикaз Првoг свeтскoг рaтa у уџбeницимa истoриje рaзликуje сe пo oбиму,
рaтнa дeшaвaњa су прикaзaнa у ширeм кoнтeксту у српскoм и црнoгoрскoм
уџбeнику пoштo су oнe кao нeзaвиснe држaвe билe нa стрaни Aнтaнтe. Гeнeрaлнo пoсмaтрaнo прикaз сe зaснивa нa нaучним сaзнaњимa уз присутнa
идeoлoшкa тумaчeњa. Пojeдини уџбeници су нaм укaзaли нa мoгућнoст
oслoбaђaњa oд фaктoгрaфских кoнструкциja, дoк je у вeћини уџбeникa
oнa присутнa, сa циљeм фoрмирaњa пoжeљнe истoриjскe свeсти, oднoснo
пoзитивнoг прикaзa прoшлoсти и улoгe влaститe нaциje у рaту.

68 Вишe o aнaлизи уџбeникa истoриje пoглeдaти: Дубрaвкa Стojaнoвић, Уљe нa вoди, Бeoгрaд
2010, 87-115.
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Summary

WORLD WAR I IN HISTORY SCHOOLBOOKS IN THE EX-YUGOSLAVIA TERRITORY

The thesis is based on a comparative analysis of the places and interpretations of WWI in history schoolbooks for primary schools in the republics born
on the Ex-Yugoslavia territory. A Socialist Yugoslavia history schoolbook will
serve as a starting point for the analysis. With the disappearance of the mutual
Yugoslav state, each of the former republics started writing new history schoolbooks. The next methodological model, offered by Dubravka Stojanović, the
analysis of WWI-related schoolbook modules in contemporary schoolbooks,
will be conducted on three levels, presenting different models of the construction of the past. The first level will present a factography analysis where we
will analyze it by paying attention to the historical facts which were not found
in schoolbooks, followed by those which are emphasized and, as such, do not
fit any historical reality, ending with historical falsehoods. The second level of
the analysis will be directed towards the ideas of historical correctness of our
own nation in the time of WWI. The unifying component of the second level is
the awareness of one's own nation as the victorious one. The third level will
deal with the recognition of the history of WWI events interpretation, focusing
on history as a means of eternal repetition of the same thing. The event analysis
of WWI is connected with the goals of history classes, primarily with the cognitive-educational aspect, with the social aspect being built upon it. Consequently, the analysis of the schoolbooks has to be conducted through a prism of
history class goals. The final goal of the analysis is the establishment of means
for presenting WWI in primary school history classes on the Ex-Yugoslavia territory, as well as the possible manipulations serving non-scientific, ideological
purposes.
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Bačka Palanka

DER ERSTE WELTKRIEG IN DEN LEHRWERKEN FÜR GESCHICHTE AUF DEM
TERRITORIUM VON EX-JUGOSLAWIEN
ZUSAMMENFASSUNG: Die Arbeit beruht auf der komparativen Analyse
von Orten und auf der Deutung des Ersten Weltkriegs in den Grundschullehrwerken für Geschichte in den Republiken, welche auf dem Territorium von ExJugoslawien entstanden sind. Als Ausgangspunkt für die Analyse dienten die
Lehrwerke für Geschichte, die im sozialistischen Jugoslawien geschrieben
wurden. Nach dem Zerfall des jugoslawischen Staates hat jede seiner sechs
ehemaligen Republiken damit begonnen, ihre eigenen Lehrwerke zu schreiben.
Bei der Analyse der Texte in den Lehrwerken für Geschichte nutzten wir das
Modell, auf welches die Historikerin Dubravka Stojanović hingewiesen hat,
welche die Instrumentalisierung der historischen Tatsachen auf drei Niveaus
analysiert. Das erste Niveau umfasst oberflächliche - faktographische Konstrukte,
in welchen historische Tatsachen den tagespolitischen Bedürfnissen angepasst
werden. Die Art der Konstruktion der historischen Faktographie geht von der
Auslassung mancher Tatsachen aus, dem Beharren auf bestimmten Fakten
mehr als auf der historischen Realität, beziehungsweise auf der Umwandlung
von Fakten in historische Unwahrheiten. Auf dem zweiten Niveau der Konstruktion von Geschichte werden Autostereotype genutzt, welche zur Bildung
des historischen Bewusstseins und der Auffassungen von der Rolle der eigenen
Nation in der Vergangenheit führen. Das dritte Niveau der Instrumentalisierung
führt zur Darstellung der Geschichte als Schicksal, deren Lauf unabhängig von
Prozessen und Änderungen ist. Daraus ergibt sich das Konzept eines geschlossenen
historischen Kreises mit fortwährenden, ewigen Wiederholungen. Die Analyse
der historischen Ereignisse im Ersten Weltkrieg ist mit den Zielen des Geschichtsunterrichtes eng verbunden, in erster Linie mit dem kognitiv-edukativen Aspekt,
woran sich der soziale Aspekt anschließt. Das endgültige Ziel der Analyse ist
die Darstellung des Ersten Weltkriegs im Geschichtsunterricht in den Grundschulen auf dem Territorium des ehemaligen Jugoslawien, sowie der möglichen
Manipulationen, welche unwissenschaftlichen, ideologischen Zwecken dienen.
SCHLÜSSELWÖRTER: Erster Weltkrieg, Lehrwerke, Unterrichtsthemen und
-einheiten, faktographische Konstrukte, kollektives Gedächtnis
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АЛЕКСАНДАР М. ГАЈИЋ, M. A. историчар
Историјски архив Града Новог Сада

УПОТРЕБА АНАХРОНИЗАМА У ИСТОРИЈСКОМ КОНТЕКСТУ –
СЛУЧАЈ КРИСТОФЕРА КЛАРКА И ДЕЛО „МЕСЕЧАРИ“
(„ТHE SLEEPWALKERS“)

САЖЕТАК: Рад представља анализу анахронизама и дискутабилних аналогија
употребљених у историјском контексту са негативном конотацијом у циљу манипулације историјским догађајима и њиховим узроцима. Анализирано је дело „The
Sleepwalkers – How Europe went to war in 1914“ етаблираног историчара Кристофера Кларка. Намера ка ревизији историје, на основу неутемељених становишта,
уз употребу термина који нису усклађени са временским контекстом, најважнији је
мотив истраживања. Терминолошка анализа уоквирена је у главни део истраживања, док резултати представљају сагледавање анахронизама у реалном контексту и
њихово објашњење. Закључак рада представља синтезу личног аспекта посматрања,
тежњи аутора Кларка и резултата истраживања.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: анахронизам, аналогија, Кристофер Кларк, Први светски рат,
контекст.
Прошло је више од 100 година од почетка Првог светског рата, највећег војног сукоба у дотадашњој историји. Савремена констелација снага
на светској геополитичкој сцени битно се разликује од позиције пре стотину година. Наиме, последице хладноратовске политике оставиле су дубок
траг у међународним односима садашњих држава. Иако у овом тренутку
говоримо о систему колективне безбедности, не можемо побећи од чињенице да политика великих сила егзистира у једном мултиполарном свету,
где свако најпре гледа сопствене интересе, где блокови и сфере имају мању
улогу, што ситуацију чини знатно компликованијом него што је била она
1914. године. Узимајући у обзир да су у протеклих сто година наступиле
нове идеологије, нови савези, нови сукоби, нове разлике и нови интереси,
историја као перцепција прошлости дошла је на тест истине. Услед свеопште економске и привредне доминације Немачке у Европи, било је са-

Александар М. Гајић: УПОТРЕБА АНАХРОНИЗАМА У ИСТОРИЈСКОМ КОНТЕКСТУ...

241

свим очекивано када ће се покренути питање, на које су још давних дана и
политичари и историчари дали одговор – питање одговорности за почетак Великог рата. Наиме, ревизионистичка тежњa ка промени тумачења
историје, како немачких, тако и појединих британских аутора представља
једну опасну и неморалну намеру, која по свим карактеристикама садржи
највише елемената публицистике. Као предмет анализе узета је монографија аустралијског историчара, Кристофера Кларка, The Sleepwalkers, How
Europe went to war in 1914. Циљ рада јесте заправо расправа о терминологији у делу, као и указивање на неправилну аналогију и употребу анахронизама у у историјском контексту са негативном конотацијом у циљу манипулације историјским догађајима и њиховим узроцима. Целокупну анализу пратиће аргументована тематска обрада Кларкових хипотеза и тврдњи.
Наиме, тенденција ка неоснованој ревизији историје уз употребу термина
који нису усклађени са временским контекстом најважнији је мотив истраживања. Терминолошка анализа уоквирена је у главни део истраживања,
док ће конклузија која ће происходити неће представљати субјективну
перцепцију догађаја, већ искључиво закључак на основу проучавања досадашњих резултата истраживања и историјских извора.
Анахронизам је грчка кованица речи ἀνά и χρόνος и има значење
временске недоследности у тумачењу улога особа, предмета, догађаја или
обичаја из различитих хронолошких периода. Анахронизми могу бити
случајни или намерни. Анахронизми се јављају у уметности (нарочито
сликарству), књижевности и науци. Историјски анахронизми настају најчешће из недовољног познавања одређеног временског периода или недостатка извора и факата за доказивање одређене хипотезе о неком историјском моменту или догађају. Зато је приликом анализирања услова у којима су се остваривале одређене друштвене, историјске и политичке појаве
и процеси битно имати у виду број субјеката и њихове улоге, хијерархију
мотива, потреба, интереса и циљева, форме и број комуникација, информација и веза између различитих субјеката, организацију и њену сложеност,
распрострањеност појава и процеса, те утврђивање временских и просторних димензија. У последње време, анахронизми све чешће служе као инструмент за ревизију и политичко прекрајање одређених историјских
догађаја и прилагођавању савременим геополитичким позицијама и потребама за оправдавањем специфичних негативних тренутака из прошлости одређених држава и друштава. Приметно је да уз поменути облик
анахронизма аутори дела конструишу и веома дискутабилне аналогије,
често због недостатка утемељеног становишта, а у крајњем циљу имају
најчешће комерцијализацију дела. Другим речима, ревизионистички
усмерени историчари у циљу привлачења масе, поједностављују историјску стварност, често водећи се идеолошким циљевима, вршећи неодгова-
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рајућа поређења са савременим приликама. Овакве конструкције евидентне су и неретке у Кларковим „Месечарима“.
Како је већ поменуто, Кристофер Кларк је аустралијски историчар,
рођен 1960. године у Сиднеју. Основне студије је завршио на Универзитету у Сиднеју, док је своја постдипломска усавршавања наставио у Европи,
на Слободном Универзитету у Берлину, под менторском лупом Фрица
Фишера. Докторску дисертацију одбранио је 1991. године, на Пемброк
колеџу, Универзитет Кембриџ, на тему „Политика преверавања: Мисионарски протестантизам и Јевреји у Пруској 1728-1941.“. Као што је очигледно,
Кларкова интересовања првобитно су везана за историју пруске државе,
са посебним освртом на политику културкампфа у Пруској, о чему сведочи и његово истраживање из 2002. године: Die europäischen Kulturkämpfe
und der neue Katholizismus. Своја интересовања за историју Пруске Кларк је
проширио пишући биографију немачког цара Вилхелма II (Kaiser Wilhelm
II; Harlow: Longman, 2000), док је 2003. године у сарадњи са Волфрамом
Кајзером објавио „Културне ратове“ у којој су анализирани отпори Римокатоличке цркве према процесу селуказирације модерних друштава у 19.
веку (Culture Wars. Catholic-Secular Conflict in Nineteenth-Century Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 2003). Коначну, светску популарност
Кларку су донеле две књиге:: Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia,
1600-1947. (2006) и The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914. (2012).
Предмет наше анализе представља Кларкова књига „Месечари“
која је, како у светској, тако и дефинитивно у српској јавности изазвала
лавину пажње, а нарочито критика, пре свега због приступа и угла посматрања самог аутора Кларка, а затим и термина које је употребљавао током
писања монографије.1 Ипак, оно што изазива праву неверицу јесте позитивна перцепција светских медија, односно подршка једној оживљеној
парадигми из међуратног периода, која је апсолутно без становишта, без
аргумената, са једном површном авантуристичком реториком, која не
обећава истраживачима veritas, већ само у најбољем случају оно што стоји
написано на омоту корица књиге, као белетристички опис: „...one of the
most compelling dramas of modern times“. Како другачије посматрати тврдње
једног афирмисаног историчара, који у самом уводу књиге кроз призму
садашње политичке и демографске ситуације Европске уније посматра
постојање Аустро-Угарске монархије? Да ли то значи да данас Европа, као
политичка целина, планира Drang nach Оsten и уједно посматра тежњу ка
промени граница као легално међународно средство, или је Европа при1 Многи српски историчари су реаговали поводом издања ове књиге у марту 2013. године:
Данило Шаренац, О књизи Месечари. Како је Европа ушла у рат 1914 професора Кристофера
Кларка, Војноисторијски гласник 1/2013, 2013, 267-280; Чедомир Антић, Christopher Clark, The
Sleepwalkers: How Europe Went to War 1914, Allen Lane, Penguin Books, London, 2012, 736 – приказ
књиге; Борис Беговић, Стогодишњица почетка Првог светског рата, Анали, Београд, 223-239.
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мер „демократски“ уређене целине у којој је Сократ унапред осуђен на
смрт? Да ли је данас Европа спремна за стварање нових, вештачких држава
како би осујетила природну арондацију једног народа, те напослетку, да
ли је сама Европа један историјски немогућ пројекат у коме је идеја нације
још увек најдоминантнија мисао? Ако је одговор потврдан на сва ова питања, онда постоји оправданост ауторовог поређења Европске уније и Аустроугарске монархије.
Са друге стране, аутор већ у самом уводу прави неколико скандалозних поређења, јер, тешко је наћи оправдање за поређење онога што се десило у Сребреници 1995. године и опсаде Сарајева током ратова деведесетих година XX века са догађајима који су се догодили пре сто година у
потпуно другачијим историјским околностима. Штавише, ако прихватимо
као чињеницу да је деловање готово свих војних и паравојних формација
зараћених страна током ратова деведесетих имало за намеру делимично
или потпуно истребљење другог народа са одређене територије, ратови са
почетка XX века то сигурно нису. Дефиниција ратовања се битно разликовала. Када је Рафаел Лемкин, 1943. године, први пут употребио термин
геноцид, он притом није спомињао као пример деловање српске војске
над народом на територијама које су припојене у Балканским ратовима. У
својој књизи Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government – Proposals for Redress,2 објављеној 1944. године као пример за дефиницију нове речи геноцид (γένος – народ; accidere - убити) наводи масовна
истребљења која је спроводила турска војска над јерменским и грчким
народом са територија некадашњег Османског царства. Међутим, Кларк у
поглављу монографије „Serbian ghosts“ описује улазак српске војске на Косово, у Македонију и Рашку као операције истребљења муслиманског народа, притом чинећи злочине, пљачкајући и палећи села, рушећи џамије,
а централно место у овом опису заузима рушење моста из шеснаестог века
у Скопљу. Као главни извори се наводе извештаји Карнегијеве комисије, а
као најчешће цитирани су представници Аустро-Угарске и Немачке. Неупитно је да су постојали злочини као и у сваком рату, са свих страна, нарочито са победничке, што је тврдио и Тукидид. Ипак, генерални закључак
Карнегијеве комисије не може се пронаћи у Кларковим „Месечарима“,
који демантује ауторове тврдње о геноцидним намерама, већ наводи:
„У више наврата смо били у прилици да докажемо да најгоре злочине није
починила редовна војска нити се редовна војска може увек оптужити за злочине
добровољаца (тур. башибозук, буг. комите, гр. анданте и добровољци који нису у
униформи ред. војске). Становништво се међусобно убијало и обрачунавало уз
међусобно подстицану мржњу и огорченост“ (Carnegie comm, 1914).
2 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government –
Proposals for Redress, Washington, 1944.
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Овај извештај комисије сведочи да није једноставно доносити олако
закључке о ратовима, нарочито на Балкану. Ипак, примећује се да је
Кларко ишао „Каплановим корацима“, односно да је Роберт С. Каплан
битно утицао својом књигом о балканским духовима, боравећи на Балкану средином осамдесетих година ХХ века.3 Иако Кларк настоји да припише
колективну одговорност српском народу, не може се доделити геноцидна
особина целокупној нацији, чиме се доводи у расправу питање колективне
одговорности. Масовна истребљења народа су постојала и много раније.
Стога је погрешно изводити паралеле користећи тренутна дешавања и
скорије сукобе за посматрање историје једног народа. Тако на пример,
било би погрешно рећи да су европски досељеници вршили геноцид над
Абориџинима у Аустралији, као и САД над Индијанцима у Северној
Америци, иако постоје сви елементи који дефинишу поменути термин.
Но, ове догађаје аустралијски историчар не потврђује, већ за њих важи
nullum crimen sine lege.
Читаоцу једног публицистичког дела Кларкове аналогије постају све
занимљивије, међутим историчари доводе у питање постојеће научне методе, које падају попут домина пред Кларковим авантуристичким приступом. Аутор „Месечара“ није се либио да направи још једно спектакуларно
поређење. Према његовом тумачењу, организација Млада Босна је недвосмислено повезана са Ал Каидом, а атентат у Сарајеву са терористичким
нападом на Светски трговински центар, 2001. године у Њујорку. Наиме,
узимајући култ жртве, смрти, освете и вечне славе Кларк пореди Гаврила
Принципа са Осамом Бин Ладеном, а припаднике Младе Босне декларише
као исламске фундаменталисте. Поново један термин долази у неправилну
временску димензију и употребљава се као средство манипулације. Тероризам на почетку XXI века се битно разликује од организованих завереничких акција усмерених против одређених личности или система у циљу
стицања права на самоопредељење и оцепљење. Шта више, ово право је
тековина западне цивилизације произашла из пера америчког председника Вудроа Вилсона, иако настала управо током Великог рата, данас се
произвољно тумачи. Тако неки народи имају право да комадају унитарне
државе, а неки немају право да иступе ни из федеративне, иако су засебна
република и ако им међународно право то гарантује, за њих важи и даље
cuius regio eius religio. Но, чак и да узмемо у обзир да атентат у Сарајеву има
тежину повода за избијање Првог Светског рата, улога Принципа никако
не би смела да се окарактерише као деловање једног фундаменталног
терористе. Дефинитивно код Кристофера Кларка не постоји разлика
између завереника и терористе. Да ли онда овај аутор сматра и Луиђија
Лукенија, атентатора на жену Франца Јозефа – царицу Елизабету, терори3

Robert S. Kaplan, Balkanski duhovi: Put kroz istoriju, Beograd, 2004.
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стом? Затим ту су и имена Едварда Жориса, Џон Вилкса Бута, Владе Черноземског, Ли Харвија Освалда, Џејмс Ерл Реја, па зашто не и име Марка
Јунија Брута? Сви они су били атентатори, завереници, политичке убице,
али не и терористи. Са друге стране, ако се и прихвати реч прототероризам, поставља се питање зашто аутор није аргументовано објаснио о каквом
облику се ради.4 Шта више, један од највећих историчара данашњице, Ерик
Хобсбаум, истиче да је прво златно доба политичких атентата отворио 1881.
године Игнације Грињевицки, а затворио 1914. године Гаврило Принцип.5
Постоји неколико аутора који су поредили организације Млада Босна и
Народна воља у Русији. Међу њима је и Војин Димитријевић, који је у својој књизи „Тероризам“ Народну вољу описао као прототерористичку организацију са „етичким чином“. Наиме, након атентата на цара Александра
II, 1. марта 1881. године, анархистичка организација је послала писмо саучешћа новоме цару Александру III у којем настоји да оправда свој чин и
где обећава да ће престати са својим активностима ако цар објави
амнестију за све политичке кривце и распише слободне изборе.6
За разлику од поменутих, Кларк настоји да паралелу пронађе у Милошу Обилићу и Косовском миту, јер сматра да се читав концепт српске
слободарске мисли и идеје базира на убиству османског султана Мурата у
Косовској бици. Поменути догађај несумњиво има утицаја на формирање
идеје о националном уједињењу и слободи, али није пресудан, нити позициониран као негативни фактор, јер слобода мисли и говора нису вредности које је гајила Османска империја. Зато је веома увредљиво за један
народ када историчар попут К. Кларка доводи у корелацију култ жртве са
симболом варваризма, који се према њему огледа у догађају из 1903. године
– мислећи на Мајски преврат. Имплицитно објашњава да убиство суверена није страна појава у српском народу, те да је на сличан начин страдао и
Михаило Обреновић и Карађорђе Петровић. Са друге стране, ако се осврнемо на северноамерички континент, можемо приметити да је у САД-у до
почетка ХХ века убијено исто толико председника (тројица: Абрахам Линколн (1861-1865), Џејмс Гарфилд (1881) и Вилијем Мекинкли (1897-1901)),
па САД нису пример државе са становништвом које подстиче „примитивизам и варваризам“.
Постаје сасвим очигледно да Кларк у свом приступу у више наврата
заступа двоструке аршине те једне стандарде употребљава искључиво у
контексту остваривања зацртаних личних циљева, а не проналаска историј4 Према Енциклопедији Британика, Тероризам представља систематску употребу насиља у циљу креирања колективног страха становништва, а све у циљу испуњења политичких
мотива. Према томе, убиство Франца Фердинанда не представља ништа друго од обичног
политичког убиства. Види: https://www.britannica.com/topic/terrorism
5 Ерик Хобсбаум, Глобализација, демократија и тероризам. Београд 2008, 127.
6 Vojin Dimitrijević, Terorizam, Beograd 2000, 28-30.
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ске истине. Даље, он само наводи догађаје, измештене из димензије времена и простора, а при томе их не објашњава, не даје одговор зашто је баш
њих одабрао и због чега су они заправо призма кроз коју се посматра, рецимо, постојање једног народа и његових природних и грађанских права.
Ако се идеја српског националног јединства са почетка XX века идентификује кроз поређење са догађајима пре двадесет, а не пре сто година, да
ли то значи да бисмо, као историчари, морали констатовати да се данашња немачка тежња ка економској супериорности темељи на геноциду над
Јеврејима и погромом над осталим европским народима током Другог
светског рата? Моменат где се делови рата у Босни деведесетих година XX
века, у очима аутора, виде као колективна одговорност једног народа
представља један недопустив пример за тако утемељеног историчара
попут Кристофера Кларка. Погледом на референце, може се приметити
да су приликом писања књиге, анализирана дела Слободана Јовановића,
Драгише Васића, Владимира Дедијера, Душана Батаковића итд. Поставља
се питање како аутор онда није могао да закључи да је Србија почетком
XX века представљала државну заједницу људи која се темељила на слободарским тековинама француске револуције, са идејама: Liberté, Égalité,
Fraterité, док са друге стране имамо Аустро-Угарску монархију, оличену
Метерниховим наслеђем, са недодирљивим аристократским кором, која,
уместо да шири слободе говора и мишљења, она их сужава и настоји да
стави у спреге двеју нација, што се најбоље дало видети на закону из 1907.
године – Апоњијев закон, као и укидању Црквено-школске аутономије
1912. године, а тобоже планира федерализацију стварањем јужнословенске државе унутар Монархије. Поред споменутих, у делу је могуће наићи
на још сензационалних анализа попут оне где се пореде преговори у Рамбујеу 1999. године и Јулске кризе 1914. године, затим улазак Турске у НАТО
педесетих, Асадов режим у Сирији, Кубанска криза, Вијетнамски рат,
Светска економска криза само су једна од бројних Кларкових аналогија
приликом образлагања узрока Првог светског рата. Као што стоји у уводу,
овај рад није имао за циљ расправу о одговорности почетка Великог рата.
Но, на самом крају није могуће било неосврнути се на то питање. Сасвим
је јасно ко је почео рат у овој књизи и сасвим је јасно да Кларкови закључци
не одговарају досегнутом нивоу знања до кога је стигла историографија о
Првом светском рату. Но, што остаје неразјашњено јесте да ли је Кристофер Кларк трагао за чињеницама које детерминишу кривца за почетак
рата или за доказима који осуђују Краљевину Србију у процесу, где је кадија и тужилац и судија. Очигледно је Кристофер Кларк овом монографијом себе поставио на место креатора историјских догађаја и процеса, а
не посматрача чиме је беспоговорно запоставио чувену Тацитову сентенцу „sine ira et studio“ - за историчаре, Хипократову заклетву која нас уједно
одређује на страну посматрача, а не лакомислених опортуниста.
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DIE VERWENDUNG VON ANACHRONISMEN IM HISTORISCHEN KONTEXT –
DER FALL VON CHRISTOPHER CLARK UND DAS WERK „DIE SCHLAFWANDLER“
(„THE SLEEPWALKERS“)
ZUSAMMENFASSUNG: Die Arbeit stellt eine Analyse von Anachronismen
und diskutablen Analogien dar, welche im historischen Kontext im Ziele der
Manipulation mit historischen Tatsachen und deren Folgen mit negativer
Konnotation verwendet wurden. Analysiert wurde das Werk „The Sleepwalkers
– How Europe went to war in 1914“ des etablierten Historikers Christopher
Clark. Das wichtigste Motiv der Forschung ist die Absicht, die Geschichte zu
revidieren, und zwar auf Grund von unbegründeten Standpunkten, unter
Verwendung von Begriffen, welche mit dem zeitlichen Kontext nicht abgestimmt
sind. Die terminologische Analyse umrahmt den Hauptteil der Forschung, und
die Ergebnisse stellen die Betrachtung der Anachronismen im realen Kontext
dar, sowie deren Erklärung. Die Schlussfolgerung der Arbeit ist die Syntese
der persönlichen Betrachtungsweise, der Bestrebungen des Autors Clark und
der Forschungsergebnisse.
SCHLÜSSELWÖRTER: Anachronismus, Analogie, Christopher Clark, Erster
Weltkrieg, Kontext.

ПРИКАЗИ, ПРЕВОДИ, РЕЦЕНЗИЈЕ
UDC 341.485(497.113 Srem)"1941/1945"

ЗОРАН ВЕЉАНОВИЋ, виши архивиста – историчар
Музеј Војводине
Драго Његован, Плакатирање Геноцида,
Каталог немачких и хрватских нацистичко-усташких плаката и летака у
Срему за време Другог светског рата (1941-1945),
Музеј жртава геноцида – Београд 2014, стр. 210.

Др Драго Његован, виши научни сарадник, музејски саветник и
директор Музеја Војводине, са близу четрдесетак објављених дела спада
међу најпродуктивније научне делатнике у нас. Готово да не прође година
дана а да не напише, приреди и објави једно, а неретко и више дела која
су одраз његовог научног интересовања а то је новија политичка историја
становништва у Војводини. Међу објављеним делима др Његована издваја
се едиција у којима је приређена архивска грађа: Злочини окупатора и
њихових помагача у Војводини.1 Едиција је спој два циља где аутор, с обзиром да је провео већи део свог животног века у заштити културних добара, својим чином врши заштиту објављеног документа занавек и други,
где објављујући приређен докуменат као примарни историјски извор, обавештава о његовом постојању научну и ширу јавност, те га чини видљивијим и доступнијим. Др Његован је прву књигу из едиције Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини објавио сада већ давне 2009. године,
и која је до данашњег дана нарасла на импозантних дванаест књига и преко 2000 страница текста. Иако књига Плакатирање геноцида није из поменуте
едиције, а како је тема а поготово методологија њеног настанка идентична,
она се директно наслања и надопуњује са њом. За разлику од елабората,
1 Рација, III група масовних злочина у Бачкој (2009); Акција Виктора Томића и Покретни преки
суд у Срему 1942 – V група масовних злочина у Срему (2010); Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини против Јевреја (2011); Улазак Мађара у Бачку и Барању 1941 (2011); Живот, рад и
понашање домаћих Немаца (Фолксдојчера) пре рата, за време рата и за време окупације (2012); Почетак окупације и стварање НДХ као и први месеци „државног-правног“ уређења (2013); Депортација,
VII група масовних злочина (Бачка и Барања)(2014); Армија, II група масовних злочин (Бачка) (2015);
Принудни рад, VI група масовних злочина (Бачка и Барања)(2015);Политичке власти у „НДХ“ IV
група масовних злочина у Срему (2016); Масовни злочини које је починио Антун Буер и његови сарадници у Срем (у штампи).
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који су целовит документ, књига о којој је данас реч преставља збир, односно одабир докумената који су представљени јавности а односе на подручје
Срема у Другом светском рату где је фашистичка творевина Независна
држава Хрватска (скраћено НДХ) починила бројне злочине над Србима,
Јеврејима и Ромима и те злочине оглашавала плакатима, с једне стране са
намером да обавести и застраши поробљено становништво, а са друге да
се похвали својим фашистичким менторима.
Истраживање, евидентирање и одабир докумената – плаката, истовремено као архивске грађе и као историјског извора, Др Његован је вршио
у готово свим релевантним музејима, библиотекама и архивима како у Војводини (Музеј Срема у Сремскј Митровици, Архив у Срем. Карловцима,
Библиотеци Матице српске, Градска библиотека у Новом Саду, Архив Војводине) тако и Београду (Архив Србије и Архив Југославије, Историјском
музеју Србије, Музеј града Београда – Завичајни музеј Земун): дочим му је
један број музејских установа био недоступан – у Вуковару и Винковцима.
Предлошка или претходница ових истраживања вршена су у Музеју Војводине у Архивској збирци током 1997. године, а представљане у делу сталне
поставке Музеја Војводине, где др Његован иначе води збирку плаката.
У мучној, надасве болној и још увек недовољно расветљеној, а камоли приведеној до краја теми, а све у тражењу историјске истине а посебно
зарад људске потребе да се пронађе и запише као трајни белег и опомена,
свака жртва али и сваки крвник и џелат, Драго Његован је јавност поново
суочио са суровом прошлошћу народа који столећима дели панонски простор. Суочавање са догађајем који се збио током почетком Другог светског
рата када је окупациона војска НДХ, у оквиру усташког окупационог система, потпомогнута домаћим сународницима, у бруталном поступку денационализације спроведе одмах по уласку хрватске војске у Срем априла
1941. године, одмах, на први мах, без судова и пресуда, побили део становништва (и то цивилног становништва које су сачињавале жене, деца, мушкарце, старе и немоћне особе) у највећем броју Срба. У циљу претварања
Срема у област НДХ денационализација је брутално изведена те пљачком и
уништавањем њихове имовине, са чак 32.848 цивилних жртава (Срба 83,74 %).
У времену када нас бројни квази-научни текстови желе увући у своје
опасне мреже реваншизма помешаног са дилентатизмом у писаним, штампаним и електронским медијима, публицистици, тако и у „научним“ текстовима, те играјући на опасној ивици понора лицитирајући са бројем
жртава и степеном бруталности у чину егзекуције, у овом случају имамо
хладан и трезвен одговор оличен у документу који је дат на увид јавности:
и стручној и лаичкој и политикантској а посебно реваншистичкој. Документ који је реч и слово сам за себе. Документ без икаквих интервенција,
коментара и навођења читаоца на овај или онај закључак, јер закључак се
тако намеће сам од себе увидом у документ. Дат је чист текст у оригиналу,
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а ми би додали по класичној структури зборника докумената (предговор,
текст односно фотографија документа). Исправке на плакатима нису рађене, језик и писмо су одраз документа. Можемо додати да је са методолошке стране приређивач водио рачуна о устаљеним елементима које
чине објављивање архивске грађе са крајњим циљем и задатком оваквог
посла који је приказивање делатност неке значајне државне институције
или тела, у овом случају плаката у целости, те документа учине доступним јавности. Утврђивањем њихове намене, објављеним документима плакатима, не додаје се само значају објављеној архивској грађи која је настала из рада и деловања Независне државе Хрватске (НДХ) и како је већ
речено – теми, већ је чини јавним у потпуности како науци тако и грађанству и тиме ставља на располагању најширем кругу корисника.
Књигу сачињавају следећи делови:
Предговор
Увод
1. Плакат
1.1. Појам плаката
1.2. Историја плаката
1.3. Врсте плаката
1.4. Плакат као музеалија
2. Збирка плаката Музеја Војводине
3. Летак
4. Плакати и леци који се односе на Срем током Другог светског
рата – сведоци геноцида
4.1. Дефиниција геноцида
4.2. Плакатирање геноцида
4.3. Нелакатирани геноцид
Срем између два светска рата (1918-1941)
Независна држава Хрватска
Каталог 1941
Каталог 1942
Каталог 1943
Каталог 1944
Каталог 1945
Додатак
Епилог
Извори и литература
Књиге од истог аутора
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Са књигом Плакатирање геноцида, коју је приредио др Драго Његован,
можемо рећи да је учињен још један корак у расветљавању и именовању
злочинаца и њихових помагача, бар када је реч о злочинима окупатора и
њихових помагача у Војводини, односно Срему. Тим кораком др Његован
је обогатио изворну историјску литературу оличену у архивској грађи
прве врсте. Отуда Др Његован својим радом ставља још један угаоник овој
теми, а који се директно надовезује кроз публикације које су јој претходиле,
а то су радови музејског саветника Звонимира Голубовића (о Шарвсрком
логору и Рација у Јужној Бачкој), а потом и самог др Његована Политички
плакат у Војводини (1848 – 2003).
Сматрамо да је за сагледавање операционе политике вршења ратних
злочина и геноцида у Југославији за време Другог светског рата коју су чиниле окупационе снаге Немачке, Италије, Аустрије, Мађарске, Бугарске,
Албаније те новостворене фашистичке творевине попут Независне државе
Хрватске, нужно поред основних докумената о фашистичкој идеологији и
државној политици сила Осовина, као и њихових савезника и помагача,
константно проучавати документа којима су окупациони војни (и све врсте
полицијских, жандарских, домобранских и помоћних народних војски и
помоћних јединица), политички и управни органи власти утврђивали и
спроводили такву политику. Такође је нужно проучавати документа која
су стварали и ослободилачке војне и цивилне власти током рата, као и
војне и цивилне власти непосредно након рата.
Проучавањем ове теме и докумената који је третирају, утврђено је да
постоји још увек обиље необјављене архивске грађе коју треба систематизовати, објавити и дати на увид науци и јавности, зарад истине о жртвама
и њихових злочинаца, посебно у време све гласније и присутније реваншизмом надојених поражених страна, како у Другом светском рату, тако и
у „назови“ историографији.2
Проучавање и објављивање докумената који сведоче о злочинима
окупатора, потврђује укупну политику окупатора и само вршење ратних
злочина, те злочина против човечности и геноцида над југословенским
грађанима за време Другог светског рата.
Отуда, без задршке, сматрамо да је дело које је за објаљивање приредио др Драго Његован Плакатирање геноцида, прворазредна архивистичка,
историографска, научна књига која ће путем истине коју носи у себи, ста2 Списак књига и чланака писаних на квази научно-историјски па и реваншистички начин, а које су објављене у новије време је, нажалост, подужи. Обилују историјским неистинама, грубим фалсификатима, а црвена нит у њима је да се џелати представе „у рукавицама“,
па чак и као жртве. У такве, примера ради, спадају: М. Грлица, А. Хегедиш, М. Дубајић, Л.
Мерковић, Именик жртава Другог светског рата на подручју Суботице, Суботица 2000; А. Вељић,
Рација заборављени геноцид, Београд 2009; Т. Халас, Др Јанош Велђи, Некадашњи градоначелник
Суботице (T. Halasz, Dr. Volgyi Janos, Szabadka egykori polgarmestere) у: Еx Pannonia, бр. 15-16/2012.
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јати на располагању свима онима који се из било којег разлога, виктимолошких, стручних, публицистичких или научних намера, баве овом темом,
те у добром делу употпунити сазнање о злочинима окупатора у Војводини, којих нажалост није било мало – напротив.
На крају, не можемо а да се не осврнемо на недопустиво стање да данашња српска наука, па и специјалистички музеји, попут Музеја геноцида,
још увек немају прецизне податке о српским жртвама током Другог светског рата. Ево, ово је прилика да наш став јасно искажемо.

UDC 94(439-89)

ДЕЈАН МАОДУШ, М.А., архивиста
Архив Војводине
Нови Сад
Dorothy Gies Mcguigan, Familie Habsburg 1273-1918,
GLANZ UND ELEND EINES HERRSCHERHAUSES
Amalthea Verlag Ges.m.b.H., Wien-München, 2007, 672 стр.

Богато културно и историјско наслеђе средње Европе најбоље се
огледа у владавини династије Хабзбург. Проучавање односа и историјског
и културног наслеђа ове династије, даје одговоре на многа питања европске историје и била су предмет занимања истраживача у целом свету. И
сама опчињена историјом Хабзбурга ауторка је написала неколико књига
посвећених овој династији и државом којом је владала. Иако се дела ове
ауторке не могу сматрати потпуним научним радовима, изузетно су лепо
и сликовито написана тако да читалац добија потпуну слику обрађене
теме. Дороти Гис МекГиган (Dorothy Gies McGuigan) је Американка која је
дипломирала на Универзитету Мичиген (Univesity of Michigan), свој мастер
рад радила је на Колумбија универзитету ( Columbia University), а своје
даље усавршавање наставила је на Краљевском колеџу (King's College,
University of London) у Лондону. Након Другог Светског рата живела је
дванаест година у Бечу где је имала могућност да се поближе упозна са
историјом Хабзбуршке монархије. Њена фасцинација овом великом династијом резултирала је књигом „Хабзбурзи“ (The Habsburgs). Међутим,
ауторка је искористила свој боравак у Аустрији да напише још неколико
књига, између осталих, „Салцбург данас“, „Метерних, Наполеон и Војвоткиња од Саге“ и „Метерних и војвоткиња“. После дванаест година проведених у Бечу, Дороти Гис МекГиган се вратила у Сједињене Америчке
Државе и наставила тамо да живи са својим супругом и двоје деце у градићу Ен Арбор у Мичигену (Ann Arbor, Michigan).
Године 2007. појавило се издање дела за немачко говорно подручје
дипломиране историчарке Дороти Гис Мек Гиган (Dorothy Gies McGuigan)
чије је прво издање штампано у Сједињеним Америчким Државама 1966.
године и налази се у Конгресној библиотеци САД на картици редни број
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66-12210. Ово је 11. издање ове књиге за немачко говорно подручје, где је
ово дело изузетно цењено и популарно. Књига је написана једноставним
књижевним језиком и препоручује се студентима историје на почетку
проучавања династије Хабзбург, као и широј читалачкој публици која се
занима за ову тему. На унутрашњим корицама књиге на почетку дела
налази се карта земаља у којима су владали Хабзбурзи од 1278-1740. Одмах
након тога следи садржај књиге и списак илустрација. Књига је подељена
у 16 поглавља у оквиру којих се налази осам места са предивним илустрацијама које употпуњују целокупни утисак. На самом крају књиге налазе се
белешке, извори и библиографија, као и индекс са личним, предметним и
географским одредницама. Књига се завршава картом хабзбуршких поседа
у периоду од 1741. до 1918. која се налази са унутрашње стране корица на
крају књиге.
У уводу Дороти Гис Мек Гиган дочарава величину породице Хабзбург,
пише о величини владарске моћи, територијама и моћи коју је поседовала.
Даље наводи недостатак у образовању историчара међуратног периода и
бољим условима за истраживање млађих научника због промене методологије историјског истраживања. Напомиње да је велики материјал црпла
из секундарних извора и сматра то за предност ове књиге. Захваљује се
Универзитету у Мичигену, особљу Националне библиотеке у Бечу, др
Ервину Ауеру директору Уметничко-истроријског музеја у Бечу, особљу
Репродукционог одељка Архива у Бечу који су јој били од помоћи при
проналажењу илустрација.
Поглавље I носи наслов Habsburgs Ahnherr и бави се питањем избора
Рудолфа Хабзбуршког за цара Светог римског царства. Бави се такође Рудолфовом личношћу и приликом која му се ненадано указала, његовом
борбом против других кандидата, пре свих краљем Отокаром, Рудолфовим доласком у Беч, битком између Рудолфа и Отокара. Након Отокарове
смрти описује се Рудолфова личност, његов физички изглед, смисао за
хумор, али и његова спремност да искористи указану прилику. Као искусан политичар, мајстор интрига и маневара, као хазардер и трговац, Рудолф је био спреман да из дате ситуације извуче највише могуће. Оно што
је Рудолф желео то је и добио. Био је крунисан за цара Светог римског
царства што је у тадашњем феудалном свету значило највишу профану
функцију, т.ј. представљао је сам врх феудалног света. Описано је раскошно крунисање и огромно достојанство које је Рудолф добио крунисањем,
што ће кроз историју Хабзбурга имати посебан значај и тежину.
Поглавље II Habsburg im Heiratsgeschäft: Maximilian I описује једног
од највећих личости у целокупној историји Хабзбурга - Максимилијана I.
За овог владара може се констатовати да је ударио темеље вишевековне
владавине династије Хабзбург. У овом поглављу расправља се о редоследу
догађаја који су од Максимилијана створили једног од највећих европских
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владара. На првом месту то је његов отац Фридрих III. Несретан сплет
околности проузроковао је једног слабог и безличног владара, и, самим
тим, довео у опасност целу породицу. Та опасност била је најочитија
освајањем Беча од стране угарског краља Матије Корвина. Све поменуто
створило је од Максимилијана изузетног владара потпуно спремног на све
владарске замке феудалног света. У овом поглављу описана је Максимилијанова сналажљивост, храброст и одлучност да од Хабзбурга направи највећу и најснажнију европску владарску породицу, мада, мора се признати
да је он током своје плодне владавине имао и доста среће. Максимилијанова одлучност огледала се у бескрупулозности да успе у свим својим наумима који ће породицу уздићи и учинити је још јачом. Први такав корак
беху „политички бракови“, односно склапање бракова са бившим непријатељима ради учвршћивања постигнутог мира. Сви ти бракови које су
Хабзбурзи склапали, односно које је Максимилијан уговарао, доносили су
све више привилегија и подизали моћ породице у целој Европи, те су, вођене тим сазнањем, све касније генерације Хабзбурга покушавале на исти
начин да реше сличне проблеме, што је била сасвим нормална и редовна
појава феудалне Европе.
Највећа претња хабзбуршкој владавини била је вишевековна нетрпељивост између Хабзбурга и француских краљева. Да би решио питање
превласти у Европи, Максимилијан је оженио свога сина Филипа шпанском принцезом Хуаном. Иако Максимилијан овим браком није планирао
територијално проширење, Филипова супруга је након смрти свога брата
наследила све територије, те су на тај начин Шпанија и све прекоокеанске
земље потпале под власт Хабзбурга.
Сам Максимилијан придавао је значај свом имиџу и важио је за „правог средњовековног витеза“. Био је шармантан, поседовао је смисао за
хумор и није био сујетан, т.ј. био је спреман да научи појединости које су
му могле помоћи да унапреди своју власт. У своје време био је најбољи
стреличар, јахач и ловац и обожавао је витешке турнире на којима је радо
и сам учествовао.
Након Максимилијана, ово поглавље бави се и његовим сином Филипом, Филиповом супругом, њиховом децом и наслеђем шпанске круне.
Важан моменат у развоју читаве хабзбуршке династије било је образовање
њихове деце, односно наследника царске и краљевске круне. Велику улогу
у њиховом васпитању кроз целу историју породице играле су тетке, стричеви, ујаци и остала родбина. Особа која је била прва у породици која је
добила ову част била је Филипова сестра Маргарета. Ова изузетна жена
била је један од најобразованијих чланова породице Хабзбург и ударила је
темеље врхунском образовању и систематичности која је оставила дубок
траг на целу породицу. Да ли је својим високо постављеним циљевима
начинила штету потоњим члановима породице, остаје историчарима на
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суд, али је ова изузетна жена још дуги низ година пресудно утицала на будуће генерације Хабзбурга.
Поглавље III или Die Welt Karls V, бави се још једним изузетним владарем из породице Хабзбург. Као најстарији унук Максимилијана I, образован под будним оком своје тетке Маргарете, Карло V имао је све предуслове да постане један од највећих европских владара. Од свога деде наследио
је најбоље особине које су још више дошле до изражаја беспрекорним одгојем који је добио, Карло V беше предодређен за светлу будућност која га
је чекала. Његово изузетно образовање исказало се још у његовој најранијој младости, када је са шест година био главнокомандајући Реда златног
Руна (наследна титула Хабзбурга), са седам је потписивао државне одлуке,
а са осам је са Папом водио преписку на латинском језику. Са десет година
је био члан Државног савета и водио његове седнице.
Одрастао у Низоземској, поставши владар огромних светских пространстава и огромног богатства, Карло Велики је имао појам о својој „божанској“ владавини и потребу да се брине о целокупном светском поретку тадашњег времена. Након смрти свог деде Максимилијана, захтевао је
да га прогласе за цара Светог римског царства, али је одлучне непријатеље
нашао у младом француском краљу Франсоа I, енглеском краљу Хенрију
VIII, угарском краљу Лајошу и свом ујаку Сигисмунду, краљу Пољске. Мада образован, Карло је исказивао одређене слабости, пре свега у управљању својим шпанским поседима, те је дипломатску борбу око крунисања
препустио својој изузетној тетки Маргарети која је препуштени јој посао
маестрално завршила, те је Карло, 22. октобра 1520. године, крунисан у
Ахену за цара Светог римског царства.
Иако један од највећих европских владара, Карло није могао да спречи појаву реформације и Мартина Лутера, што ће имати несагледиве последице по његову владавину, историју Европе, па и каснију пропаст Светог римског царства. Мада је оно трајало још дуги низ година, може се са
сигурношћу констатовати да је то почетак раслојавања друштва и догматског учења. Сам Карло, као заштитник папе и Католичке цркве, покушавао је да помири, нажалост безуспешно, различите фракције, које су у немачким земљама имале и политичку позадину. У прилог томе говори и
чињеница да је Карло 1555. године у Аугзбургу потписао „Религиозни мир“
којим је Изборним кнежевима дато право да сами одлучују о религији на
својим територијама
У својој дугој владавини имао је Карло много проблема са побуњеним
краљевима, кнезовима, па и самим папама, али највећа опасност претила
је од нове светске силе, Османске Турске на челу су Сулејманом I Величанственим који ће дуго година представљати највећу претњу по границе
хришћанске Европе.
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Владавина Карла V беше космополитска, што је узроковало како његово образовање, тако и његова тежња за стварањем хришћанске Империје. Његов двор у Мадриду био је, као стециште најученијих глава Европе
тога времена, културна и научна престоница. Међутим, његова владавина
била је обележена и неуспесима на које он једноставно није имао великог
утицаја. У време његове владавине у Европи се јављају религиозна размимоилажења, односно Реформација и национализам.
Други део Карлове владавине био је обележен неуспесима. Реформација се у немачким земљама, које су иначе представљале највећи део Светог
римског царства, била раширила толико да је значај Католичке цркве бивао
све мањи. Највећи проблем Карлове владавине појавио се изненада. Услед
религиозне кризе, Карло и његов брат Фердинанд поделили су власт, односно Карло је млађем Фердинанду дао да управља делом царства где се
раширила „Нова вера“. Проблем је настао када су требали да се договоре
чији син ће наследити царску круну. Иако погођен породичним свађама,
Карло је планирао да међупородичним браковима обезбеди „династичког
колоса који би стајао над Европом, чија би лева нога била у Мадриду, а
десна у Бечу“. До краја нерешена енигма наследства краљевске круне веома је утицала на Карла, те се он пред крај живота повукао на неприступачно место у Шпанији, где је и умро.
О проблему који се јавио још у време Карлове владавине говори и следеће, IV Поглавље насловљено Österreichische und spanische Geschwisterkinder.
Након Карлове смрти царску круну наследио је његов брат Фердинанд
који је већ, према ранијем договору, владао у источним деловима Царства,
са престоницом у Бечу. Дуже време пре Карлове смрти почеле су се јављати непремостиве препреке очувању једниства Царства и целокупних хабзбуршких поседа. Снажна опозиција, како у Шпанији, тако и у немачким
земљама, правила је огромне проблеме и приближавала је царску породицу неизбежној одлуци - подели царства. Иако изузетно богат и напредан,
водећи део Царства, Шпанија је представљала део који је више био окренут себи и великим прекоморским пространствима. Што је још важније,
Шпанија је била беспрекорни и непоколебљиви најтврђи следбеник Католичке цркве. У то време појавиле су се гласине, не без основа, да је аустријски део породице имао контакте са следбеницима протестантске вере, па
и самим Лутером. Та чињеница никако се није допадала ни шпанским
велможама, ни самој Католичкој цркви, што је, на крају, пресудно утицало
на поделу Царства, јер су истовремено Изборни кнежеви, под утицајем
протестантске вере, такође имали своје адуте за цара.
После Карла, шпански део породице Хабзбург није имао доследног
наследника у виду његовог сина Филипа, док је аустријски део у лику
Максимилијана II добио једног чврстог и јаког владара. Већ тада могла се
наслутити судбина шпанског дела породице, која је кулминирала са Кар-
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ловим унуком Дон Карлосом. Пре тога, Максимилијан II био је изабран за
цара Светог римског царства што је само потврдило превласт аустријске
линије.
Die Habsburg in Bedrängnis: Protestanten und Türken наслов је V поглавља које се бави даљим развојем власти породице Хабзбург. Ову епоху
њихове владавине обележиле су две чињенице које су значајно утицале на
развој догађаја у тадашњој Европи: протестантизам и Османлије. Поред
уобичајених проблема које су имали у својој владавини, почетаком XVII
века јављају се различити покрети који ће битно утицати на светску историју у будућим вековима. Као стари феудални владари, Хабзбурзи нису
били спремни на нове проблеме који су били проузроковани социјалним
разликама у самој Европи и експанзионистичким плановима нове империје са Истока. Огромни религиозни проблеми широм Царства кулминирали су Тридесетогодишњим ратом (1618-1648) који је био увод у све веће
тешкоће са којим су се Хабзбурзи сусретали. Међутим, као што обично
бива, „тешка времена рађају велике људе“. На престо Светог римског царства ступио је Фердинанд II који је био решен да пресудно утиче на европску будућност. Одгајан у језуитском самостану био је велики противник
протестантизма и све ситуације везане за „Нову веру“ гушио је у крви. Као
и сваки Хабзбург, волео је музику, плес и лов и посвећивао је изузетну пажњу васпитању и образовању своје деце.
После њега на власт је ступио Леополд I, слаб владар који је имао несрећу да су његови савременици, а истовремено и непријатељи, били Луј
XIV и велики везир Кара-Мустафа. Природно ненадарен и образовањем
потпуно неприпремљен за изазове који су га очекивали, Леополд је имао
огромну срећу што је на својој страни имао генијалног војсковођу Еугена
Савојског који је од тадашње Аустријске царевине направио водећу европску силу. Из тог разлога, владавина Леополда I била је једна од најдужих и
најплодоноснијих у аустријској историји, иако се, при великој опсади Беча
1683. године, познатој и као Велики бечки рат, показао као недорастао задатку. Та велика опсада Беча срећно се завршила по Хабзбурге захваљујући несебичној помоћи пољског краља Јана Собјеског, Млетака и немачких
кнезова, иако такав покрет непријатељских снага Европа никад до тада, а
ни после тога није доживела. Списи говоре о 250.000 хиљада људи међу
којима су највећи страх уносили минери, покушавајући да сруше градске
зидине и отворе пут за остале јединице. Вреди споменути да је велику улогу у одбрани града, поред Еугена Савојског и Јана Собјеског, одиграо и
један неустрашиви „мали“ човек по имену Колчицки.
У VI поглављу које носи назив In einer Barockwelt налазимо опис усхићења читаве Европе, а највише Хабзбурга протеривањем Османлија до самих граница јужног Балкана. Овај огроман успех направио је од Хабзбурга
највећу династију и највећег заштитника Европе. Заокупљени чувањем
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сопствених поседа и превласти Католичке цркве, Хабзбурзи нису имали
времена и новца да прате тадашње европске токове. Европа тога доба је
Европа барока, великих уметничких достигнућа, великих открића, једном
речју Европа ослобођена феудалних стега. Иако Леополд није био дорастао државним задацима, имао је изузетно префињен укус и знао је да
цени уметност. После опсаде, Беч је био разорен и биле су му потребне
велике поправке. Ову чињеницу Леополд је искористио да позове највеће
уметнике и архитекте тога доба и направио је једну од најлепших престоница Европе. Од њиховог владарског дворца, који је до тада личио на
средњовековну тврђаву, Леополд је направио најлепши европски двор.
Свуда по граду никла су импозантна здања и Беч тога времена био је престоница Европе. Појавом новоизграђених палата и цркава Беч је одавао
утисак „споја италијанске културе и снажног северног утицаја“. Велики
значај придаван је култури, односно позоришту, опери и балету, а посебан
„шмек“ имали су велики маскенбали чија се традиција одржала у Бечу до
данас.
Седмо поглавље под насловом Probleme der Erbfolge бави се питањем
наследника шпанске линије. После много година међуфамилијарних бракова између шпанске и аустријске линије Хабзбурга, дошло је до здрваствених проблема међу наследницима круне, могло би се рећи да је „природа
узела данак“. Наследник шпанске круне Карлос II био је од рођења болестан, а подаци из тога времена говоре да је био и импотентан, те је стога
шпанска линија остала без наследника. Одмах по сазнању о Карлосовој
болести мноштво дипломата и водећих људи Шпаније, Аустрије и Француске агитовало је за признавање првенства добијања шпанске круне, али
без успеха. У међународном метежу, шпански трон запосела су два краља,
Филип Анжујски, са седиштем у Мадриду, и Карло Хабзбуршки, млађи
Леополдов син, чије је седиште било у Барселони. Ова борба је у историји
позната као Рат за шпанско наслеђе. У мноштву догађаја и недаћа, између
осталог и смрти Јозефа I, Карло је позван да се врати у Беч и преузме круну.
Карлови саветници и његови непријатељи су се сложили да би управљање
аустријским и шпанским поседима за само једног Хабзбурга било превише, те је тако 1713. потписан Утрехтски мир којим је био окончан Рат за
шпанско наслеђе, Филип V постао је шпански краљ, а Карло је добио Низоземску, Милано, Напуљ и Сардинију.
Живот Карла VI у Бечу био је подређен његовој владавини, што значи да је био вредан и прагматичан. Поред свега тога Карло је волео обичан
живот, врло радо је говорио бечким дијалектом, и чак је једном приликом,
прерушен у обичног човека, пропутовао целу провинцију да био се упознао са животом обичних људи. Као и сваки Хабзбург обожавао је музику,
па су његови музичари били боље плаћени од његових генерала. Беч тога
времена био је музичка престоница Европе. Карлова највећа брига и ње-
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гов највећи страх беше наследство круне, односно рођење сина. Подстакнут проблемима шпанских Хабзбурга и аустријским непријатељима, Карло је 1713. донео Прагматичну санкцију којом је установио недељивост земаља које су поседовали Хабзбурзи и проширио је право наслеђа и на женске потомке.
Након бурних година европске дипломатије и ратова, на престо
Хабзбуршке монархије ступила је Марија Терезија, о чему се говори у VIII
поглављу под називом Die grosse Kaiserin. Марија Терезија била је највећи
владар Хабзбуршке династије. Након доношења Прагматичне санкције од
стране њеног оца 1713. године јавили су се протести широм Европе и Царства. Када је, након очеве смрти, 1740. године ступила на престо, Марија
Терезија морала је да се избори пре свега са незадовољством у свом Царству јер многи, као жену, нису хтели да је признају за владара. Крунисана
је 1740. године у Пожуну (Братислави), када је имала 23 године и била
трудна са својим четвртим дететом. Након повратка у Беч затекла је хаотично стање и пропалу државну управу. Поврх свега, јавио се проблем
наследства круне Светог римског царства коју није могла да наследи жена,
те је за цара прогласила свога мужа Франца Лоренског, против чега су се
побуниле Француска и Баварска и истакле свога кандидата. Пруска је напала Хабзбуршку монархију, а Марија Терезија је морала да ратује са коалицијом француско-баварских трупа које су 1741. године упале у Линц и
Праг и запретиле Бечу. Све то искористио је пруски краљ Фридрих II који
је заузео Шлезију. Ова борба, позната као Рат за аустријско наслеђе, и завршена је Миром у Ахену (1748) којим се Марија Терезија одрекла Шлезије.
Окружена великим бројем непријатеља морала је пре свега да стабилизује стање у Хабзбуршкој монархији. На првом месту морала је да реорганизује војску и финансије. Предузела је реформе да ојача јединство државе и свој ауторитет, а крајњи циљ целе реформе требала је да буде централизација државе. Реорганизовала је војску по пруском узору и заменила
остарели командни кадар. У државној управи спровела је многе реформе,
међу којима су најважније установљење Државног савета и министарстава.
Створила је врховну судску инстанцу и Урбаром средила односе између
кметова и спахија. Највећу промену увела је у образовању јер је, као просвећени апсолутиста, смањила утицај цркве на образовне институције, а
све то пратило је подизање великог броја основних школа за образовање
народа.
Са културном револуцијом која је претходила владавини Марије Терезије, Беч је постајао велеград са свим својим добрим и лошим странама.
Поред мноштва цркава, културних институција и државних зграда, Беч је
врвио и од крчми, ресторана и бордела, другим речима, ноћни живот Беча
био је веома буран. Као мајка шеснаесторо деце и узорна супруга, Марија
Терезија није хтела да дозволи разврат у своме царству, те је стога увела
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посебну институцију која се звала „Чедна комисија“. Ова комисија била је
задужена за откривање неверстава и требала је да уведе ред у целом царству по питању ноћног живота. Неки подаци говоре да је Марија Терезија
увела ову комисију јер је открила да је чак и њен муж вара. Она му, међутим, то никада није пребацила и живела је са њим у складном браку све до
његове смрти. Оставши удовица, Марија Терезија више никада није скинула црнину и платила је све мужевљеве коцкарске дугове.
У спољној политици наставила је, као и сви Хабзбурзи, да закључује
бракове своје деце у интересу Царства и очувања круне. Браковима своје
деце решавала је дипломатске проблеме и покушавала да из њих извуче
максимум. Њена деца била су добро одгојена и имала су изузетно образовање. Уверени у своју божанску мисију нису се мешали са профаним светом и могли су склапати бракове само са краљевским лозама. Удајом своје
најмлађе кћери Марије Антоанете решила је вишевековни проблем непријатељства са Француском, али се овај брак завршио трагедијом. Марија
Антоанета је погубљена заједно са својим мужем Лујем XVI у пламену Француске револуције
Након царичине смрти, владавину је преузео њен син Јозеф II о коме се
говори у IX поглављу које носи назив Josef II: der Kaiser des kleinen Mannes.
Нови владар био је врло занимљива личност. Као млад он се спријатељио
са највећим европским мислиоцима тога времена и био је и сам задојен
идејама просвећеног апсолутизма које су ширили француски филозофи и
књижевници XVIII века. Желео је да спроведе корените социјалне, политичке и верске реформе „у име разума и хуманизма“. У ту сврху донео је
Патент о толеранцији који је гарантовао слободу вероисповести, смањио
утицај Католичке цркве и затворио огроман број манастира, а њихову имовину је искористио у хуманитарне сврхе. Да би спровео реформе до краја,
укинуо је церемонијалне поступке у опхођењу према својим поданицима.
Јозеф је био владар свих својих поданика и свако је могао да затражи аудијенцију код њега. Волео је да се без пратње шета улицама Беча и да се „помеша“ са обичним људима. Бечлије су га обожавале због његовог благог карактера иако је у државничким пословима био одлучан и продоран владар.
Обожавао је чувене бечке маскенбале и радо је у њима учествовао. Његову
опчињеност идеалима Француске револуције показао је и укидањем ропства „које је било у супротности са достојанством и људском слободом“.
Јозеф је, противно вољи племства, прогласио сељаке власницима
земље уз обавезу плаћања ренте поседницима и пореза држави, те је у ту
сврху наредио попис становништва царства. Велико интересовање које је
Јозеф показивао за сиромашне и обесправљене почео је да му ствара проблеме. Европски владари упозоравали су га на његове поступке којима је
рушио устаљене системе европских монархија. Највише проблема имао је
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са аристократијом у свом царству, што ће се на крају показати погубним
након његове смрти, јер су све његове реформе умрле са њим.
У породичном животу Јозеф није имао много среће, те је наследника
трона тражио међу децом свога брата Леополда. Леополдов најстарији син
Франц имао је сву пажњу свога стрица јер је требао да наследи престо. Однос између њих двојице није био добар јер је Јозеф превише очекивао од
свога синовца, због чега је долазило до неслагања. Јозеф је био перфекциониста и покушавао је да извуче максимум од младога Франца.
Крај Јозефове владавине био је обележен протестима аристократије
и проблемима везаним за Угарску. Јозеф је својим одлукама допринео да
га аристократија целога царства замрзи, те је, плашећи се устанка, организовао тајну полицију, међутим, тај поступак изазвао је супротан ефекат.
На почетку XIX века Европа је изгледала потпуно другачије од Европе средњег века. У X поглављу насловљеном Josef II: der Kaiser des kleinen
Mannes говори се управо о разликама између напредне Европе и Хабзбуршког царства које је остало заробљено у својој средњовековној, феудалној
љуштури. Управо таква феудална монархија морала је да се супротстави
експанзионистичкој политици једне нове и снажне републике под вођством
једног од највећих војсковођа у светској историји. Слабо вођство допринело
је почетним поразима који су се разорно одразили на стање у Хабзбуршкој
монархији, али и у читавој Европи. После кратке владавине Леополда II,
на власт је дошао Франц II, млад и способан владар које ће знати на који
начин да се супротстави надирућој снази Наполеона и та међусобна борба довешће до једног од најзанимљивијих дуела светске историје.
После сређивања унутрашњеполитичког стања у царству, Франц се
одрекао круне Светог римског царства јер је постао свестан чињенице да
га она само оптерећује, односно није био у стању да пружи заштиту свим
земљама које су то од њега очекивале и којима је имао обавезу да заштиту
пружи. Од тада не постоји више Свето римско царство, а он је постао Франц
I Аустријски.
Мада су на бојном пољу губили битку за битком, Аустријанци су волели свога младога цара, а и национално самопоуздање је било у сталном
порасту. У то време Јозеф Хајдн је написао аустријску химну, у Бечу је цветала позоришна сцена, а највећи композитори су имали најплодоноснији
период. И поред изузетно тешког живота и сталне претње, ипак је културна
сцена допринела очувању идентитета и пуно помогла у очувању једниства
царства у тим тешким тренуцима.
У следећем, XI поглављу које носи назив Könige auf Urlaub: Der Kongress
tanzt говори се о Бечком конгресу и олакшању које је уследило у целој
Европи након Наполеоновог пада. Након битке код Лајпцига и Наполеоновог пораза, Франц се са војском тријумфално вратио у Беч. Силе победнице организовале су Бечки конгрес ради учвршћивања царских режима,
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рушења остатака и резултата Француске револуције и ради нове поделе
Европе и колонија у којој је Аустрија профитирала.
Отварање Конгреса протекло је у опуштеној атмосфери. На Когрес
који се одржавао у бечком Хофбургу били су позвани представници сила
победница који су водили главну реч у расподели територија и интереса.
Рад Конгреса текао је у радној, али опуштеној атмосфери, јер се расподела
територија и интереса већ раније знала. Мале земље биле су заступљене
на Конгресу, али њихови представници практично нису учествовали у
одлучивању, већ су само потписивали готове одлуке. Неформални део
Конгреса био је много веселији и опуштенији и трајао је до дуго у ноћ. На
услузи учесницима Конгреса били су сви на бечком двору и трудили су се
да им испуне све жеље.
Учесници Бечког конгреса били су представници монархија које су
победиле Наполеона. Они су прослављали победу монархије над републиком, односно останак на снази старог поретка. Због тога је разумљиво
њихово одушевљење и разузданост, а из истог разлога је Бечки конгрес
више личио на средњовековну гозбу него на озбиљан самит на коме је
одлучивано о будућности Европе. Све што се одигравало на Конгресу, у
његовом формалном и неформалном делу, имало је призвук забаве, па су
се чак и увреде и двобоји решавали мирно и уз весеље. Након скоро девет
месеци непрестаног славља и забаве, аустријска државна каса се добро
испразнила, те је драгим гостима суптилно наглашено да је дошло време
за растанак. Бечки конгрес завршен је новом поделом Европе и оснивањем
Свете алијансе (Аустрија, Русија и Пруска) која је требала да штити закључке и договоре који су постигнути.
Након отклоњене опасности у виду наполеонове Француске и завршеног Бечког конгреса, Хабзбурзи су могли коначно да одахну и да се посвете својој породици и уживају у лагодном животу који ће потрајати две и
по деценије. Управо то је тема XII поглавља под називом Herr Biedermeier
und seine Zeit. Породица Хабзбург је, коначно, могла да се опусти што се
тиче непосредне ратне опасности, међутим јављају се проблеми наследника престола. Многи међупородични бракови почели су да узимају свој данак, те је све више поколења бивало болесно и неспособно за преузимање
управљања Царством. У грозничавом тражењу кандидата прошао је одређен број година пуних зебње, међутим, рођењем Франца Јозефа 1830. године, породица Хабзбург могла је да одахне. Иако није словио за кандидата за наследника трона, Франц Јозеф је игром судбине ипак преузео престо од свога стрица Фердинанда 1848. године, те је тако започела једна од
најдужих владавина у историји породице Хабзбург. За разлику од царске
породице, грађани нису имали толико брига, те су време мира искористили за напредак у свим областима живота. Градови су уређени, улице очишћене, баште засејане разноликим цвећем. Сваки дан је био прелеп, те је такво
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окружење будило најбоље пориве сваког грађанина. То време је остало у
историји записано као време најлепших градитељских подухвата, најлепше
музике и највећих достигнућа XIX века. Друштво је цветало у сваком смислу.
Међутим, овај напредак имао је своју мрачну страну оличену у министру
Метерниху, која је на крају резултирала Револуцијом 1848. године.
У следећем XIII поглављу које носи назив Franz Josef – Beginn einer
langen Herrschaft говори се о дугој владавини Франца Јозефа (Фрање Јосифа). Он је дошао на власт чудним сплетом околности, односно абдикацијом свог стрица Фердинанда који се показао недорастао изазовима Револуције 1848. године. Сам почетак његове владавине обележио је огроман
утицај његове мајке Софије. Иако му је она много помогла у самом почетку владавине, њен огроман утицај лоше ће се одразити на његов каснији
живот, поготово на његов брак са Елизабетом. Франц Јозеф се показао као
способан и мудар владар који је у великим историјским догађајима покушавао да одржи јединство унутар царства. Као млад монарх преживео је
атентат од стране једног мађарског националисте, што је био први такав
случај у историји породице, који је на њега оставио дубоке последице. Никада више након тога Франц Јозеф није био сигуран и опуштен. Вероватно је тај атентат, као и огроман уплив његове мајке у државни и приватни
живот цара, довео до тога да су се дешавале грешке у његовој владавини.
Посебан печат његовом животу дала је љубав према царици Елизабети, од
миља званом Сиси. Огромна љубав коју су гајили једно према другом трагично се завршила, а Франц Јозеф до краја живота није преболео Сисину
смрт.
У спољној политици Аустрија је доживљавала пораз за поразом. Недорастао изазовима новога времена и нових идеја Франц Јозеф се, као и
његово царство, није снашао. Огроман притисак који је произвела Револуција 1848. године Франц Јозеф покушао је да угуши појачаном германизацијом, оличеном у Првом министру Баху, по коме је овај режим и добио
име Бахов апсолутизам. Дефинитивно је већ посрнулом, и идејама старом,
царству понестајало уједињујућег фактора који би га држао на окупу. Идеје либерализма прокламоване Француском револуцијом опиле су народе у
Хабзбуршкој монархији и довеле до оснивања мноштва покрета за ослобођење и стварање националних држава. Други велики проблем са којим се
Франц Јозеф суочио била је нарастајућа снага Пруске, која је заменила
турску претњу Хабзбуршкој монархији и довела до коначног слабљења и
повлачења Царства са својих вековних поседа.
Насупрот спољној политици, главни град Монархије, Беч, доживљава своје златне тренутке. За разлику од осталих феудалних царстава, Хабзбуршка монархија је, ипак, била водиља у уметности, градитељству, музици и другим областима културе. Развојем напредних идеја, култура је добила пресудну улогу у Монархији, што се посебно одразило на Беч. Зидају
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се велелепне палате, цркве, позоришта, град се убрзано развија и доживљава процват који се најбоље осликава у музици и позоришним представама тога времена. Такав развој пратила је и раскош његових становника,
али и цене земљишта и некретнина у самом граду.
Породица Франца Јозефа била је, као и његова владавина, обележена
трагедијама и несрећама. Његова велика љубав, Елизабета, умрла је као
изузетно несрећна, а цео њихов однос био је обележен мешањем његове
мајке Софије у ту везу. Његов млађи брат Максимилијан, пустолов и
авантуриста, је, на наговор једне делегације, отишао у Мексико где је хтео
да се прогласи краљем. На његову велику несрећу, ту делегацију чинила је
једна слаба фракција побуњеника која је очекивала подршку целе Хабзбуршке монархије за своју борбу. Максимилијанова битка је брзо завршена,
јер је он ухваћен од стране побуњеника и погубљен што је изазвало згражавање у феудалним државама Европе.
Да трагедија никада не иде сама показује и следеће XIV поглавље ове
фасцинантне књиге које носи назив Die Tragödie von Mayerling. Принца
Рудолфа, наследника престола, опчиниле су либералне идеје слободне
Европе у које је он безгранично веровао. Као особа са идејама либерализма,
Рудолф је био потпуно неспреман за преузимање престола у једној, још
увек, феудалној монархији. Цео живот морао је да се бори против строгих
протоколарних правила Царства што је оставило дубоког трага у његовом
кратком животу. У Рудолфовом лику сублимирало се вековно назадовање
Хабзбурговаца, али и тежња ка модерној Европи. Ту тежњу Монархија
није препознала, или није хтела да препозна, због чега је он био изузетно
несрећан. Његова љубавна афера са Маријом Вечером била је одговор на
све до тада преживљене притиске и најбољи доказ постепене, али неповратне пропасти династије. После извршеног самоубиства двоје љубавника, сада већ увелико полицијска држава, постарала се да заташка све чињенице које би довеле до откривања истине.
Након смрти принца Рудолфа ништа више није било исто, а то стање
описано је у XV поглављу које носи назив Finale in der Hofburg. Крајем XIX
и почетком XX века односи у Европи и свету више нису били исти. На
политичкој сцени Европе појавиле су се нове велесиле које су одлучивале
и прекрајале границе. Убеђени у своју божанску мисију Хабзбурзи нису
били спремни за промене које су се одигравале. Рудолфов живот и његова
смрт најбоље осликавају разлику у схватањима између модерне државе
тога времена и жеље Хабзбурга да задрже стари, учмали и превазиђени
поредак средњовековне Монархије. Цео државни апарат био је неспреман
за националне револуције које су задесиле Монархију на крилима идеје
Француске револуције.
Остарели Франц Јозеф није имао снаге за промене и његова преостала владавина свела се на тражење правог избора за наследника трона.
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Та владавина одисала је страхом и неповерењем, што је имало утицаја на
стање у целој Монархији. Под притиском строге и застареле администрације, он се одлучује да за наследника именује свога синовца Франца Фердинанда. Њихов однос није био добар, јер Франц Јозеф није имао поверење у младића. У њиховом односу огледа се песимизам који је до тада већ
дубоко преплавио Монархију која је била у огромним проблемима. Након
Фердинандовог убиства и почетка Првог светског рата описује се тежак
живот Франца Јозефа и његова спознаја о пропасти династије и Царства. У
том уверењу скончао је свој дуг живот, прожет дугом владавином и великим несрећама на личном плану.
Једини сегмент Монархије тога времена који је одисао лежерношћу и
који се кретао у корак са осталим европским друштвима била је култура тога времена, прожета барокном лепотом и просветитељством, те је чинила најјачи и најнапреднији део Монархије, али није успела да спречи неизбежно.
У последњем XVI поглављу књиге, под насловом Der Vorhang fällt описује се сахрана Франца Јозефа и стање у Монархији пред њену пропаст,
која је и уследила недуго потом.
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ЗОРАН СТЕВАНОВИЋ, архивиста
Архив Војводине
Арнолд Зупан „Умеће Нагодбе”
(Arnold Suppan, „Die Kunst des Ausgleichs”)
Франкфуртер алгемајне цајтунг, бр. 272, 21. новембар 2016, стр. 13.

Овај фељтон Арнолда Зупана (рођен 1945.), професора емеритуса за
источноевропску историју на Универзитету у Бечу, објављен је поводом
сто година од смрти цара Франца Јозефа I. Уједно, годишњица пада у
период када обележавамо стогодишљицу Првог светског рата 1914–1918 –
2014–2018. Такође, чланак нам је занимљив као подсећање на Аустро-угарску нагодбу. Не само због тога што су Нагодба и Први светски рат
преломни догађаји који су обликовали прилике у Европи, већ тим више
што су судбоносно утицали на историјске догађаје и друштвено-политички
живот на територији која данас припада Аутономној Покрајини Војводини у оквиру Републике Србије. Ове 2017, тачно је 150 година откада је на
иницијативу цара Франца Јозефа I преуређено Аустријско царство у
Аустроугарску Монархију, на тај начин што је потписана Нагодба између
цара и угарске делегације коју су предводили Ференц Деак и Ђула Андраши. Те 1867. године, цар Франц Јозеф и његова супруга Елизабета су крунисани у Будиму круном Светог Стефана, а Нагодба је након потписивања добила статус закона, најпре у угарском сабору, а потом и посредством
Царевинског већа у Бечу 21. децембра 1867. године.
Већ у самом наслову фељтона, централно место заузима реч нагодба
(Ausgleich). Тиме је отворено поље вешезначности, с обзиром на то да се у
немачком језику различите врсте именица пишу на истоветан начин: великим почетним словом. Стога, није потпуно јасно колико се у наслову
фељтона ради о Нагодби (Аустро-угарској нагодби) из 1867. године, односно колико је реч о нагодби као политичком деловању цара Франца
Јозефа I и историјском процесу друштвено-политичког живота Аустрије,
Угарске, тј. Аустро-Угарске. Уколико узмемо у обзир различита блиска
значења речи Ausgleich: погодба, споразум, договор, измирење, помирење, подмиривање, намиривање, плаћање, надокнађивање, изједначавање,
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уједначавање, равнање, поравнавање, изравнање, изглађивање, усаглашавање, удешавање, попуштање, слабљење, кајарење; почетно поље вишезначности се претвара у право мало царство значења.
Ово „семантичко нагодбено царство” је продубљено појмом умеће
(Kunst), односно свим нијансама значења речи Kunst, те ту спадају и: вештина, умешност, окретност, спретност, спремност, довитљивост, лукавство,
мајсторија, занат, обрт, штампарска вештина, творевина, црпка. Међутим,
чини нам се да појам умеће чини овде посебан склоп значења, на основу
којег пресеца „семантичко нагодбено царство” на два дела, јер познато је
још од Аристоеловог доба да је умеће (τέχνη, техне) двоврсно. Умећем, том
поетичком (стваралачком) моћи, могу се производити, или предмети који
имају употребну вредност и смисао за оног ко их употребљава и помоћу
њих остварује неку другу сврху, или на други начин предмети који имају
смисао по себи и у себи, према сопственом значењу и лепоти властитог
бића. У српском језику, ова изворна подела, данас схваћена као разлика
између технике и уметности, целовито је обухваћена појмом и речју умеће,
односно синонимом и германизмом кунст. Међутим, док је у српском језику такође могућа супротност уметност – умеће, као стварање лепих и
самосврховитих предмета насупрот техничком стварању, дотле у немачком језику не постоји реч која би имала издвојено значење уметности, већ
реч Kunst увек означава и једно и друго. Овај почетни недостатак одскочио
је у наслову Зупановог фељтона до важне предности, те је „семантичко нагодбено царство” одједном добило облик „семантичке двојне монархије”,
као кунст нагодбе, где је постављена граница између двеју области, уметности и умећа, али тако да се она јасно не уочава.
Полазећи од античке парадигме, политику „нагодбовања” схватамо
као праксу (деловање), која је заснована на разборитости, тј. способности
одлучивања о добром и лошем деловању, као и чињењу доброг у људском
деловању. Као таква, разборитост се битно разликује од умећа, јер умеће
има за циљ стварање нових предмета, док је разборито деловање циљ по
себи. Разборитост схватамао као ону увиђавност, довидност, смотреност,
практичну мудрост, којом се расуђује увек и изнова у различитим и променљивим околностима у друштвеној заједници и држави. Стога се разборитост може само оцртати у општој правилности и општим местима, за
разлику од умећа које се може учити и вежбати и код кога разликујемо
почетнике и дилетанте од мајстора и умешника. Дотле, разборит човек
увек пред собом има правилан циљ, који покушава да постигне примереним средствима и правовремено.
С друге стране, већ овај изворни облик политичког деловања је подразумевао екстраполацију поетичког у практично, у виду дебате, дијалектике, реторике, али с развојем мишљења до данас, умеће се све више уметало у разборитост, те је сасвим оправдан наслов Зупановог фељтона Умеће
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нагодбе. На тај начин, политичко деловање се потпуно отуђило од своје суштине и изворности, те можемо говорити о „изгубљеном рају”, који се преобличио у биротехнику, бирократију, администрацију, технократију, стратегију, пропаганду, технологију управљања и владања. Политика се претворила у технику постизања што веће ефикасности у људском деловању. Овако
схваћена, уз њу су везане негативне конотације, нарочито од времена Макијавелијевог „приручника политичке технике” када је политика дефинисана као умеће доласка на власт, очувања власти и увећања моћи.
Политичка техника може бити употребљена и на тај начин да њена
ефикасност буде у служби и на корист друштва, државе и остваривaња
општег добра. Међутим, у основи технике је да се постигнуто мери као
резултат, који се може степеновати и оцењивати као бољи или лошији.
Управо ту су смештена „мала врата” кроз која се увлачи свака манипулација, најпре кроз штимовање резултата путем техника статистике, анализе, рачуна, прорачуна, али и као улепшани приказ разних сегмената или
читаве стварности и живота у једној заједници. Оваква естетизација је
идеолошко-технолошко-уметничка концепција, где се стварност не догађа, него се конструише. Притом, не мисли се само на то да се реално приказивања света оставља по страни за рачун уметничког приказивања света
у прози, позоришту, сликарству, филму, а спроведено путем програма и
мерила идеализованог друштва, него још више на то да се политика претвара у праву уметност произвођења праксе, односна, догађаја, дешавања,
ситуација, институција, установа, система, норми, закона, прописа, те и
нагодби, чија се сврха у великој мери исцрпљује већ у томе да као „лепо
скројени”, и пошто то „лепо изгледа и звучи” у очима поданика, односно
грађана, постоје у својој самодовољности и завршености, а да не партиципирају у друштвеној стварности и стварном стању државе. Овај „леп живот”
проживљавају читави народи и генарације, без, или са мањом или већом
свешћу о привиду, заблуди, симулацији, симулакруму.
Према томе, Умеће нагодбе морамо да схватимо у целокупној појмовној
напетости умећа и уметности, а у хоризонту политичког „нагодбовања”.
Ова „семантичка двојна монархија”, како смо је метафорички назвали,
исткана је богатством значења појмова умеће и нагодба, и то није само пука комбинаторика или мрежа вектора значења, већ прави сплет језичких
игара, од којих свака представља засебан оквир који расаполаже одређеним речима, њиховим функцијама и значењима, али тако да је и свака од
игара неодвојива од сплета.
У издвојеном тексту испод наслова фељтона, Зупан полази од констатације да је за многе историчаре Хабзбуршка монархија дуго представљала слику непријатеља, што се сада мења, а тиме и слика о цару Францу
Јозефу I. Занимљиво је да Зупан на овом месту користи реч Bild, чије је
прво, основно и најчешће значење слика, уз остала значења у спектру:
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икона, фотографија, снимак, копија, одраз, прилика, призор, дојам, представа, идол, симбол, метафора, фигура, кип, лик, образ, изглед, придружени елемент.
Већ се Платон бавио питањем онтолошког статуса слике, те је утврдио
да је она привид истине. Он сматра да истину чине идеје, а да су појединачне ствари пуке слике, одрази, копије идеја. Идеје су општи појмови, суштина и смисао свега појединачног. Оне су вечни узори и облици, те би можда
и сама реч Bild у својим бочним значењима, када је схватамо као лик, образ,
изглед, могла да значи платоновски схваћену идеју. У сваком случају, када
год говоримо о слици, увек се подразумева и оно изворно што се одсликава. Слика је нешто придружено нечем основном, копија оригинала, одраз
образа, фигура према узору, икона лика, метафора суштине, представа
истине, симбол идеје. Хајдегер је поучавао да ми још од новог века живимо
у „добу слике света”. Са јачањем принципа субјективности, свет је постао
нешто што је представљено у субјекту, што је слика за субјект, тј. нешто
што се схвата по нахођењу и мерилу човека. Човек је постао центар повезивања, разумевања и о(д)сликавања света. Науке су такође зановане субјективно и представљају посебне слике света. Тако историја претвара и
обликује повесно кретање у властиту представу и властиту слику, према
својим мерилима и шемама каузалности, односно својој разумљивости.
Због тога, Зупан сасвим оправдано схвата гледишта савремених историчара као слику. Субјективизам историјске слике света је код њега додатно
наглашен када примећује да се слика мења и да је нова слика Хабзбуршке
монархије настала након политичких промена у Европи 1989. године. Зупан сматра да је та слика сада правичнија и са више разумевања.
Према Гадамеровом концепту делатно-повесне свести, минули догађаји и периоди су и даље живи, јер кроз разумевање, увек изнова у сваком новом времену, управо овде и сада, имају нешто ново да нам кажу, и
као да се и даље одвијају, јер усмеравају наше деловање и битно утичу на
наше одлуке. С друге стране, разумевање неког историјског догађаја или
минулог времена је увек одређено нашим предрасудама и предразумевањем које сада имамо. Тај херменеутички круг и предструктура разумевања, како их Хајдегер назива, указују на то да разумевање нужно зависи
од личних интенција, интереса група, заједнице и државе, времена у којем
живимо, друштвено-политичких околности, народа и нације којој припадамао, прошлости и наслеђа, те је разумевање с једне стране властити
избор, а с друге судбински удес оног који разумева. Стога је веома тешко
говорити о правичнијим и мање правичним сликама света, о већем или
мањем разумевању. Међутим, свакако се може утврдити да ли се разумевања надовезују једна на друга, чиме би она представљала перспективне
нијансе једног општег становишта. Насупрот, ако је нека историјска слика
довољно удаљена од опште прихваћеног и владајућег гледишта, ако је
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присутан приметан јаз у разумевању, онда се ту ради о историјском ревизионизму. Зупан даје подршку новим историјским сликама које су зачете на преласку 20. у 21. век, али није потпуно јасно да ли он ове слике
схвата као ревизионистичке или перспекционе. А управо је ово питање
толико битно, јер су последњих година исфабриковане многе ревизионистичке слике међународних политичких односа и улога појединих
народа и држава у важним историјским догађајима, а нарочито по питању
кривице за Први светски рат. У првом реду, у ревизионистичке историјске
слике спадају радови и гледишта Кристофера Кларка, Маргарет Макмилан, Ричарда Еванса, потом Шона Мекмикина, Герхарда Хиршфелда, те
Волфганга Рорбаха и осталих.
У Умећу нагодбе, када говори о новим историјским сликама, Зупан је
врло опрезан и не спомиње ниједног од поменутих аутора, већ се једино
позива на Роберта А. Кана, историчара који је међу првима, још седамдесетих година 20. века, говорио о позитивним елементима и достигнућима
у хабзбуршкој држави. Зупан у широким цртама слика период од 1848. до
1918. године, тј. од Револуције до краја Првог светког рата и слома АустроУгарске, а осим последње две године, ово време се поклапа са владавином
цара Франца Јозефа I. Ослањајући се на Кана, у Умећу нагодбе се ради о
једној улепшаној слици историјске стварности. Та естетизација хабзбуршке државе, посебно је романтизовала период након Нагодбе. Истиче се
величина и многољудност државе, те се говори о суживоту више народа и
вероисповести, привредном успону, развоју школства, слободи мишљења,
напретку науке и културе, правној сигурности, социјалним мерама. Ипак,
ту „лепу” слику ружили су, према Зупановим тврдњама, „опструкциона
политика, насилна асимилација, велеиздајнички процеси и атентати радикалних немачких, чешких, мађарских, украјинских, румунских, српских
и хрватских националиста”. Остаје утисак да је у Умећу нагодбе до краја
исплао да се у Аустро-Угарској мало ко са ким око било чега нагодино.
Посебно треба нагласити да се Зупанов фељтон завршава тезом о
саодговорности и подели кривице за Први светски рата свих његових
учесника. Иако то може да звучи као добронамерна критика рата и сваке
ратне политике било одакле да долази, или као подршка садашњем миру
и пријатељству међу бившим непријатељима, наша је оцена да је то несумљиво ревизионистички став, који није ствар историје, него умећа политике, која у конструкцији историјских слика види ефикасно средство за градњу нових наратива политичке коректности и нових политичких доктрина.
ПРЕВОД:
За многе историчаре, Хабзбуршка монархија дуго представљала
слику непријатеља. То се мења, а са тиме и слика о „вечном цару”.
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Од априла ове [2016.] године сливају се сваки дан хиљаде туриста из
целог света у дворац Шенбрун и Аустријску националну библиотеку, пошто посећују изложбу поводом стогодишњице смрти цара Франца Јозефа
I, а која је 21. новембра. Често портретисани и фотографисани цар и краљ,
са својом шездесетосмогодишњом владавином је још увек монарх који је
најдуже владао у Европи. Не само историчаре и политичаре, фасцинира
до данас, како Франц Јозеф, тако и царство од 676.000 квадратних километара, са више од 51 милиона становника, у којем су живели држављани једанаест нација (Немци, Мађари, Чеси, Пољаци, Украјинци, Румуни, Хрвати, Срби, Словаци, Словенци и Италијани) и седам вероисповести (римокатолици, унијати, калвинисти, лутерани, православци, Јевреји и муслимани), и у којој је могло релативно мирно да се влада.
Последњих година је неочекивано нагло порасло занимање за „вечног
цара” и његово царство – не само у Аустрији и другим државама следбеницама, већ пре свега у Сједињеним Америчким Државама, Великој Британији, Француској и Италији. Почетак његове владавине, 2. децембра 1848.
године, био је искован револуцијом. Премда је Бечка октобарска револуција била већ угушена, Мађари и северни Италијани су се нашли у устанку.
Стога су министри и генерали саветовали да се укине парламент и уведе
апсолутна власт. У Северну Италију је продро маршал Радецки, а у Мађарској је млади цар захтевао помоћ [руског] цара и његове војске. „Неоапсолутистички” режим грађанског министра унутрашњих послова Баха водио
је сада – у сусрет савременим тенденцијама либерализма и национализма
– једну „револуцију од горе”, која је спроводила свеобухватну модернизацију управе и школства као и земљишно растерећење важно за сељаке.
Министар трговине и финансија Брук је обухватио целокуну Монархију у једну царинску област, унапредио железницу и подржао 1855. године оснивање Аустријског кредитног завода за трговину и обрт. Као противмодел Немачкој царинској унији развио је средњоевропски план „царства
од седамдесет милиона”. На основу Конкордата из 1855. године, Аустријско царство је добило нову легитимацију као „велика католичка сила”.
Међутим, апсолутистички режим је са својом скупоценом политиком
велике моћи у Кримском рату и рату у Горњој Италији 1859. године оставио за собом државни дуг од три милиона гулдена. Франц Јозеф није само
изгубио превласт у Италији, већ су му сада били неопходни аустријски и
угарски либерали за санирање државних финансија. Тако је државни министар Шмерлинг, Фебруарским патентом из 1861. године, спровео основни закон о царском заступништву (прим. прев: Царевинско веће), као и земаљску уредбу за седамнаест неугарских круновина. Када је пруски премијер кнез Бизмарк упловио у Немачкој у сукоб око надмоћи и када је закључио тајни нападачки сазвез са Италијом, Царство се нашло у рату на два
фронта. Иако су аустријске трупе у Горњој Италији и на Јадрану победиле
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морао је Франц Јозеф да закључи мир, јер је аустријска северна армија у
бици код Кенигреца, 3. јула 1866. године, изгубила „борбу за Немачку”.
Тада је цар – уз подршку своје супруге Елизабете – затражио нагодбу
са угарским парламентом, те су обоје крунисани у Будимпешти круном
Светог Стефана (прим. прев: заправо у Будиму, јер је уједињење Пеште,
Будима и Старог Будима било тек 1873). Аустро-Угарска је Нагодбом од
1867. године постала двојна монархија, које се састојала из два државна дела са властитим уставима, владама и парламентима, и једним заједничким
Министарским саветом, једном заједничком спољном политиком, једном
царском и краљевском војском (уз додатна два домобранства), једном царинском и трговинском унијом, једном аустроугарском банком и једном валутом. Док је у аустријском делу државе важио принцип равноправности
свих националитета и њихових језика, у угарском делу државе је постојала
градација између мађарске нације и осталих националитета.
Напредним Државним законом о народним школама из 1869. године
уведене су међуконфесионалне, осмогодишње, државне, обавезне школе
за узраст до четрнаест година, у којима се васпитавало не само свако немачко, већ и свако чешко, пољско, украјинско, румунско, српско, хрватско, словеначко и италијанско дете, на свом матерњем језику. Мађари су насупрот
томе увели шестогодишњу школску обавезу, где је мађарски наставни језик све више узимао учешћа.
Царство Франца Јозефа је и даље било јединствена привредна, валутна и царинска област, која је профитирала од заједничког тржишта рада,
конкуренције произвођача, ефективне саобраћајне инфраструктуре (железница, река и канала), висококвалитетног услужног и снабдевачког сектора и протока капитала између појединих региона. Употпуњујуће индустријске и аграрне области, као и модерни услужни центри (Беч, Будимпешта, Праг и Трст) представљали су велику предност за унутрашње тржиште, које је надокнађивало многе недостатке у односу на велике индустријске и извозне нације, Сједињене Америчке Државе, Немачку, Велику Британију и Француску. Поред распрострањених великих земљишних поседа
у бохемијским земљама, Угарској и Галицији, као и акумулисаног акционарског капитала у великим банкама и крупним индустријама поседовали су предузимачи и кућевласници, државни службеници, намештеници
и радници у индустрији такође и значајан део националне имовине.
Одређени заостатак у развоју могао је да се препозна једино у источним, југоисточним и јужним регионима Царства. Незапосленост у индустријским центрима као што су Беч, Будимпешта, Праг, Плзен, Аусих (Усти),
Рајхенберг (Либерец), Брно, Острава, Грац, Печуј, Ријека и Трст била је
испод три процента, премда је само између 1876. и 1912. године више од
четири милиона људи емигрирало, већина у Сједињене Америчке Државе.
Уз све друштвене привилегије аристократије и уз све предности крупне
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буржоазије, која је делом била јеврејског порекла, постојали су за све држављане у оба државна дела висок ниво правне сигурности, социјалполитичке
мере, које су биле још једино у Немачком царству и Швајцарској, затим
релативно широко постављене шансе за образовање и једна весела и унапређујућа мобилност.
Пошто је утицај цензуре приметно опадао, слобода мишљења је стално и на најбољи начин била осигурана. Чак је отворен и слободни простор
у медијима за критику, која је делимично била и увредљива. Не само да су
Бечка медицинска школа и аустријске школе националне економије уживале светску славу, већ су аустријски и угарски професори такође били
међународно познати ауторитети у хемији, теоријској физици, астрономији, географији, филологији, теорији музике и државном праву. Насупрот
владајућим снагама на царском двору, у војсци и у политици, од 1890-тих
година се развијала невероватно динамична бечка, прашка и будимпештанска модерна, исто тако у архитектури и сликарству, као и у поезији и
музици. Унаточ свих већ тадашњих признања, Артур Шницлер је изгубио
чин резервног официра због Поручника Густла, а Факултетске слике Густава Клима су изазвале скандал, пошто је нага жена представљала алегорију
филозофије.
Свакако, на почетку 20. века се чуо Касандрин крик да је Аустро-Угарска близу да привредно пропадне, те да је неспособна да се пробуди
из летаргије и да се надмеће са околним државама. Тако је аустријски премијер Кербер, у извештају цару 1900. године, назначио да је спор око језичког питања „најважнији узрок застоја који је наступио у свим областима
јавног деловања”. Међутим, дописник Тајмса Хенри В. Стид није био у
стању, када је 1913. напуштао Беч, да након десет година проматрања и
искуства открије одговарајући разлог зашто Хабзбуршка монархија „не
треба да задржи своје легитимно место у европској заједници”.
Након слома Хабзбуршке монархије, крајем октобра 1918. године,
многи научници су се бавили разлозима постојања и распадања хабзбуршког многонародног царства. Деценијама су националистички, социјалистички, фашистички, националсоцијалистички и комунистички политичари, идеолози, историчари, социолози, политиколози, правници и националекономисти критиковали Аустро-Угарску, било да су из држава
следбеница или из империја некадашњих ратних непријатеља. Несумњиво је да су опструкциона политика, принудна асимилација, велеиздајнички процеси и атентати радикалних немачких, чешких, мађарских, украјинских, румунских, српских и хрватских националиста, који су у многим
штампаним медијима нашли прекомерног одраза, утицали не само на
виђења савременика да је Аустро-Угарска умирућа држава.
Након Другог светског рата, представе о Хабзбуршкој монархији као
непријатељу се најпре нису мењале ни мало – нити на истоку, нити на
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западу. Насупрот томе, рођени Бечлија Роберт А. Кан се у својој Историји
Хабзбуршког царства 1526–1918 (1974) чврсто држао свог „јединственог” тумачења: „уједињења владарских подручја неједнаког ранга”; „стапајућег процеса” и уједињења многих националитета и религија кроз управу, школу,
војску и привреду; посредовања западних вредности и цивилизације у источним и југоисточним областима Царства, укључујући многе елементе државног права; и космополитског карактера духовног и уметничког живота.
Тек након пада Гвоздене завесе и револуција 1989. године у источној
Европи, међународна историјска наука покушава да буде поприлично
правична према конструктивним уредбеним и обликовним намерама
хабзбуршке државе. Сви наследници некадашње Хабзбуршке монархије
су наилазили на проблеме старе Аустро-Угарске са напетошћу између
традиције и напретка, поретка и слободе, суверенитета и солидарности.
Насупрот идеја „слободе, једнакости и братства” постављао је Франц Јозеф
најчешће тројство „мир, безбедност и правда”. Ипак, након Сарајевског
атентата и објаве рата Београду 28. јула 1914, изазвао је ланчану реакцију
мобилизација и објава рата, чиме је у року од две недеље цела Европа била
у пламену, и чиме су сви ратни противници постали саодговорни, пошто
„ниједан није желео да скрене са пута рата”.

Франц Јозеф I

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

Прилози за часопис Годишњак Историјског архива Града Новог Сада достављају
се Редакцији до 30. септембра за радове који ће бити објављени у броју Годишњака
за текућу годину. Радови се достављају електронском поштом искључиво на адресе: arhivns@neobee.net; arhivns@gmail.com. Радови достављени на адресе чланова
Редакције неће бити узимани у разматрање.
У Годишњаку Историјског архива Града Новог Сада објављиваће се искључиво
радови из историографије у вези са историјом Новог Сада и његове околине, као
и радови из архивистике, помоћних историјских наука, историјски извори, прикази,
преводи и рецензије. Радове из историографије који се не односе на историју Новог
Сада и околине Редакција неће узимати у разматрање.
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 језику рада – преводи се на немачки језик (300-500 речи).
Прилози за остале рубрике не захтевају сажетак и кључне речи.
Форма текста:
 текст процесор Word;
 стил Normal;
 формат стране А4;
 фонт Times New Roman,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. (ИАГНС, 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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