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Зоран Стевановић1

Архив Војводине (Нови Сад)
Србија

ПАМЋЕЊЕ ДИГИТАЛНЕ БУДУЋНОСТИ
СРПСКЕ ПРИВИЛЕГИЈЕ – ПРОЈЕКАТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Сажетак: Овај прегледни рад2 обухвата смернице за вођење пројекта Српске 
привилегије, тј. план истраживања и снимања архивске грађе, које архивисти Ар-
хива Војводине обављају у установама културе и заштите у земљи и иностранству. 
Посебан осврт у овом раду стављамо на услове, проблеме, потешкоће и препреке у 
вези са скенирањем и дигитализацијом архивске грађе. У пројекту Српске приви-
легије, истражујемо, снимамо и дигитализујемо привилегијална документа, која су 
владари Краљевине Угарске и Хабзбуршке монархије, од средњег века до 1848. го-
дине, (из)давали српском народу, односно подручјима, територијима, градовима и 
местима где су Срби живели и где је њихово присуство било значајно са различи-
тих аспеката. Основни циљ пројекта је објављивање штампане публикације са све-
обухватним прегледом српских привилегија, у којој ће бити публиковани снимци 
изворних привилегијалних документа, уз архивске описе садржаја докумената. 
Стога су веома битни начин, услови и квалитет снимања и дигитализовања ар-
хивске грађе, што је од установе до установе, у земљи и иностранству, различито.

Кључне речи: српске привилегије, истраживање архивске грађе, снимање ар-
хивске грађе, дигитализација, архиви, установе заштите културног наслеђа

О пројекту

Према плану Архива Војводине, установе заштите која обавља архивску 
делатност, од друге половине 2018. године, ради се на реализацији пројекта 

1 Zoran Stevanović, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
2 Рад је презентован на Међународном архивском саветовању Друштва архивских рад-

ника Војводине, које је одржано у Новом Саду, 24. и 25. јуна 2021. године. Након тога, рад је 
у појединим деловима допуњен и прецизиран.
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Српске привилегије, чији је основни циљ штампана публикација, са свеобу-
хватним прегледом српских привилегија у време Краљевине Угарске и Хаб-
збуршке монархије. Пројекат је од националног значаја и подржала га је Вла-
да Републике Србије, Покрајинска влада Аутономне Покрајине Војводине, 
Српска академија наука и уметности, Државни архив Србије и Српска пра-
вославна црква. Издавач публикације ће бити Архив Војводине, у саиздава-
штву са Издавачком установом Епархије бачке Беседа. Аутор публикације је 
Зоран Стевановић, виши архивист, а стручни редактор Весна Башић, архив-
ски саветник.

У пројекту Српске привилегије ће бити представљена владарска доку-
мента на основу којих је био одређен живот Срба у Краљевини Угарској и 
Хабзбуршкој монархији, односно њихов друштвени, правно-политички, 
економски, верски и културни положај. Узимају се у обзир привилегије 
издате непосредно за српски народ, али и привилегије за области, терито-
рије и насеља где су уз друге народе живели Срби и где је њихово прису-
ство било значајно са различитих аспеката: бројношћу, начином живота, 
утицајем на развој културе и црквени живот, али и друштвеном улогом, 
политичким положајем и војним ангажовањем српског народа. Многи по-
јединци, духовно снажни, учени и родољубиви Срби, црквени великодо-
стојници, чиновници и војници, дали су посебан допринос у борби за срп-
ске привилегије. Били су упорни и доследни посленици за народна, цркве-
на и привилегијална питања, која су се тицала целокупног Српства. Ови 
истакнути појединци, често се спомињу у привилегијалним документима, 
али и у другим документима која сведоче о конкретним дешавањима у 
вези са стицањем привилегија за цео српски народ. У архивским докумен-
тима, они су осведочени као заступници и предводници Срба, првенстве-
но чијим нарочитим залагањем је српски народ добио своје колективне 
привилегије. То су били истрајни и непоколебљиви борци за националне 
привилегије, и зато се убрајају у знамените историјске личности међу Ср-
бима.

Пројекат је заснован на резултатима истраживања, која ће у првом 
реду обухватити стручну анализу великог броја фондова и збирки у који-
ма се налазе привилегијална, као и друга документа која пружају увид и 
ближе тумаче услове, разлоге и начин настанка и (из)давања привилегија, 
њихово потврђивање, проширивање, сужавање, оспоравање и различита 
тумачења њихове примене. У борби за одржање етничког и верског иден-
титета у Краљевини Угарској и Хабзбуршкој монархији, положај и дру-
штвени статус Срба се према историјским приликама мењао, а био је де-
финисан привилегијалним документима угарских и аустријских владара, 
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разним дипломама, повељама, рескриптима, декретима, деклараторијама, 
регуламентима, патентима, наредбама, која је Монархија (из)давала срп-
ском народу. Срби су, осим националних, уживали и привилегије као са-
ставни део становништва повлашћених места, територија и области, на 
основу привилегијалних и елибертационих докумената за слободне кра-
љевске градове, крунске дистрикте, војне комунитете, трговишта. Проје-
кат Српске привилегије претпоставља истраживања оригиналне архивске 
грађе у архивима, музејима, библиотекама, црквеним и манастирским ар-
хивама у земљи и иностранству. Осим тога, будући да су неке привилегије 
сачуване и доступне само у публикованим преписима, преводима, крат-
ким описима садржаја, или само као регеста, истраживања ће такође обу-
хватити и проучавање националне и стране стручне и научне литературе.

Планираним истраживањима у иностранству, обухваћене су државе у 
којима се данас налазе територије и области, или њихови делови, где се 
кроз историју распростирао и развијао културни и етнички простор Срба, 
и где су они уживали привилегије. Досадашња истраживања су показала да 
су установе културе и заштите културних добара у Мађарској, нарочито 
богате архивском грађом на ову тему. Прегледом фондова и збирки, који се 
чувају у овим установама, дошли смо до нових увида и сазнања. У оквиру 
Мађарског националног архива, истраживања смо обавили у Будимпешти 
у Мађарском земаљском архиву и Архиву Пештанске жупаније, као и у Се-
гедину у Архиву Чонградско-чанадске жупаније, где смо истражили при-
вилегијална документа настала у областима Бачке, Баната и Срема, као и за 
градове Сегедин и Сентандреју. Арпад музеј у Српском Ковину, у којем смо 
такође истраживали, чува архивска документа, односно сведочанства о из-
узетно раном привилегованом положају Срба у овом месту. У Хрватском 
државном архиву у Загребу истражили смо привилегијална документа на-
стала у оквиру историјских области Срема, Славоније, Баније, Кордуна, 
Лике и Крбаве, док смо у Надбискупијском архиву у Загребу остварили 
увид у архивску грађу која сведочи о древним српским привилегијама у 
Краљевини Угарској. Национални архив Румуније – Служба Тамишке жу-
паније у Темишвару, чува привилегијална документа настала у области Ба-
ната, односно за српски народ у Темишвару. У Аустријском државном ар-
хиву у Бечу, истраживали смо архивску грађу у вези са животом Срба у 
Хрватској и Горњославонској војној граници, као и српским привилегијама 
које су важиле за целокупну Краљевину Угарску.  

Многа од привилегијалних докумената, како она која садрже локалне 
привилегије, тако и српске привилегије за шире области, данас се чувају у 
архивима у Републици Србији, а до сада смо обавили истраживања у  
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Архиву Војводине, Историјском архиву Града Новог Сада, Архиву Српске 
академије наука и уметности у Сремским Карловцима, Библиотеци Матице 
српске, Историјском архиву Сомбор, Историјском архиву Сента, Историј-
ском архиву Суботица, Историјском архиву Кикинда и Историјском архи-
ву Зрењанин.

Основни циљ пројекта Српске привилегије је штампана књига, којом ће 
стручна и научна јавност добити на увид најпотпунији научни преглед 
српских привилегија у време Краљевине Угарске и Хабзбуршке монархије, 
односно у периоду од средњег века до 1848. године. У књизи ће бити пу-
бликована оригинална архивска грађа, која је настајала на српском књи-
жевном и народном језику у различитим епохама, латинском, немачком и 
мађарском језику, а која је једним делом до сада остала непозната, необја-
вљена или недовољно истражена. Осим тога, утврдићемо и описати исто-
ријски настанак ових докумената и права Срба. Архивска грађа која током 
истраживања буде идентификована и одабрана, биће обрађена, анализо-
вана и описана архивистички, документолошки и археографски. Затим, 
анализе ће садржати и филигранолошке, палеографске, текстолошке, хро-
нолошке, сфрагистичке, хералдичке, архонтолошке и друге елементе. По-
ред анализованих докумената, структуру књиге ће чинити и други сегмен-
ти, у стручном смислу неопходни зa разумевање, проучавање и вреднова-
ње докумената: студије, коментари, напомене, регистри, објашњења хеури-
стичког приступа грађи, као и начела и начин приређивања ове публика-
ције.

У Архиву Војводине су одређени сарадници са познавањем архивске 
грађе и стручним искуством у обради докумената на језицима грађе. У 
пројекту учествују и стручњаци, сарадници из других установа културе, 
заштите, науке и образовања у Републици Србији: Државног архива Србије, 
Архива Српске академије наука и уметности у Београду, Историјског ин-
ститута Београд, Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, 
Филозофског факултета у Београду, Филозофског факултета у Новом Саду, 
Музеја Српске православне цркве, Патријаршијске  библиотеке, али и дру-
ге установе у појединим фазама пројекта.3

3 З. Стевановић, „ Извештај о досадашњем раду на пројекту Српске привилегије”, Археон. Часо-
пис Архива Војводине, год. 3, бр. 3, Нови Сад 2020, 439–444; З. Стевановић, „Српске привилегије – 
пројекат Архива Војводине и истраживање у Историјском архиву Зрењанин”, Архивска грађа. Часо-
пис Историјског архива Зрењанин, бр. 3/2020, Зрењанин 2020, 7–11.
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Публиковање, снимaње и дигитализација архивске грађе

Архив Војводине има вишедеценијску праксу публиковања архивске 
грађе, најчешће у виду штампаних књига, а у последње време и у електрон-
ском облику. Публиковање архивске грађе је изузетно важна делатност ар-
хива, која представља круну историјске валоризације архивске грађе. Пу-
бликују се она документа која су означена као историјски извори, то јест на 
основу којих прошлост може објективно да се сагледа, у различитим обла-
стима и аспектима живота. Пре свега, то су архивска документа највредни-
јих фондова и збирки, категорисаних као културна добра од изузетног и 
великог значаја, која публиковањем постају доступна за стручни и научно-
истраживачки рад, односно подстиче се и свака друга заинтересованост за 
архивску културну баштину. Публиковање, такође, обавља функцију за-
штите архивске грађе, јер се на тај начин стварају заменски облици садржа-
ја и других обележја докумената. Ови облици се издају корисницима на 
употребу, а изворна документа су све мање у мануалној употреби. Архив 
Војводине је у досадашњем раду публиковао научноинформативна сред-
ства о архивској грађи, и то: аналитичке инвентаре, каталоге одабраних 
садржаја докумената; каталоге тематских изложби, зборнике докумената, 
критичка и посебна издања. Документа су била публикована у форми опи-
са, превода и преписа. Осим тога, каталози изложби одувек су садржали и 
снимке докумената. У раније време, снимци су публиковани у црно-белој и 
монохроматској техници, док су последњих деценија каталози изложби ве-
ома богати колор-снимцима оригиналних докумената. Све су чешћа и по-
себна издања у којима су публиковани снимци у боји важних архивских 
докумената. Чак и последњи аналитички инвентари, поред архивских опи-
са, у прилогу садрже и колор-снимке појединих одабраних докумената.

Пројекат Српске привилегије предвиђа штампање књиге у којој ће бити 
публиковани, како детаљни описи оригиналних привилегијалних докумен-
та, тако и колор-снимци самих документа, при чему ће снимци бити при-
мерених димензија и задовољаваће све техничке услове да би текст доку-
мента био јасно видљив. Планирано је да укупан број снимака у књизи не 
буде сведен само на ниво прилога за поједина документа, већ да се присту-
пи систематском публиковању снимака за сваки привилегијални документ 
који нам је расположив, односно где је снимање и објављивање могуће. На 
основу снимака, читалац књиге и корисник архивске грађе ће имати веран 
увид у садржај и обележја оригиналних докуменaта. У односу на описе и 
преводе докумената, који су увек оптерећени херменеутичком ситуацијом 
у којој се тумач налази, као и његовим особеним хоризонтом, приступом и  
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вештином, јасно читљиви снимци имају предност, јер на трајан начин дају 
кориснику оригинални текст документа, без икаквих претходних захвата-
ња и посредних субјективних слојева. Узимајући у обзир преписе докуме-
ната, снимци су бољи с обзиром на то да искључују случајне грешке, али и 
субјективне одлуке преписивача архивског докумената у појединим трену-
цима, нпр. када наиђе на тешко читљиве и неразумљиве делова текста. С 
друге стране, коришћење оригиналног текста претпоставља добро позна-
вање језика грађе и палеографских особина, односно архаичних и нестан-
дардних облика језика и писма, као и добро сналажење у рашчитавању не-
читких текстова и различитих писарских руку. Оваква специјалистичка 
знања, вештине и искуства поседује у целини, поред стручно обучених ар-
хивиста, само мали број заинтересованих читалаца и корисника. Стога ће 
публикација планирана пројектом Српске привилегије, садржати уједно и 
детаљне описе и снимке архивских документа, чиме ће бити задовољене 
различите корисничке потребе, од образовних и педагошких, до високог 
нивоа стручних и научних истраживања.

Дигитални снимци заједно са описима и подацима који буду за њих 
израђени, независно од тога што ће бити публиковани у штампаном изда-
њу, увелико ће проширити доступност архивске грађе и олакшати њено 
коришћење путем информационо-технолошких средстава. Снимци, описи 
и подаци могу бити презентовани на веб-сајту Архива Војводине и у архив-
ским информационим системима, односно представљени мултимедијално. 
С дигиталним снимцима у вези је и функција заштите архивске грађе. 
Истина, домети заштите су упитни због различитих искустава, односно 
мањка искуства о трајности дигиталног записа. Постоји више метода за-
штите записа: контролисано чување, ревизија, миграција, поједностављење 
формата, емулација и друге методе, које захтевају развијену стратегију у 
aрхивима и знатна материјална средства.4 За заштиту архивске грађе је и 
даље погоднији микрофилм, јер је његово чување прилично једноставно, а 
дуготрајност потврђена. Према појединим претпоставкама, уколико се 
правилно чува, микрофилм може да траје више од 500 година, а такође по-
стоје мишљења да његов животни век може да иде и преко 800 година.5 

4 A. Tinjić, „Praktična iskustva Arhiva Tuzlanskog kantona na dugoročnoj zaštiti digitalnih 
zapisa – stvaranje sistema u nesistematičnom okruženju”, Arhivska praksa, god. 21, knj. 1, Arhiv 
Tuzlanskog kantona – Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2018, 236–237.

5 S. Petrov, A. Tošić, „Savremeni trendovi u konzervaciji, restauraciji i preventivnoj zaštiti 
arhivske građe”, 2012, http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/konzervacija-i-restauracija-arhivske-
-grade/148-snezana-petrov-ana-tosic-savremeni-trendovi-u-konzervaciji-restauraciji-i-
-preventivnoj-zastiti-arhivske-grade, 26. јун 2021; С. Петровић Ивовић, „Приступ реформа-
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Осим тога, дигитални снимак је врло лако подложан различитим злоупо-
требама. Ова штетна чињења нису само спорадичне последице пренагље-
них емотивних реакција у неким ситуацијама, нити су то повремени неча-
сни поступци из субјективно прорачунатих интереса, већ се све више ради 
о животном опредељењу и посебном виду делања из страсти које настоји да 
се у друштву дубоко етички утемељи. Реч је о хаковању, сасвим другачијем, 
врло пасионираном односу према раду, пуном интересовања и преданости, 
на највишем нивоу знања и информационо-технолошке обучености, али са 
специфичним светоназором који је оштро усмерен против свега оног што 
је традиционално и устаљено, а посебно против системске заштите инфор-
мација и података.6 Упркос свему, повољним прорачуном трошкова за 
опрему и едукацију запослених и због брзе продукције, дигитално снима-
ње се често узима као прво средство заштите архивске грађе у земљама у 
развоју.7

У пројекту Српске привилегије, заштита архивске грађе се одвијa на сле-
дећи начин: изворни документ – дигитални снимак – штампана књига на 
папиру, чиме ће се постићи веома висок ниво заштите и успоставити нај-
виши стандарди адекватне употребе архивске грађе. Тиме су и очекивани 
високи трошкови оправдани. Наравно, ни папир није вечан. Савремени 
папир се израђује у различитом квалитету и може да садржи различит 
проценат нестабилних органских сировина, односно да буде мање или 
виши подложан старењу и пропадању. Када папир треба да носи информа-
ције од културне, историјске, друштвене или научне вредности и значаја, 
онда су његова трајност и квалитет врло важни. Папир треба да има спо-
собност одржавања хемијске и физичке стабилности, да му се битно не ме-
њају боја и структура за низ деценија и неколико векова. Квалитет папира 
непосредно утиче на будуће трошкове његове заштите, чувања, лечења, 
рестаурације и конзервације. Примереније је да одмах  буде одабран квали-
тетнији папир. Избор папира зависи од избора формата публикације, њене 

тирања архивске грађе у циљу превентивне заштите”, Међународно архивистичко 
саветовање „Архивска грађа у теорији и пракси”, Тара, Србија, 10–12. октобар 2018, Збор-
ник радова 2, Архивистичко друштво Србије, Београд 2018, 55–61; S. Domazet, „Prošlost, 
sadašnjost i budućnost mikrofilma u Arhivu Bosne i Hercegovine”, Међународно архивистичко 
саветовање „Архивска грађа у теорији и пракси”, Ниш 7–9. октобар 2020, Зборник радова 
4, Архивистичко друштво Србије, Београд 2020, 532, 539.

6 Z. Stevanović, „Arhivska i hakerska etika”, Glasnik arhivâ i Arhivističkog udruženja Bosne i 
Hercegovine, god. 2013, br. 43, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2013, 22–49.

7 Смернице за пројекте дигитализације за збирке и грађу у јавној својини нарочито ону 
коју чувају библиотеке и архиви, Архив Војводине, Нови Сад 2020, 8–9.
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крајње употребе, квалитета штампе, начина повезивања. Публикација која 
је састављена искључиво од текста захтева пре свега мат површину, чиме је 
погоднија за читање, јер нема одсјај. Уколико публикација садржи и илу-
страције, фотографије, снимке, може да се штампа на премазаном, дели-
мично полираном, али не и сјајном папиру, да не би била угрожена читљи-
вост. Међутим, све оне публикације које желимо да буду сачуване више 
стотина година, уз примерену употребу и услове чувања, треба да буду 
штампане на непремазаном трајном папиру. Важна је и правилна употреба 
штампарских боја, да су постојане и да временом не утичу штетно на па-
пир.8

Публиковање архивске грађе у пројекту Српске привилегије најпре под-
разумева дигитално снимање изворних докумената и формирање посебне 
дигиталне збирке, као скупа дигиталних објеката организованих према 
одређеном принципу са становишта значења и садржаја.9 Збирка ће бити 
састављена од дигиталних снимака архивских докумената, чија је подлога 
пергамент, ручно израђени папир или индустријски папир. Ова документа 
се у изворном облику чувају у установама културе и заштите у земљи и 
иностранству. Сродног су садржаја и од изузетног значаја за српски народ 
и његову историју у време Краљевине Угарске и Хабзбуршке монархије, од 
средњег века до 1848. године, а са становишта владарских привилегија које 
је уживао; односно значајна су за историју данашње територије Аутономне 
Покрајине Војводине у оквиру Републике Србије. Снимци ће бити додатно 
сређени према тематским целинама, уз адекватне описе и припадајуће по-
датке, тј. биће формирани дигитални објекти.

Дигитализација у пројекту Српске привилегије је свеобухватни посту-
пак, којем смо приступили плански. Утврђени су правни оквири, прописи 
и смернице за дигитализацију; принципи одбира архивске грађе за дигита-
лизацију; места и простор где ће архивска грађа бити снимана; технички 
капацитети, тј. опрема за снимање и софтвер за обраду дигиталних објека-
та; захтеване техничке карактеристике снимака; потребни подаци и описи 
дигиталних снимака. Узимајући у обзир плански приступ, у овом раду 
ћемо приказати поједине важне поступке и послове које смо обављали 

8 В. Радосављевић, Р. Петровић, Конзервација и рестаурација архивске и библиотечке 
грађе и музејских предмета од коже и текстила, Архив Србије – Архив Војводине, Београд 
2000, 26–35, 79; M. Černič, „Kemijska i fizikalna razgradnja papirja in dokumenta”, Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, god. 2010, br. 9, Pokrajinski arhiv 
Maribor, Maribor 2010, 210, 221–223.

9 Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији (Министарство 
културе и информисања Републике Србије, септембар 2017), 4.
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приликом процеса дигитализације архивске грађе у пројекту Српске при-
вилегије, с посебним нагласком на проблеме и потешкоће од којих смо неке 
очекивали, а неке уопште нисмо предвидели. 

Прописи, смернице, дoкумента

После више деценија недостатка адекватног архивског закона, коначно 
је 2020. године донесен, а примењује се од 2. фебруара 2021, национални 
Закон којим се уређује „систем заштите архивске грађе и документарног 
материјала, услови и начин коришћења архивске грађе, организација, на-
длежност и делатност архива у Републици Србији”.10 У овом закону, диги-
тализација је превасходно схваћена као једна од мера заштите архивске 
грађе, а тек онда и лакшег коришћења, доступности, представљања и пу-
бликовања грађе.11 Правилником, који је на темељу поменутог закона донет 
текуће 2021. године, заокружени су циљеви дигитализације архивске грађе, 
у које спадају: „обезбеђивање доступности информација о архивској грађи, 
стварање нове и допуне постојеће документације о архивској грађи, промо-
ција и представљање архивске грађе, повећање броја корисника архивске 
грађе, стварање нових садржаја и увођење нових услуга и размена података 
између установа заштите културних добара.”12 Законом о архивској грађи и 
архивској делатности је прописана обавеза за архиве да обављају дигитали-
зацију архивске грађе, као и то, да грађу која се чува у архивима могу да 
дигитализују само архиви.13 Такође, допунама и изменама Закона о култу-
ри, утврђено је, да је дигитализација културног наслеђа „саставни део  рада 
запослених у установи културе” и да у опште интересе у култури такође 
спадају „подстицање примене нових технологија у култури и дигитализа-
ције”, односно „подстицање процеса дигитализације и развоја дигиталне 
истраживачке инфраструктуре у области заштите културног наслеђа и 
уметности”.14

Када смо у другој половини 2018. године започели рад на пројекту 
Српске привилегије, Закон о архивској грађи и архивској делатности био 
је још увек у припреми. Међутим, у периоду 2017–2018. година донете су 

10 Закон о архивској грађи и архивској делатности (Сл. гласник РС, бр. 6/2020), чл. 1.
11 Исто, чл. 29, 31.
12 Правилник о ближим мерама заштите архивске грађе (Сл. гласник РС, бр. 29/2021), чл. 4
13 Закон о архивској грађи и архивској делатности, чл. 31.
14 Закон о култури (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 

и 78/2021), чл. 6, 25б.
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националне смернице и два правилника о дигитализацији грађе, одно-
сно културног наслеђа, на које смо могли да се ослонимо.15 Oд помоћи су 
нам такође биле интернационалне смернице Светске федерације библи-
отечких удружења и установа (IFLA), чији превод на српски је објавио 
Архив Војводине 2020. године,16 као и Унескови принципи дигитализа-
ције документарног наслеђа.17 Уједно, консултовали смо још неке од ино-
страних националних смерница и прописа18 и поједина домаћа „упут-
ства” за дигитализацију.19

На темељу ових прописа, смерница и документа о дигитализацији, у 
пројекту Српске привилегије, најпре смо утврдили и прецизирали основне 
појмове и принципе дигитализације; затим смо одредили циљеве у погледу 
заштите и дуготрајног чувања архивске грађе, прикупљања нове грађе и 
допуне фондова и збирки, као и у погледу промоције, представљања и до-
ступности културног наслеђа, тј. ширења корисничке популације; потом 
смо утврдили кораке у процесу дигитализације, одредили процедуру, одно-
сно систематизовали фазе процеса (одбир, снимање, описивање итд.); тако-
ђе, поставили смо јасне захтеве у погледу квалитета дигиталних објеката, тј. 
техничких карактеристика дигиталних докумената, начина њиховог описи-
вања, односно стварања и прикупљања података о њима; и одредили смо и 
многе друге елементе које захтева дигитализација. На тај начин, у пројекту 
Српске привилегије спроводимо и развијамо планирани процес дигитализа-
ције архивске грађе, поткрепљен важећим прописима и стручно осмишљен.

15 Смернице за дигитаизацију културног наслеђа у Републици Србији; Правилник о 
ближим условима за дигитализацију библиотечко-информационе грађе и извора (Сл. гла-
сник РС, бр. 102/2017); Правилник о ближим условима за дигитализацију културног насле-
ђа (Сл. гласник РС, бр. 76/2018).

16 Guidelines for digitization Projects for collections and holdings in the public domain, 
particularly those held by libraries and archives (Тhe Interantional Federation of Library 
Associations and Institutions, March 2002); Смернице за пројекте дигитализације за збирке и 
грађу у јавној својини..., 2020.

17 Fundamental principles of digitization of documentary heritage, UNESCO, http://www.
unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/digitization_guidelines_for_web.
pdf, 14. јун 2021.

18 NARA Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access (National 
Archives and Records Administration, January 1998); Technical Guidelines for Digitizing Archival 
Materials for Electronic Access: Creation of Production Master Files – Raster Images (National 
Archives and Records Administration, 2004); Smjernice za odabir građe za digitalizaciju, radna 
verzija (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, studeni 2007).  

19 М. Стојановић (коор. прој.), Сврха и процес дигитализације, Фондација Народне би-
блиотеке Србије, Београд 2014; Vodič kroz digitalizaciju kulture u Srbiji, SEEcult.org – CZMKO 
(podrška: Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije), Beograd decembar 2018. 
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Поред тога, уочавамо да на националном нивоу не постоје смернице, 
које се баве искључиво, дигитализацијом архивске грађе. Смернице за ди-
гитализацију културног наслеђа у Републици Србији (2017) су општег ка-
рактера и обухватају и архивску грађу, али поред свих других врста непо-
кретних и покретних културних добара. Треба нагласити и то, да интерна-
ционалне смернице из 2002. године, чији превод на српски је објавио Ар-
хив Војводине, није донела нека архивска установа, удружење или тело, већ 
Светска федерација библиотечких удружења и установа. Истина, ове смер-
нице подразумевају дигитализацију грађе у јавној својини, а посебно ону 
која се чува у библиотекама и архивима, са посебним обзиром на то да буду 
што примењивије у земљама у развоју. Ипак, ове смернице су ограничене, 
јер „се односе на документарно наслеђе настало на папиру, рукописе, штам-
пане књиге и фотографије”.20 Нити смернице из 2002, нити оне из 2017. го-
дине, не узимају у обзир различите подлоге и носаче информација, као ни 
посебности различитих врста докумената (нпр. свакодневна канцеларијска 
документа наспрам посебних табеларних и статистичких извештаја, матич-
них књига или привилегијалних повеља на пергаментној подлози итд). 
Смернице углавном описују фазе и компоненте дигитализације у ширим 
потезима, док посебни случајеви, ситуације и проблеми, на које током про-
цеса дигитализације наилазе архивисти и остали делатници, остају занема-
рени, неразјашњени, тј. нерешени у потпуности. Стога су од посебног зна-
чаја стручни текстови, који детаљније описују искуства одређене установе 
у неком од њених пројеката дигитализације.

Одбир архивске грађе

Према подацима из Програма рада Архива Војводине за 2021. годину, 
овај архив чува око седам и по километара архивске грађе, настале од 12–
13. века до 2014. године, која се континуирано и плански дигитализује. У 
складу са Правилником о ближим условима за дигитализацију културног 
наслеђа (2018), одабирају се фондови и збирке Архива, који представљају 
приоритете за дигитализацију.21 Међутим, дигитализација архивских доку-
мената у оквиру пројекта Српске привилегије је потпуно специфична, пошто 
не обухвата само грађу Архива Војводине, већ и грађу других установа у 

20 Смернице за пројекте дигитализације за збирке и грађу у јавној својини..., 2020, 5, 6. 
21 Архив Војводине (АВ), I 630.0–1/2-21, Програм рада Архива Војводине за 2021. годи-

ну, 1, 19.
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земљи и иностранству. Оквирна норма у Архиву Војводине је око 300.000 
снимљених страница, или 150.000 листова архивске грађе, или 150.000 
страница књига са једним запосленим на снимању, док у пројекту Српске 
привилегије треба да буде снимљено више стотина докумената у различи-
тим установама, што би могло да достигне цифру од 2–3 хиљаде снимака. 
Код овог пројекта дигитализације, који је ужег обима према броју снимака, 
ипак, не можемо тачно да претпоставимо њихов коначан број с обзиром на 
то да пројекат предвиђа рад у етапама, од установе до установе. Најпре се 
обавља истраживање архивске грађе једне установе, што може дуго да тра-
је, потом се у истраженој грађи одабирају привилегијална документа, а за-
тим се она снимају. Након тога, прелази се на рад са архивском грађом сле-
деће установе, где се опет обављају истраживање, одбир и снимање. Након 
сваког новог истраживања списак и број одабраних докумената за снимање 
се мења.

У пројекту Српске привилегије, одбир докумената за снимање и дигита-
лизовање је, како то предвиђа и важећи Правилник за дигитализтацију 
(2018),22 првенствено заснован на значају културног добра, односно вредно-
сти архивских докумената, тематски и садржајно. Обично је вредност ар-
хивских целина, фонда или збирке, већа него појединачних докумената. У 
архивима у Републици Србији, значај се даје фондовима и збиркама, пошто 
се они према законски утврђеним критеријумима категоришу у културна 
добра, културна добра од великог значаја и културна добра од изузетног зна-
чаја,23 а архивски фондови, као посебне целине, не смеју да се деле и распар-
чавају.24 С друге стране, у архивској делатности, појединачна документа под-
лежу историјској валоризацији, према критеријумима у које спадају: место 
и време настанка документа, значај ствараоца архивске грађе, значај садр-
жаја грађе, значај спољних и других обележја докумената и количина грађе. 
На тај начин, означавају се архивска документа која представљају историј-
ске изворе, јер на основу њих прошлост може објективно да се сагледа.25

Одбир архивских докумената за дигитализацију и публиковање у про-
јекту Српске привилегије темељи се на историјској валоризацији. Документа, 

22 Правилник о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа, чл. 6. 
23 Закон о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 

- др. закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон), чл. 2, 3, 5; Закон о архивској грађи и 
архивској делатности, чл. 24.

24 Закон о архивској грађи и архивској делатности, чл. 2.  
25 З. Стевановић, В. Башић, Пут документа. Методе и резултати истраживања вре-

мена настанка најстаријих архивских докумената у Архиву Војводине, Архив Војводине, 
Нови Сад 2016, 39–44.
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одабрана из фондова и збирки који се чувају у установама културе и зашти-
те у Републици Србији, углавном представљају кључна и врло важна доку-
мента. Често, она спадају у највреднију архивску грађу једног архива, нпр. 
када се ради о привилегијалним царским писмима у облику свечаних пове-
ља. Својом појединачном вредношћу и значајем, ова одабрана архивска до-
кумента чине окосницу и битну компоненту на основу које су фондови и 
збирке, у којима се она налазе, проглашавани за културна добра од изузет-
ног, односно великог значаја. Та документа суштински граде значај архив-
ских целина, тиме што на нарочит начин осветљавају друштвени, историј-
ски и културни развој српског народа; сведоче о пресудним историјским 
догађајима и личностима и њиховом деловању у српској националној исто-
рији; имају велики утицај на развој друштва, културе и науке; а поједина 
документа представљају јединствене (раритетне) примерке стваралаштва 
свог времена или имају изузетну уметничку и естетску вредност; односно 
значајна су за одређено подручје на којем је у одређеном раздобљу живео 
српски народ; сведоче о друштвеним појавама и условима друштвено-еко-
номског и културно-историјског развоја у одређеним и врло важним раздо-
бљима за српски народ; сведоче о значајним догађајима и истакнутим лич-
ностима у српској националној историји. Ближе тематски одређено, ради се 
о привилегијалним документима аустријских и угарских владара за српски 
народ, односно за градове, трговишта, војне комунитете, крунске дистрикте 
и друга насељена места, територије и области где су живели Срби. Ова ар-
хивска документа оцртавају, заокружују културни и етнички простор срп-
ског народа у Краљевини Угарској и Хабзбуршкој монархији, његове сеобе 
од средњег до 19. века; сведоче о друштвено-политичком положају српског 
народа и о подељености у сталеже и друштвене слојеве, где је војни сталеж 
играо посебну друштвену улогу; сведоче о животу и раду знаменитих лич-
ности, српских националних првака и вођа, а нарочито свештенства и вели-
кодостојника Српске православне цркве.

Архивска документа, која смо одабрали у установама културе и заштите 
у иностранству, немају толики значај тамо где се чувају, колико је њихов 
значај велик и изузетан за српску националну историју и историју данашње 
територије Аутономне Покрајине Војводине у оквиру Републике Србије. 
Свеобухватним одбиром у земљи и иностранству, архивска документа слич-
ног садржаја и истоветне теме, а која се иначе чувају раздвојено, у установа-
ма културе у земљи и у свету, наћи ће се сада на једном месту, сабрана, те-
матски повезана, описана и дигитализована у пројекту Српске привилегије.

Поред значаја културног добра, односно вредности архивских доку-
мената, садржајног и тематског приступа, код одбира архивске грађе за 
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дигитализацију, важан критеријум, такође прописан Правилником за ди-
гитализацију (2018),26 је учесталост и ниво коришћења културног добра, 
тј. интересовање за културно добро. Архивска документа, која су у про-
јекту Српске привилегије одабрана у установама културе и заштите у Репу-
блици Србији, припадају фондовима и збиркама који су често предмет 
корисничких интересовања, стручних и научних истраживања. На при-
мер, у Архиву Војводине су то документа из фондова Илирске дворске 
депутације, Бачко-бодрошке жупаније, Збирке Сербика, Збирке повеља и 
диплома, као и друга коришћена грађа. Међу архивским документима, 
која смо истраживали и одабрали у установама у иностранству, осведочи-
ли смо се у тамошњим евиденцијама, налазе се и она документа која су у 
ранијем периоду, још од 50-тих година 20. века, била предмет научних 
истраживања и анализа знаменитих српских стручњака и научника: Рајка 
Л. Веселиновића, историчара и богослова; Стефана Чакића, богослова; 
Славка Гавриловића, историчара и академика; Василија Крестића, архи-
висте, историчара и академика; Николе Петровића, научног сарадника; 
Лазара Ћелапа, архивисте и историчара; као и других. Међутим, целоку-
пан одбир архивских докумената у пројекту Српске привилегије не подра-
зумева само позната, коришћена, истраживана и објављивана документа, 
већ и она која су до сада остала мање позната или потпуно непозната у 
стручној и научној јавности, а у чијем садржају препознајемо вредност и 
значај и процењујемо да ће након стручне архивистичке обраде и публи-
ковања бити нарочито тражена и коришћена.

Српске привилегије у Краљевини Угарској и Хабзбуршкој монархији су 
једна од врло важних тема за српску националну историју, која је често об-
рађивана, али је увек остајала отворена, са наговештајима за проширење, 
допуну и прецизирање, односно потребом за даљим важним истраживањи-
ма и свеобухватнијим приступом. Стога, пројекат Српске привилегије побу-
ђује велику пажњу и интересовање у стручној и научној јавности, код коле-
га у архивима у Аутономној Покрајини Војводини, Државном архиву Срби-
је, Српској академији наука и уметности, Матици српској, Историјском 
институту Београд, Филозофском факултету у Новом Саду, Филозофском 
факултету у Београду, Музеју Војводине, Библиотеци Матице српске, На-
родној библиотеци, Српској православној цркви и међу многим другим на-
учницима, стручњацима и читаоцима, који очекују нове резултате, нов од-
бир архивских докумената и нов начин презентовања историјских извора, 
који ће им бити доступни, како у штампаном, тако и у дигиталном облику.

26 Правилник о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа, чл. 6. 
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Током истраживања у иностранству, колеге из тамошњих установа су 
такође изразили велико интересовање за пројекат Српске привилегије. У Хр-
ватском државном архиву у Загребу с нестрпљењем очекују да виде, како 
ћемо архивска документа која смо тамо одабрали и снимке откупили, да 
уклопимо у целокупан одбир, и како ћемо та документа, с обзиром на тему, 
да опишемо и презентујемо. Загребачка надбискупија, у вези са једном кра-
љевском повељом, коју смо одабрали у Надбискупијском архиву и чији 
снимак смо такође откупили за потребе пројекта Српске привилегије, зва-
ничним дописом којим даје одобрење за употребу снимка, уједно упозора-
ва Архив Војводине „на обавезу примереног стручног приступа”, уз наду да 
ће грађа „бити интерпретирана научном акрибијом, водећи рачуна о вре-
мену и околностима у којима је настала”.27 Арпад музеј у Српском Ковину и 
Архив Чонградско-чанадске жупаније у Сегедину се нарочито интересују 
за резултате пројекта Српске привилегије, да ли ћемо у целокупном одбиру, 
укључујући све установе где будемо истраживали у више земаља, можда 
идентификовати и неки до сада непознат привилегијални документ који је 
у вези са Српским Ковином, односно Сегедином, и њиховом околином, или 
ћемо евентуално открити где се налази неки од документа који је у ранијем 
периоду објављен, а данас се не зна поуздано да ли је и где сачуван.

Највеће интересовање и подршку у иностранству, пројекат Српске при-
вилегије је добио од Мађарског националног архива у Будимпешти. У прет-
ходном периоду, Архив Војводине је сарађивао са Мађарским земаљским 
архивом као централном архивском установом у Мађарској, на основу акта 
о сарадњи који је потписан у Новом Саду 14. септембра 2006. године,28 и 
који је регулисао општа питања сарадње. Међутим, Мађарски национални 
архив као правни следбеник Мађарског земаљског архива, затражио је да 
се обнови споразум и потпише нови акт о сарадњи. У Архиву Војводине у 
Новом Саду, 9. априла 2019. године, потписан је Споразум о сарадњи изме-
ђу Архива Војводине и Мађарског националног архива.29 Споразум су пот-
писали др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине и др Чаба 
Сабо, генерални директор Мађарског националног архива. Поред делега-
ција оба архива, Споразум је потписан у присуству господина Владана Ву-
косављевића, тадашњег министра за културу и информисање у Влади Ре-
публике Србије, господина Иштвана Пастора, председника Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине и госпође Драгане Милошевић, секретара 

27 АВ, I 651-5/53-18
28 АВ, II 692-2/38-06
29 АВ, I 692-3/6-19
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за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у Покра-
јинској влади АП Војводине. Споразум предвиђа опште тачке, као што су 
размена искустава у области теорије и праксе, приступ и истраживање ар-
хивске грађе, присуство и статус предавача на стручним и научним скупо-
вима, дигитализација докумената и бесплатно уступање снимака, органи-
зовање архивских изложби, размена публикација и слично. Поред тога, као 
посебна тачка Споразума спомињу се и српске привилегије. У члану 7. 
пише: „Уговорне стране су се договориле да ће у складу са овим споразу-
мом тесно сарађивати у циљу израде Публикације, која ће садржати српске 
привилегије за време Краљевине Мађарске и Хабзбуршке монархије, од 
средњег до деветнаестог века”. Даље, прецизирано је да ће Мађарски наци-
онални архив бесплатно дигитализовати сву архивску грађу потребну за 
ову публикацију, док је Архив Војводине дужан да у публикацији наведе 
порекло архивске грађе и да Мађарском националном архиву бесплатно 
достави тридесет примерака публикације, када буде изашла из штампе. 
Одредбе Споразума се односе на све архиве у оквиру Мађарског национал-
ног архива, дакле на Мађарски земаљски архив у Будимпешти, као и на 
двадесет жупанијских архива широм Мађарске.  

На послетку, одбир архивске грађе за дигитализацију и њено публико-
вање, на основу пројекта Српске привилегије, зависиће такође од различи-
тог нивоа доступности архивске грађе у установама и могућности да се она 
сними, односно од административних процедура и расположиве опреме.

Доступност, опрема, администрација

Сва архивска грађа Архива Војводине, која тематски, садржајем, вред-
ношћу и значајем улази у пројекат Српске привилегије доступна је за истра-
живање и снимање. Према плану рада, Архив треба да је сними употребом 
своје опреме, дигитализује и публикује. У погледу опреме за снимање и ди-
гитализацију, Архив Војводине поседује ограничене капацитете: један бук 
скенер А2 формата (Bookeye 4), један канцеларијски скенер А3 формата 
(Еpson-DS 50.000) и дигиталну камеру (Canon EOS 5D Mark II) са два објек-
тива (Canon ЕF 17–40/mm F/4L и Canon ЕF 70–200/4L USM) и блицем (Canon 
580 EX II C580), као и легалан професионални софтвер за скенирање и обра-
ду снимака (Adobe Creative Suite 6, Disign & Web Premium) са правом упо-
требе на једном рачунару, поред оригиналног софтвера који фабрички при-
пада уз поменуте скенере. Након анализе техничких капацитета, закључили 
смо да расположива опрема и софтвер могу да подрже највећи део пројекта 
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Српске привилегије, да се начине веродостојни колор-снимци одабраних ар-
хивских докумената, задовољавајуће резолуције, боје, нијанси, квалитета.

У другим установама, у досадашњем току пројекта Српске привилегије, 
сва архивска грађа је начелно била доступна за истраживање и снимање. 
Међутим, постојале су извесне потешкоће, које су ометале рад и фактички 
ограничавале доступност грађе. У установама у земљи, сва архивска грађа 
је била доступна, али уз административни поступак, односно опширну 
преписку, на основу које је Архив Војводине прибављао сагласност и одо-
брење за истраживање и снимање. Неке од установа у земљи имају опрему 
и техничке могућности помоћу којих су обавили снимање одабране архив-
ске грађе за потребе пројекта Српске привилегије и уступили нам снимке, 
док друге установе, поједини архиви у АП Војводини, са врло вредном ар-
хивском грађом одабраном за пројекат, такву опрему не поседују. Стога смо 
њихову архивску грађу морали да допремимо у Архив Војводине, где је  
снимљена, а након тога је враћена у установу у којој се чува. То је захтевало 
додатне административне послове, подношење захтева и добијање одобре-
ња за позајмљивање архивске грађе, односно састављање примопредајног 
записника и реверса. Само једна од установа у земљи није била спремна да 
нам позајми грађу, јер привилегијална документа која смо одабрали припа-
дају малом броју архивских докумената те установе од највеће вредности. 
Из разлога заштите, установа је решила да се ова документа ни на који на-
чин не износе из њених просторија. Међутим, пошто се ради о архивским 
документима од непроцењиве вредности, правим драгоценостима које на 
најбољи начин репрезентују целокупни архивски фонд и стручни рад ове 
установе, колеге су се потрудиле да пронађу спољног сарадника који је сво-
јом опремом у установи и на задовољавајући начин снимио одабрана ар-
хивска документа за потребе пројекта Српске привилегије.

Затим, током реализације пројекта, испоставило се да ни Архив Војво-
дине не може да задовољи све захтеве у погледу опреме. Недостаје нам 
скенер А0 формата да бисмо могли без ограничења и професионално да 
снимамо привилегијалне повеље различитих димензија; затим квалитетан 
лаптоп рачунар, за рад на терену, чије графичке перформансе могу да по-
држе снимке високе резолуције и било којих димензија; нити било који 
лаптоп који Архив тренутно поседује има довољно снаге да би на њега 
могли да се прикључе екстерни хард-дискови великог капацитета. Исто 
тако, недостају нам (екстерни) хард-дискови за бекап копије; као и софтвер 
са правом коришћења на више рачунара. У Архиву Војводине, у току су и 
друга снимања и обраде снимака, а опрема и софтвер за пројекат Српске 
привилегије расположиви су по потреби и када нису већ заузети, уз то, на 
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пословима снимања архивске грађе редовно ради само једна запослена 
особа.

У установама у иностранству, архивска грађа је била доступна уз испу-
њавање различитих административних захтева, чиме се чувају права вла-
сника и имаоца културног добра, тј. архивске грађе. Процедура најпре под-
разумева званичну преписку Архива Војводине са другом установом у вези 
са прибављањем одобрења за истраживачки боравак и снимање архивских 
докумената, што најчешће дуго траје уз обављање више корака. Утврђују се 
време и дужина истраживања, ко је носилац пројекта, ко од архивиста ће 
истраживати, тема и која грађа ће бити предмет истраживања, у које сврхе 
се истражује и снима грађа, да ли ће снимци бити публиковани, да ли је 
публикација комерцијалног карактера итд; осим тога, Архив Војводине 
мора да се обавеже да ће приликом публиковања архивских докумената, 
бити наведена установа у којој се ова документа изворно чувају. Најсложе-
нију административну процедуру искусили смо у Аустријском државном 
архиву у Бечу, јер смо морали да обављамо службену преписку у више ко-
рака са чак четворо колега, од којих је сваки био задужена само за по један 
сегмент нашег истраживачког боравка. Уз то, пошто пројекат Српске при-
вилегије укључује и архивску грађу у приватном власништву, а која се чува 
у Аустријском државном архиву, били смо у обавези да, поред свега, оства-
римо контакт са власником грађе и да од њега прибавимо посебну дозволу 
за истраживање и снимање.

На почетку истраживачког боравка у иностранству, архивска грађа 
није доступна док се не попуне прописани формулари, у којима се пона-
вљају подаци из захтева за истраживање и снимање, уз прецизирање лич-
них података истраживача. Такође, током истраживања попуњавају се 
формулари за наручивање грађе. У Националном архиву Румуније – Слу-
жба Тамишке жупаније у Темишвару је поступак наручивања доста оби-
ман, јер сваки истраживач испуњава наруџбеницу са комплетним списком 
свих архивских докумената које је наручио, а затим и засебне формуларе 
за сваки појединачни документ. С обзиром на то да је Архив Војводине 
имао двојицу истраживача у Темишвару, од којих је сваки наручивао десе-
тине докумената дневно, то је број испуњених формулара достигао више 
стотина. Од установа у иностранству, једино је у Аустријском државном 
архиву у Бечу била ограничена количина архивске грађе коју смо дневно 
могли да наручимо. Осим тога, у овом архиву, процедура наручивања, да-
нас за сутра, је додатно ограничавала доступност. Наиме, када је дошло до 
грешке у издавању грађе и нисмо добили оно што смо претходни дан на-
ручили, морали смо да поновимо наручивање, али опет тек за сутрадан. 
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Такође, пошто је први боравак у Бечу пао у време строгих мера против 
пандемије короне, није било дозвољено да обојица архивиста Архива Вој-
водине, који су били на истраживању, истовремено бораве у истраживач-
кој сали Аустријског државног архива, него су морали да се мењају по сме-
нама. Приликом другог боравка, број истраживача у сали није више био 
ограничен, али је улаз био дозвољен уз поседовање сертификата о вакци-
нисању. На тај начин, обојица архивиста Архива Војводине, који су посла-
ти у Беч, могли су истовремено да истражују. У установама у иностранству, 
у погледу пројекта Српске привилегије, појединачна архивска документа су 
била доступна у различитим видовима, у зависности од степена обрађено-
сти и заштите фонда или збирке. Нека од докумената смо могли да прегле-
дамо у изворном облику, а нека од њих путем аналитичких инвентара, или 
у виду микрофилмских и дигиталних снимака.

У већини установа у иностранству, снимање архивских докумената 
могу да обављају сами истраживачи, уз употребу личних камера или ди-
гиталних телефона. Овај начин снимања је неограничен и бесплатан. Једи-
но се у Националном архиву Румуније – Служба Тамишке жупаније плаћа 
дневна такса за снимање, која је прилично повољна. Проблем је у томе што 
се плаћање обавља у градској управи, која је у другом делу града, чиме се 
време за рад у истраживачкој сали битно скраћује. Ипак, пошто пројекат 
Српске привилегије захтева квалитетне снимке, да се архивски документ 
приликом снимања налази тачно под правим углом у односу на камеру, да 
на снимцима нема сенки, као и друге важне техничке карактеристике сни-
мака, нисмо се одлучили да архивисти који истражују, уједно обављају и 
снимање. Тамо где је то било могуће, ослонили смо се на стручне службе 
установа у иностранству, које услужно снимају професионалном опремом. 
Ова услуга захтева дуготрајну и компликовану администрацију. Архив 
Војводине треба да пошаље наруџбеницу са тачном спецификацијом ар-
хивских докумената и захтеваним техничким карактеристикама снима-
ка, затим да сачека да се обави детаљан обрачун услуга и да стигне пред-
рачун, а потом да обави плаћање у иностранству са конверзијом валута. 
На послетку, када снимци стигну, могуће су грешке и рекламације. У Хр-
ватском државном архиву и Аустријском државном архиву, услужно сни-
мање архивских докумената је било изузетно скупо, док нам је Мађарски 
национални архив, у складу са Споразумом који смо поменули, бесплатно 
снимио одабрану архивску грађу. Међутим, овде произилазе додатне ком-
пликације, пошто се архивска грађа свих архива, који су у систему Ма-
ђарског националног архива, снима у Мађарском земаљском архиву у 
Будимпешти. Стога су Архив пештанске жупаније у Будимпешти и Архив  
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Чонградско-чанадске жупаније у Сегедину морали да организују превоз 
грађе коју смо за потребе пројекта Српске привилегије одабрали у овим ар-
хивима.

Немају све установе у иностранству потребну опрему и стручну службу 
за снимање и дигитализацију архивске грађе. У тим случајевима, архиви-
сти Архива Војводине, који су истраживали, били су принуђени да сами 
сниме одабрана архивска документа. Пошто је циљ да се снимање архив-
ских докумената у пројекту Српске привилегије обавља скенером, морали 
смо да затражимо посебну дозволу да донесемо опрему Архива Војводине. 
У Арпад Музеју у Српском Ковину ову дозволу смо добили одмах, док је 
Национални архив Румуније – Служба Тамишке жупаније морао службено 
да се обрати својој централи у Букурешту, која нам је после дуже времена, 
одобрила снимање и доношење опреме.

Техничке карактеристике и квалитет дигиталних снимака

Снимљена архивска грађа треба пре свега да задовољи основни циљ 
пројекта Српске привилегије, тј. потребе штампања књиге. Стога би, диги-
тални снимци морали да буду високих техничких карактеристика да би на 
одговарајући начин могли да се претворе у аналогни облик, односно да буду 
потпуно читљиви приликом штампања у књизи, али и код штампања у мно-
го већим димензијама и на различитим подлогама, за поставке архивских 
изложби и друге сврхе. Такође, ради потреба истраживача, који ће их непо-
средно користити, дигитални снимци треба да поседују физичку стабил-
ност, одрживост и поузданост. Установе морају да израђују дигиталне сним-
ке за дуготрајно чување и стално стручно презентовање и публиковање. 
Међутим, многе установе и даље са опрезношћу употребљавају дигиталну 
технологију. Нико не може да буде сигуран у дужину века дигиталног запи-
са и медија, јер човечанство још нема поуздано искуство о томе. Због све 
бржег развоја и примене информационих и комуникационих технологија, 
прети стална опасност од застаревања дигиталног медија, односно софтвера 
и опреме за репродукцију дигиталних снимака, који су једном начињени; 
што у будућности може да проузрокује значајне трошкове заштите снимака, 
емулације и миграције података. Уједно, потенцијал дигиталних снимака се 
данас састоји у бескрајном дељењу, размени, умножавању. У тој инфлацији 
информација и бесконачном промету података, снимци могу случајно, на-
мерно или злоупотребом да се измене, да им се прикрију кључни делови или 
надограде елементи који им никада нису припадали. Узимајући у обзир све 
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наведене околности и опасности, дигитални снимци у пројекту Српске при-
вилегије треба да буду високог квалитета и такође, да поседују техничке ка-
рактеристике које су устаљене и широко примењиве у пракси дигиталних 
докумената, чиме ће бити остварен виши ниво чувања, трајности и заштите 
дигиталног записа, информација, података и архивске грађе.

С обзиром на то да смо већ на почетку пројекта Српске привилегије 
утврдили да ће дигитални снимци настајати у различитим установама кул-
туре и заштите у земљи и иностранству, са разноврсном опремом и разли-
читим искуствима у техничкој процедури и употреби опреме; ради уједна-
чавања квалитета, поставили смо захтеве за техничким карактеристикама 
снимака. Захтеве смо формирали према националним смерницама за ди-
гитализацију (2017) и смерницама Светске федерације библиотечких удру-
жења и установа (2002),30 али и према потребама пројекта. До сада су захте-
ви углавном били поштовани, али је у неким установама и код појединач-
них докумената било одступања, услед тога имамо делимично неуједначе-
не снимке. Дакле, потребни су нам колор-снимци са нијансама у дубини од 
најмање 24 бита по пикселу, што се сматра нивоом праве боје, који омогу-
ћује избор од 16,7 милиона боја. Такође, тражимо модел боја CMYK, који је 
најподеснији за верну репродукцију боја у штампи. Неки од снимака су 
ипак сачињени у RGB моделу. Захтевамо резолуцију од најмање 300 ppi,31 
чиме ће се остварити задовољавајућа репродукција детаља и нијанси, ујед-
начено снимање различитих делова архивског документа и оштрина слике, 
а ова висина резолуције је такође, услов планираног штампања и публико-
вања архивских докумената. Овај захтев је испоштован код свих снимака. 
Формат документа, према нашим захтевима, треба да буде некомпресова-
ни .tiff, али смо понекад добијали и .jpeg формат. Пожељно је да се ураде и 
заменске копије са компресијом, односно са смањеном величином датотеке 
за лакше коришћење и прегледање. Исто тако, потребни су нам снимци 
који нису опсечени (кроповани), већ да се што реалније виде ивице извор-
ног документа, а око њега да буде тамна подлога. У појединим случајевима, 

30 Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији, 18–26; Смерни-
це за пројекте дигитализације за збирке и грађу у јавној својини..., 2020, 19–28.

31 Скраћеница ppi значи „пиксела по инчу”, а dpi „тачака по инчну”. Код излазних уре-
ђаја, као што су штампачи, резолуција се мери у тачкама по инчу, а код улазних као што су 
скенер, дигитална камера или монитор у пикселима по инчу. Ипак, устаљена је грешка да се 
код скенера, дигиталне камере или монитора говори о тачкама по инчу, уз скраћеницу dpi. 
У оваквим случајевима, истински се ради о пикселима по инчу и правилнија је употреба 
скраћенице ppi (Смернице за пројекте дигитализације за збирке и грађу у јавној својини..., 
2020, 20, 24).
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израдили су нам опсечене снимке, или је позадина била светла и у сличном 
тону као и сам документ. Код дволисних докумената, увезаних докумената, 
као и привилегијалних повеља у виду кодекса (књиге), желимо да сваки 
снимак обухвата две суседне странице. Ово је захтев који је најслабије по-
штован, тако да имамо одређени број снимака са једном страницом. Неке 
од привилегијалних повеља поседују висеће печате на украсном канапу, 
као и заштитне кутије, у којима се повеља и печат чувају. Наш захтев је да 
се повеље снимају заједно са печатом, али и да се направи посебан снимак 
печата и посебан снимак кутије.

Приликом снимања архивских докумената у Архиву Војводине, труди-
ли смо се да испоштујемо све захтеве. Ипак, наилазили смо на многе поте-
шкоће, проблеме и неочекиване резултате, те смо морали да се довијамо на 
најразличитије начине да би снимање било што успешније. Искривљена 
документа, са наборима и таласима, морали смо да снимамо испод стакла, 
што је утицало на квалитет нијанси. Снимци на канцеларијском скенеру, 
који смо носили на терен, добијају жут тон, што би захтевало додатну кали-
брацију боја. Нажалост, у Архиву Војводине, приликом скенирања архив-
ских докумената не користи се колор-карта за калибрацију. Многи снимци 
које смо добили из установа у иностранству, такође су сачињени без, док су 
други са колор-картом. Даље, на снимцима ламинираних докумената доби-
јали смо нежељени одсјај, као и нежељене линије приликом снимања висе-
ћег печата и заштитне кутије, а исто тако и грешке код снимања докумена-
та одређене боје на захтеваној тамној подлози. Неке од ових потешкоће смо 
покушали да решимо употребом дигиталне камере коју Архив поседује, 
чији снимци, опет, имају замућење уз ивицу, односно у угловима снимака. 
Неколико привилегијалних повеља прекорачују димензије највећег скенера 
који поседујемо. Њих смо снимали из делова, које смо после спајали у соф-
тверу за обраду снимака.

Посебно искуство смо имали са свечаним привилегијалним повељама 
чији је доњи део пресавијен и увезан украсним канапом, а на другом делу 
канапа се налази висећи печат. Оваква израда повеље била је пракса сред-
њовековних и нововековних краљевских и царских канцеларија. Међутим, 
често је иза савијеног дела повеље остајао део текста, који више није досту-
пан за читање. Једну од „увезаних” повеља смо подвргли рестаураторско-
-конзерваторском поступку. Осетљивост материјала, важност и значај пове-
ље и комплексност поступка, захтевали су да овај посао обави конзерватор-
-рестауратор, спољни сарадник, са богатим искуством, пошто у Архиву Вој-
водине оваква искуства до сада нисмо имали. Поступак је подразумевао да 
се најпре отопи воштани печат, који је био изломљен и у више фрагмената, 
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извуче канап и одвије савијени део повеље. Потом је повеља изравната, ду-
готрајним поступком дозираног влажења, након тога је снимљена у целини. 
Затим је поново савијена и увезана канапом, на оригиналан начин, како је 
то било пре поступка рестаурације, конзервације и снимања. Канап је тако-
ђе враћен у печат, који је у међувремену рестаурисан. На крају, повеља је 
снимљена у савијеном стању, заједно са висећим печатом. Код осталих „уве-
заних” повеља за сада нисмо радили компликовану рестаурацију и конзер-
вацију, већ смо савијени део повеље одвили ручно, тј. делимично, колико је 
то дозвољавао увезани канап, и на тај начин ипак, снимили „скривени” 
текст. Тамо где због чврстог веза и нееластичности материјала нисмо могли 
ручно да одвијемо савијени део, текст нажалост нисмо снимили.

Управљање снимцима и описивање

Пошто у пројекту Српске привилегије дигитална збирка настаје у етапа-
ма и биће у потпуности формирана тек након свих истраживања, целокуп-
ног одбира архивских докумената и њиховог снимања и дигитализовања, 
то се и послови управљања дигиталним снимцима и њихово описивање 
развијају постепено. Управљање дигиталном збирком треба значајно да 
олакша коришћење и поспеши доступност архивске грађе. У ту сврху неоп-
ходно је да се развије добра организација дигиталних снимака и да се они 
стручно опишу. Дигитална збирка треба да буде сређена према архиви-
стичким принципима. Обично се начин сређивања изворних докумената 
преноси и на збирку дигитализованих докумената. У пројекту Српске при-
вилегије то није могуће, јер ће збирка садржати снимке докумената разли-
чите провенијенције, који се у изворном облику налазе у више различитих 
фондова и збирки, са различитим системима сређивања, а чувају су у неко-
лицини установа у земљи и иностранству. Међутим, на дигиталну збирку 
ћемо пренети структуру, распоред и ознаке докумената, којe развијамо за 
планирану штампану публикацију, која је примарни циљ пројекта. Сређи-
вање дигиталне збирке зависиће, дакле, од начина приређивања и публи-
ковања архивске грађе.

Класификацију и систематизацију архивских докумената у пројекту 
Српске привилегије, обављамо по принципу слободне провенијенције. При-
вилегијална документа, која ћемо публиковати, приликом приређивања 
књиге групишемо географски, тј. према насељеним местима, дистриктима, 
круновинама, областима где су привилегије у одређеном историјском пери-
оду важиле; и класификационе групе називамо према овим географским 
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објектима, нпр. називи: Нови Сад, Темишвар, Велика Кикинда, Срем, По-
тиски крунски дистрикт, Славонија и Мала Влашка, Краљевина Угарска 
итд. Назив класификационе групе ће убудуће представљати њен јединстве-
ни идентификатор. Унутар ових класификационих група, документа сређу-
јемо хронолошки. Сваком појединачном документу, који намеравамо да 
публикујемо, дајемо ознаку са логичким значењем, која ће бити његов је-
динствени идентификатор. Ознаку формирамо од три елемента: скраћени-
це назива класификационе групе којој документ припада, редног броја до-
кумента у класификационој групи и датума издавања изворног документа. 
Нпр., у класификационој групи Велики Бечкерек налазе се документа: ВБ1-
1769.6.6, ВБ2-1784.9.23,... ВБ8-1844.3.21, итд. Према томе, у дигиталној збир-
ци формирамо директоријуме са називима класификационих група. Дато-
теке директоријума су дигитални снимци привилегијалних докумената, 
тако да и за називе датотека употребљавамо оне ознаке докумената, које 
смо формирали за штампану публикацију. Међутим, снимање привилеги-
јалних докумената, која се састоје од више страница текста или која имају 
пратећи предмет (печат или кутију код повеља и сл.), може комплетно да се 
обави једино у више датотека (снимака). Стога, свака од ових датотека до-
бија такође цифарску подознаку у континуираном низу, односно словну 
ознаку за предмет, нпр.: ВБ8-1844.3.21(1), ВБ8-1844.3.21(2),... ВБ8-1844.3.21(п).

Даље описивање дигиталне збирке, односно снимака привилегијалних 
докумената, употребом структурисаних метаподатака, олакшава управља-
ње, коришћење и проналажење докумената, као и  података и информација 
о њима, у информационим системима и на вебу. Такође: „Метаподаци су 
кључ сигурности да ће извори опстати и остати приступачни и у будућно-
сти. Архивирање и заштита захтевају посебне елементе да би се ушло у траг 
пореклу дигиталног објекта (одакле је дошао и какве је све промене претр-
пео)”.32 Начини описивања, структура, шема и типови метаподатака могу 
бити разноврсни,33 али циљ је да подаци буду интероператибилни, односно 

32 G. Hodž, „Metapodaci na lak način” (превод Т. Бутиган Вучај), Гласник Народне библи-
отеке Србије, год. 6, бр. 1, Београд 2004, 158, 160.

33 Preporuka formata meta-podataka za objekte digitalizovane nacionalne baštine (pokretna 
kulturna dobra), NCD i Nacionalni komitet UNESCO za digitalizaciju, 2005/07, 1. mart 2007, 
http://www.ncd.org.rs/ncd_sr/standards/ncd_dokumenti_2_0.html#_Toc160349329, 1. јул 2021;

Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији, 9–17; М. Стојано-
вић (коор. прој.), Сврха и процес дигитализације, [8]; Vodič kroz digitalizaciju kulture u Srbiji, 
12; G. Hodž, „Metapodaci na lak način”, 157; А. Хопкинсон, „Метаподаци: преглед” (превео Б. 
Мазић), Инфотека. Часопис за информатику и библиотекарство, год. 5, спец. бр., Београд 
2004, 19–20; J. Riley, Understanding Metadata. What is metadata, and what is it for?, National 
Information Standards Organization, Baltimor 2017, 6–7.
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функционално размењиви са другим системима. То не зависи само од хар-
дверске и софтверске подршке, већ пре свега од начина описивања, тј. ра-
звоја структуре метаподатака. У пројекту Српске привилегије описивање је 
уско везано са правилима вођења евиденција о архивској грађи и начином 
израде информативних средстава, који су традиционално у употреби у ар-
хивима у Републици Србији, али и у складу са савременим међународним 
архивским стандардима. На овај начин, архивски метаподаци су поуздани, 
проверљиви, корисни, лако употребљиви за културне, научне и образовне 
сврхе, за разлику од непрегледног мора информација на вебу, које ове ква-
литете не поседују. Ослонили смо се такође и на национална документа, тј. 
Препоруку за метаподатке (2007) и Смернице за дигитализацију (2017).34 У 
пројекту Српске привилегије определили смо се за то да описивање садржи 
административне, описне, нормативне и техничке метаподатке.

Административни подаци обухватају податке о: месту и времену на-
станка дигиталног снимка; власнику и имаоцу дигиталног снимка, одно-
сно изворног документа; условима под којима је дигитални снимак наба-
вљен; начину и условима коришћења дигиталног снимка; ауторским пра-
вима; категоризацији културног добра и друго. У погледу имаоца, односно 
установа у којима се архивска грађа чува, могућа је примена Међународног 
архивског стандарда ISDIAH.35

У описне податке спадају они који говоре о привилегијалном докумен-
ту, уз могућност примене Међународног архивског стандарда ISAD(G).36 
Елементе описа чине: јединствени идентификатор документа и снимка, 
класификација у дигиталној збирци, изворна сигнатура документа, назив 
привилегијалног документа, подаци о датумима и месту настанка изворног 
документа, опис садржаја, језик и писмо; затим број листова, димензије и 
носач записа код изворног документа, пратећи предмети уз документ, веза 
са сродним документима, објављивање документа итд.

Нормативни подаци се односе на ствараоце изворних привилегијал-
них докумената, као и на ствараоце архивских фондова у којима се доку-
мента данас чувају. За опис ствараоца погодан је Међународни архивски 
стандард ISAAR(CPF), односно ISDF за опис функција ствараоца. У норма-
тивне податке улазе: назив, историјат, датуми постојања, седиште и месна 

34 Preporuka formata meta-podataka…; Смернице за дигитализацију културног наслеђа 
у Републици Србији, 9–17.

35 ISDIAH – Међународни стандард за описивање установа које чувају архивску грађу, 
Архив Војводине, Нови Сад 2010.

36 ISAD(G) – Општи међународни стандард за опис архивске грађе, Архив Војводине, 
Нови Сад 2006.  
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надлежност ствараоца; правни статус ствараоца, унутрашња структура 
или родослов; функције ствараоца, занимања, делатности, надлежности и 
овлашћења; повезаност са другим ствараоцима и остало.

Технички подаци се аутоматски генеришу и бележе у самој датотеци,  а 
пожељно је да се допуне и прецизирају. Овде спадају: величина датотеке,  
врста формата, тип компресије, димензије дигиталног снимка, резолуција, 
дубина бита, колор-модел, софтвер у којем је креиран снимак, произвођач 
и модел камере, фокус, бленда, контраст, осветљење, експозиција, засиће-
ност боја, оштрина итд.

Након што податке о привилегијалним документима дигиталне збирке 
пројекта Српске привилегије будемо потпуно комплетирали, они  ће бити 
спремни за даље презентовање и биће доступни на веб-сајту и посредством 
информационог система, односно као једноставне текстуалне датотеке или 
употребом база података.

Кодирање пружа могућност да моделујемо разноврсне интероперати-
билне презентацијске форме архивских докумената, за најразличитије ко-
рисничке потребе. У програмском језику, обично XML, дигитална доку-
мента се тагују (означавају метаподацима), како би била тачно приказана 
без обзира на рачунарску платформу, оперативни систем или софтвер. У 
XML-у, означавање може да се изведе помоћу архивских стандарда за коди-
рање, као што су EAD37 и EAC-CPF.38 

Закључак

Српске привилегије, пројекат Архива Војводине од националног значаја, 
заснован је на истраживању оригиналне архивске грађе у земљи и ино-
странству, привилегијалних докумената од суштинског значаја за Србе, 
који су одређивали њихов живот, положај и судбину у Краљевини Угарској 
и Хабзбуршкој монархији, где су живели у различитим деловима, области-
ма, градовима, насељима, широм државе, кроз историју. Циљ пројекта је 
објављивање привилегијалних докумената у штампаној публикацији, чија 
реализација се великим делом састоји у снимању и дигитализацији архив-
ских докумената. На овај начин, стручно одржавање архивске грађе Архива 

37 Encoded Archival Description, https://loc.gov/ead/index.html, 5. јул 2021; G. Hodž, 
„Metapodaci na lak način”, 164–165; J. Riley, Understanding Metadata…, 34–35.   

38 Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families, https://eac.
staatsbibliothek-berlin.de/, 5. јул 2021. 
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Војводине се унапређује, заштита грађе постаје сигурнија, а њена доступ-
ност се повећава. Осим тога, целокупан архивски фонд Архива Војводине 
се употпуњује снимцима архивских докумената сачињеним у установама у 
иностранству, тј. ова врло вредна документа за српску националну истори-
ју улазе у Архиву Војводине у систем заштите архивске грађе, услова и на-
чина њеног коришћења, организације, надлежности и делатности архива у 
Републици Србији.

Досадашња реализација, показала је све вредности пројекта Српске 
привилегије, његове могућности и домете, а резултати истраживања према-
шују очекивања. Исто тако, евидентни су многи проблеми, отежавајуће 
околности, препреке, компликоване ситуације. У пројекту, велики део по-
тешкоћа везан је за снимање и дигитализацију архивских докумената. 
Ограничени капацитети у погледу опреме и софтвера, недовољан број за-
послених на овим пословима, недостатак задовољавајућих националних 
смерница за дигитализацију архивске грађе, као и потешкоће које из свега 
овог произилазе, како у Архиву Војводине, тако и у другим установама где 
се у оквиру архивских фондова и збирки чувају привилегијална документа, 
показују да установе у Републици Србији, нарочито архиви, још увек нису 
потпуно спремне да највреднију архивску грађу у целости дигитализују.

У групу највредније архивске грађе у Републици Србији свакако спада-
ју и привилегијална писма у форми свечаних повеља, писана латинским и 
немачким језиком на пергаментној подлози, калиграфски, употребом ново-
вековног латиничког и немачког готичког писма. Код многих повеља, текст 
је додатно украшен, јер је поред црног писан црвеним и златним мастилом, 
уз истицање украсних наслова и иницијала. Многе од повеља су декорисане 
стилизованим оквирима око текста, разним орнаментима, гирландама, 
флоралним и геометријским елементима, као и градским и племићким гр-
бовима, који су често исцртани у више боја. Висећи печат на украсном ка-
напу, је саставни део појединих повеља. Печати су у дрвеној округлој кути-
ји, утиснути у восак, а обезбеђивали су веродостојност и правну снагу при-
вилегијалних писама. Неке повеље су издате као кодекси, код којих су пер-
гаментни листови укоричени у сомот, са украсним форзецима и тракама за 
везивање корица. Ова архивска грађа истиче се не само својим естетским 
изгледом, већ и раритетношћу и високим значајем за српски народ и наци-
оналну историју. То је архивска грађа која би требало да буде приоритет за 
дигитализацију у архивима, музејима и другим установама, односно у це-
локупном плану дигитализације културног наслеђа Републике Србије. Ме-
ђутим, установе се суочавају са потешкоћама, јер опремом коју поседују не 
могу да сниме повеље већих димензија, нити имају довољно техничких  
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капацитета и искустава за рестаурацију и конзервацију повеља, пре и на-
кон дигитализације. Поједине установе у иностранству, у поређењу са Ар-
хивом Војводине, имају знатно боље услове, али неке и прилично лошије. 
Проблем се састоји у томе што различита опрема и начини рада од устано-
ве до установе доводе до неуједначености у техничким карактеристикама 
снимака у дигиталној збирци коју формирамо.

У пројекту Српске привилегије, читав сплет отежавајућих околности 
произилази из чињенице да се архивска грађа, коју желимо да дигитализу-
јемо и публикујемо, налази у више различитих установа у земљи и ино-
странству. Обично пројекти дигитализације обухватају архивску грађу у 
оквиру једне установе, и у том правцу Архив Војводине стиче искуства. Тај 
пут није једноставан, између осталог и зато што још увек немамо задовоља-
вајуће националне смернице, које би се искључиво бавиле дигитализацијом 
архивске грађе; нити постоји разрађена национална стратегија за дигита-
лизацију страних архивских извора, односно заштиту копија, којима упот-
пуњујуемо национални архивски фонд, јер се односе на историју Србије и 
српског народа. Међутим, значај теме Српских привилегија захтева да Ар-
хив Војводине први пут изађе из оквира уобичајених пројеката дигитали-
зације и да се определи и за дигитализацију архивске грађе других устано-
ва, у земљи и иностранству. Рад у другим установама доноси многе адми-
нистративне потешкоће и компликације у вези са обављањем истраживања 
и снимања докумената, што се у великој мери негативно рефлектује на до-
ступност архивске грађе.

Ипак, из угла дигитализације као средства за проширење доступности, 
сигурније заштите и стручнијег одржавања архивске грађе, веома је важно 
да се архивска документа стално снимају. Док неке установе само решавају 
проблеме који се непрестано нижу, друге израђују снимке и дигиталне 
објекте, које успешно презентују. Озбиљнији пројекти дигитализације су 
прави тест за установу да ли има материјална средства, техничку инфра-
структуру, кадровски потенцијал, знања, способности, искуства.

Национални значај пројекта Српске привилегије је изузетан, те побуђује 
велико интересовање, како у земљи, тако и у иностранству. Стога је успе-
шна реализација пројекта императив, који захтева решавање и надилажење 
свих проблема, тешкоћа, компликација и препрека. Пројекат Српске приви-
легије је посебан истраживачки и издавачки подухват који ће својим резул-
татима дати немерљив допринос српској архивистици и историографији.
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MEMORY OF DIGITAL FUTURE
SERBIAN PRIVILEGES – THE PROJECT OF NATIONAL SIGNIFICANCE

Abstract: This review includes the guidelines for management of the project Serbian 
Privileges, ie. about the researches and taking images of the archival holdings, which 
archivists of the Archives of Vojvodina perform in the institutions for protection of 
cultural heritage in the country and abroad. We pay special attention to the conditions, 
problems, difficulties and obstacles related to taking images and digitization of the 
archival holdings. In the project Serbian Privileges, we research, take images and digitize 
the privilegial documents, which the rulers of the Kingdom of Hungary and the Habsburg 
Monarchy, from the Middle Ages to 1848, issued and gave to Serbian people, respectively 
to the areas, territories, cities and places where Serbs lived and where their presence was 
significant from various aspects. The main goal of the project is to print a publication 
with a comprehensive overview of Serbian privileges, in which taken images of original 
privilegial documents would be published, along with archival descriptions of contents 
of the documents. Therefore, very important are manner, conditions and quality of 
taking images and digitization of archival holdings and they differ from institution to 
institution, in the country and abroad.

Keywords: Serbian privileges, researches of archival holdings, taking images of 
archival holdings, digitization, archives, institutions for the protection of cultural heritage
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АРХИВ КАК ОБЪЕКТ КУЛЬТУРЫ: ТРАНСФОРМАЦИЯ 
РОЛИ АРХИВОВ В ОБЩЕСТВЕ

Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к выделению 
функций архивов в обществе в работах французских, российских, польских, бе-
лорусских и украинских архивистов. Отмечается, в ХХ в. наметилась тенденция 
к выделению культурной функции архивов. Такая трансформация происходит на 
фоне определения понятия «культурные ценности» и его правового закрепления 
в международных правовых актах. Документы архива рассматривались как объ-
екты культуры в ходе военных грабежей и процессе послевоенной реституции 
культурных ценностей. Расширению культурной функции способствует деяте-
льность ЮНЕСКО и создание программы «Память мира», а также создание циф-
ровых проектов по обеспечению открытого доступа к архивным документам.

Ключевые слова: архив, культурная функция, культурные ценности, рести-
туция, ЮНЕСКО, Память мира, цифровые проекты архивов 

АРХИВ КАО ОБЈЕКАТ КУЛТУРЕ: ПРЕОБЛИКОВАЊЕ  
УЛОГЕ АРХИВА У ДРУШТВУ

Сажетак: У овом чланку се анализирају основни приступи у вези са истица-
њем различитим функцијама архива у друштву (административна, правна, научна, 

1 Татјана Д. Гернович, Белоруски државни универзитет (Минск), Факултет за историју, 
Белорусија // Tatsiana D. Hiarnovich, Belarusian State University (Minsk), Faculty of History, 
Department of Source Studies, Belarus
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образовна, комуникативна) експлицирани у радовима француских, руских, пољ-
ских, белоруских и украјинских архивиста. Ова трансформација се одиграва на 
фону дефинисања појма „културних вредности” и његовог правног учвршћивања 
у међународним правним актима. У време ратних војничких пљачки, као и током 
процеса послератних реституција културних добара, архивска документа су по-
сматрана као културни објекти. Проширивање културне функције је олакшано с 
једне стране захваљујући активностима Унеска и његовог програма „Памћење све-
та”,  а с друге као последица израде дигиталних пројеката за обезбеђивање отворе-
ног приступа архивским документима.

Кључне речи: архив, културна функција, културно наслеђе, реституција, Уне-
ско, програм „Памћење света”, дигитални архивски пројекти  

Архивные документы в ХХ в. перестают рассматриваться исключи-
тельно через призму документальной и правовой основы государственных 
институтов. Они включаются в понятие «культурного наследия» и стано-
вятся основой историко-культурных, образовательных, масс-медиа проек-
тов. Несмотря на очевидность культурного влияния архивов на общество, 
изучение архива как объекта культуры стало актуальным только в послед-
ние десятилетия.

Функции архива в обществе

Впервые в историографии изменение роли архива на различных этапах 
его истории было рассмотрено французским архивистом М. Робер-Анри 
Ботье, в докладе «Ключевой этап истории архивов: создание архивохрани-
лищ и зарождение архивоведения (XVI–XIX вв.)», представленном на со-
стоявшемся в г. Мадриде в 1968 г. VI Международном конгрессе архивов. 
Ботье выделил 4 периода в развитии архивов: 1) эпоха дворцовых архивов 
(античность); 2) архивы – сокровищницы хартий (XII–XVI вв.); 3) архивы 
– «арсеналы власти» (XVI – начало XIX вв.); архивы как «лаборатории исто-
рии» (начало XIX – середина XX вв.)2. 

Классификация Ботье охватывает «доцифровой» период архивов. Од-
нако очевидно, что последние изменения, которые произошли в архивове-
дении, открыли «новую эпоху» в их жизни. Новый электронный носитель 

2 M. Robert-Henri Bautier La phase cruciale de l’histoire des archives : la constitution des 
dépôts d’archives et la naissance de l’archivistique ( XVIe – debut du XIXe siècle) // Archivum Vol.
XVIII 1968 Paris, 1970. S. 139–150.
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и цифровые технологии изменили роль архива для общества, наделив его 
функциями, которые были ему несвойственны в предыдущие эпохи. Ос-
мысление архивистами трансформации роли архива в обществе породило 
ряд дискуссий в научных сообществах разных стран. 

Так, в 2018 году во Франции в Национальном архиве состоялась пре-
зентация проекта «Вкус архива в цифровую эпоху», который был органи-
зован Фредерик Клавэ (Университете Люксембурга)3, Каролин Мюйе (Уни-
верситет Ренн 2)4 и Ассоциацией французских архивистов5. Название про-
екта отсылает к книге французской исследовательницы А. Фарж «Вкус ар-
хива», которая была опубликована в 1989 г., переведена на многие языки и 
стала бестселлером. В ней автор описала свои эмоции, переживания, а так-
же наблюдения за реакцией исследователей в читальном зале архива. Ди-
скуссия о трансформации архива и его роли в обществе была продолжена 
на страницах журнала Ассоциации французских архивистов La Gazette des 
archives, первый номер которого за 2019 г. вышел под названием «Вкус ар-
хива в цифровую эпоху». Авторы статей в этом номере журнала попыта-
лись рассмотреть различные аспекты проблемы от создания цифровых 
копий документов до появления архивов нового типа и анализа изменений 
методики работы современных архивистов и историков6.

В Польше проблема роли архивов поднималась в целом ряде конферен-
ций и нашла отражение в сборниках научных трудов и монографий. Ряд 
работ A. Rosa «Funkcja edukacyjna archiwów»7, M. Jabłońska «Nowe wyzwania 
archiwów. Komunikacja społeczna i public relations»8; докторская работа P. 
Bewicz «Zwrot archiwalny: fenomen archiwum we współczesnej humanistyce»; 
научных статей, опубликованных в сборниках «Nowa archiwistyka – archiwa 
i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym. Toruńskie 
Konfrontacje Archiwalne»9, «Nowe funkcje archiwów»10, «100-lat polskich 

3 Frédéric Clavert, Université du Luxembourg
4 Caroline Muller, Université de Rennes 2
5 Association des archivistes français
6 Arlette Farge, Le goût de l’archive, Paris, Le Seuil, 1989, 156 p.; La Gazette des archives 2019: 

“Le goût de l’archive à l’ère numérique”
7 Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012.
8 Jabłońska M., Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations, Wydawn-

ictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.
9 „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, t. 4: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w 

późnonowoczesnym kontekście kulturowym, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń 2014.
10 Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2015.
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archiwów państwowych»11 непосредственно посвящены рассмотрению  
эволюции и современной трансформации роли архивов в обществе. Наи-
более полный историографический обзор польских научных работ по этой 
проблеме представлен в статье А. Росы (A. Rosa) «O społecznych rolach 
archiwów we współczesnym dyskursie archiwalnym w Polsce na marginesie 
publicznej»12.

В Беларуси, России и Украине также наблюдается обращение к пробле-
ме трансформации роли документального наследия. В 2017 г. в ИНИОН 
РАН в г.Москва (Россия) состоялся научно-практический семинар «Транс-
формации музеев-библиотек-архивов и информационное обеспечение 
исторической науки в информационном обществе», который являлся ча-
стью авторского проекта Е. А. Воронцовой «Роль музеев — библиотек — 
архивов и информационное обеспечение исторической науки». В ходе се-
минара был представлен ряд докладов об изменениях роли архивов в усло-
виях цифровизации общества13. 

В 2019 г. в г.Минске (Беларусь) в здании исторического факультета БГУ 
и Национальной библиотеки Беларуси состоялась Международная науч-
ная конференция «Архивы, библиотеки и музеи как институты социаль-
ной памяти человечества». В ее работе приняли участие ученые Беларуси, 
России и Украины. Также в работе конференции выступил с докладом 
председатель Европейского отделения Международного совета архивов, 
доктор Чарльз Фаруджа. В рамках конференции состоялась дискуссия, в 
процессе которой были обсуждены вопросы: возрастающей роли IT-техно-
логий в деятельности институтов памяти, смене миссии архивиста, библи-
отекаря, музейного сотрудника, о потребностях и ожиданиях современных 
пользователей документального наследия14.

В ходе дискуссий архивисты разных стран отмечали, что архивистика 
переживает кризис и находится в состоянии перерождения, возникновения 
новой теоретической традиции и оформления новых функций архивов. 

11 100 lat polskich archiwów państwowych. red. Irena Mamczak-Gadkowska, Instytut Historii 
UAM w Poznaniu, 2020.

12 Rosa A., O społecznych rolach archiwów we współczesnym dyskursie archiwalnym w Polsce 
na marginesie dyskusji panelowej [w] Archeion T. CXX. Warszawa 2019, S. 149–167.

13 Transformations of museum-libraries-archives and information support of historical science 
in the information society: a collection of articles on the materials of the scientific-practical semi-
nar. INION RAS, February 21, 2017 / Author-compiler: E. A. Vorontsova; responsible editor: I. V. 
Zaitsev / INION RAS. Moscow: INION RAS, 2017, 320 p.

14 Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 
Мінск 2019, Вып. 22.
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Так, профессор Торуньского университета В. Хоронжичевски наряду с «ад-
министративно-правовой и «научной» функцией, отмечает, что в настоящее 
время большую роль в деятельности архива играет образовательная  
(публичная) функция15. А профессор Историко-архивного института РГГУ 
Т. И. Хорхордина считает, что наибольшую актуальность приобретает ком-
муникационная функция архива, благодаря которой не только устанавли-
ваются информационные связи между различными категориями общества, 
но и между удаленными друг от друга эпохами16.

В продолжение дискуссий о роли архива, со своей стороны, хотели бы 
отметить, что и образовательная и коммуникационная функция выполня-
ется архивом в обществе ввиду того, что архив в ХХ в. начинает рассматри-
ваться как объект культуры. 

Труды французских философов М. Фуко «Археология знания», 
«Нужно защищать общество»17, Ж. Деррида «Архивная лихорадка: по 
следам Фрейда»18, П. Рикёра «Уязвимость памяти», «Конфликт интерпре-
таций», «Память, история, забвение»19, П. Нора «Места памяти», «Фран-
ция-память», «Всемирное торжество памяти», «Память, история»20 спо-
собствовали выделению «феномена архива» в рамках проблемы истори-
ческой реконструкции. Несмотря на разность подходов: определения ар-
хива как места памяти, или места политической цензуры или средства 
самоидентификации человека, – общим в дискуссии являлось выделение 
культурной составляющей феномена и его влияния на формирование об-
щества.

15 Chorążyczewski W., Funkcja a działalność naukowa archiwów (refleksja na marginesie stu-
diów nad archiwistyką polską okresu międzywojennego) [w] 100-lat polskich archiwów państwo-
wych / red. Irena Mamczak-Gadkowska, Instytut Historii UAM w Poznaniu, Poznan 2020. S. 
53–70.

16 Khorkhordina T.I., Archives and Information Support of Historical Science: the Humanitari-
an Strategy of the Communicative Function of Archives [w] Transformations of museum-libraries-ar-
chives and information support of historical science in the information society: a collection of articles 
on the materials of the scientific-practical seminar. INION RAS, February 21, 2017 / Author-com-
piler: E.A. Vorontsova; responsible editor: I.V. Zaitsev / INION RAS. – Moscow: INION RAS, 
2017. S. 228–242.

17 Фуко М., Археология знания. / пер. с французского С. Митина и Д. Стасова, под об-
щей редакцией Бр. Левченко. Киев, 1996.

18 Derrida J., Mal d’Archive: Une Impression Freudienne. Paris, 1995.
19 Рикёр П., Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. / Пер. с фр. и вступит, 

ст. И. Вдовиной. Москва: «КАНОН-пресс-Ц»; «Кучково поле», 2002. 624с.
20 Nora, P., Les lieux de mémoire. [T.] 1-3 / sous la dir. de Pierre Nora ; [avec la collab. de 

Charles-Robert Ageron, Krzysztof Pomian et al.]. Paris: Gallimard, 1997, 1998.
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Архив как объект культуры

Ни у кого не вызывает сомнения, что архивы, библиотеки и музеи яв-
ляются культурным наследием. Эта категория ценностей имеет общие за-
дачи для общества: сохранять культурную идентичность отдельных наро-
дов, стран и всего человечества. 

Концепция охраны культурного наследия, появившаяся в начале ХХ в., 
и зафиксированная в международных конвенциях по окончании Второй 
мировой войны способствовала оформлению культурной функции архива.

Нормы о защите рукописных и архивных собраний, их возвращении 
на территорию создания, фиксировались в международных договорах до-
статочно давно. Так, например в Андрусовском перемирии от 30 января 
1667 г. между Россией и Речью Посполитой, по которому к России перешли 
Cмоленская, Северская земли и часть Украины до Днепра (Малоросия) 
вместе с Киевом, были зафиксированы положения о возвращении архивов 
канцелярий воеводств Смоленского, Черниговского и повета Стародубско-
га Речи Посполитой (VIII и IX статья)21. 

Другим примером могут быть положения актов, подписанных 3 марта 
1775 г. в Варшаве, обо всех вещах, которые касались “дабробыта и выгоды”. 
Эти акты решали проблему, возникшую после подписания трактата 18 сен-
тября 1773 г., который зафиксировал новые границы Речи Посполитой, 
России, Австро-Венгрии и Прусии. В соответствии с этими актами архивы 
не подлежали перемещению, но архивы канцелярии воеводств должны 
были изучаться специальными комиссарами, которые определяли принад-
лежность документов к тому или иному государству исходя из принадлеж-
ности информации к подданным государств. Для обеих государств сохра-
нялось право копирования документов, которые передавались другой сто-
роне или которые являлись спорными по цене 1 польский злотый за ар-
куш22.

Нормы, касающиеся возвращения документов, в этих международных 
договорах диктовались административно-правовой функцией архивов. Го-
сударство претендовало на возвращение документов, потому что эта ин-
формация была важна для реализации правовых запросов граждан и 
функционирования государственных институтов.

21 Полное собрание законов Российской Империи. [Собрание 1-е]. Т. 1: 1649—1850, СПб. 
1830, C. 661.

22 Volumina Legum. T. 8: ab anno 1775 ad annum 1780. СПб. 1860, xxxiv s. 41–42, 53–54, 
60–61.
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Однако, начиная с начала ХХ в. документы, хранящиеся в архивах, на-
чинают играть для общества культурное значение, в результате чего акту-
альным становиться вопрос доступности архивов. Огромное влияние на 
этот процесс оказал институт прав человека и оформление понятия куль-
турных ценностей. 

Предпосылки мы можем наблюдать в более ранних эпохах. Например, 
впервые исключительное право государства на документы было поставле-
но под сомнение законом 7 мессидора 2 года Французской Республики. 
Французская революция провозгласив королевские сокровища и архивы 
«народным достоянием», обозначила нового собственника архивов «обще-
ство/народ». Общественная собственность предполагает право равного 
владения для каждого члена сообщества и поэтому принцип свободного 
доступа к архивам является совершенно естественным при развитии отно-
шений подобного характера. После падения монархии в Лувре были вы-
ставлены для всеобщего обозрения граждан сокровища королевской се-
мьи, а в Национальный архив открыли доступ для всех желающих23.

Утраты документов в результате военных действий начала ХХ в. стали 
импульсом к международному нормотворчеству, обеспечивающему их ох-
рану от уничтожения. Так, положения о защите культурных ценностей 
были зафиксированы в Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 
1907 г. (IV Конвенция), Положение об законах и обычаях сухопутной вой-
ны, а также Конвенции 1907 г. о бомбардировке сухопутных целей воен-
но-морскими силами (ІХ Конвенция). Но правая сила этих международных 
актов была поставлена под сомнение во время военных действий, когда из-
за бомбардировки германской армией погибла библиотека университета в 
Лувене (Бельгия), в которой хранилось около тысячи древних инкунабул.

Культурная функция архива наиболее ярко обозначается не только во 
время военных конфликтов, но и образования новых независимых госу-
дарств. Не случайно вопрос возвращения архивных документов был наря-
ду с другими зафиксирован Польшей в Рижском мирном договоре (21 мар-
та 1921 г.). Польша требовала возвращения всех научных и культурных 
ценностей, которые были вывезены с ее территории с 1 января 1772 г. (арт. 
ХІ и приложение № 3). В отличие от договоров. подписанных ранее, необ-
ходимость возвращения в Рижском мирном договоре объяснялась через 
органическую связь архивных документов с культурой и историей24. 

23 Прозорова В.Б. Архивы: национальное достояние Франции XVIII–XX веков. СПб.: 
Алетейя, 2017, С. 54–56.

24 Ольшанский, П. Н. Рижский мир. Из истории борьбы Советского правительства за 
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Термин «культурное наследие» получил широкое распространение по-
сле Второй мировой войны благодаря деятельности Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В 
1954 года в Гааге на конференции ЮНЕСКО была принята Конвенция о за-
щите культурных ценностей и одноименный Протокол к ней. В этих меж-
дународных актах впервые был обозначен термин «культурные ценности», 
кодифицированы основные принципы их защиты и обозначены нормы ре-
ституции культурного наследия в случаях вооруженных конфликтов25.

В последующие годы деятельность ЮНЕСКО по выработке междуна-
родных конвенций об охране культурных ценностей и учреждение в 1992 
г. отдельной программы Память мира (Memory of the World) создала усло-
вия по охране и доступу к культурным ценностям.

Архивы, выполняя роль объекта культуры в обществе сближаются с 
библиотеками и музеями. Однако в ряду культурных ценностей архивы 
имеют свою специфику: ценность представляет не только сам документ 
как отдельный объект, но и зафиксированная в нем информация. 

В отличие от музейных объектов, архивные документы – это не только 
артефакты, которые заключают в себе «дух эпохи» и служат для удовлетво-
рения эстетических потребностей. Основная цель хранения документа – 
это использование зафиксированной в нем информации. Поэтому важное 
значение имеет организация доступа к архивным документам. 

Ограничение права доступа к архивным документам является след-
ствием права собственности на информацию документов. Создатель доку-
мента обладает бесспорным правом устанавливать ограничения на их ис-
пользование и публикацию информации, которая зафиксирована им в 
документах. 

Право граждан на информацию документов, созданных государствен-
ными органами и учреждениями, оказало большое влияние на формиро-
вание понятия «архива как культурного наследия». Однако принципиаль-
ным моментом в этом случае является то обстоятельство, что, получая 
равный доступ к «национальному достоянию», все члены сообщества не 
будут преследовать одинаковые цели. Разные категории граждан будут ре-
ализовывать различные информационные потребности в архиве и далеко 
не всегда в рамках читального зала. 

установление мирных отношений с Польшей (кон. 1918 – март 1921 г.). Москва 1969, С. 
221–225.

25 Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по охране культурного наследия / В. В. Глинник. 
Минск 2000, С. 10–39.
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До недавнего времени пользователи архивов делились на две катего-
рии, каждая из которых реализовывала свой специфический запрос: уче-
ные – научное исследование, и обычные граждане – подтверждение адми-
нистративно-правовой информации личного характера. Однако развитие 
понятия «культурные ценности» и расширение рамок понятия «историче-
ская память», сформировали в обществе тенденцию по расширению груп-
пы пользователей архивов. Появилась категория граждан, для которых 
роль архива фактически сближается с ролью музея или библиотеки: они не 
являются представителями научной элиты и их знакомство с архивным 
документом не имеет целью создание научного исследования. Они прихо-
дят в архив для удовлетворения образовательных и эстетических потреб-
ностей.

В связи с развитием культурной функции архивов и трансформации 
их роли в обществе совершенно закономерным является в настоящее вре-
мя изменение подходов к предоставлению услуг и управлению архивами.

Цифровые технологии в архивах и изменение формы  
предоставления услуг

Одним из основных направлений использования цифровых техноло-
гий в архивах является оцифровка архивных фондов и коллекций. Созда-
ние цифровых копий одновременно решает несколько проблем: обеспече-
ния сохранности и упрощение использования документов. Основной тен-
денцией последних лет остается создание ресурсов открытого доступа. 
Национальные архивы США, Великобритании, стран Европейского Союза, 
Беларуси, России, Украины, Польши размещают в свободном доступе изо-
бражения документов, хранящихся в их фондах на своих сайтах. 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» (IFAP) 2002 г., Рекомен-
дации Европейской комиссии по оцифровке и цифровому сохранению, спо-
собствовали разработке национальных стратегий долговременного сохра-
нения цифровых материалов и доступа к ним. Для мониторинга выполне-
ния Рекомендаций в странах Европейского Союза и обмена опытом в 2007 
г. была создана Экспертная группа по оцифровке и сохранению цифрового 
наследия. В последующие годы новая Рекомендация ЕС по оцифровке и он-
лайн-доступности и цифровому сохранению культурного материала (25 ок-
тября 2011) (Recommendation on digitisation and online accessibility and digital 
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preservation of cultural material)26 и Новая европейская политика в области 
культуры (New European Agenda for Culture)27 провозглашают принцип «до-
ступности культуры для всех». Оцифрованное культурное наследие разме-
щается в открытом доступе в Europeana, европейской цифровой платформе 
культурного наследия. 

9 апреля 2019 г. 24 европейские страны подписали Декларацию о со-
трудничестве в продвижении оцифровки культурного наследия. Основны-
ми принципами Декларации стали демократизация доступа к культурному 
наследию, общеевропейское сотрудничество между институтами наследия 
и содействие взаимодействию и открытому доступу, уважая авторское 
право28. Директива об авторском праве и смежных правах на едином циф-
ровом рынке, которая была утверждена Европейским парламентом в 2019 
г., позволит размещать в он-лайн доступе ещё большее количество оцифро-
ванных коллекций.

Наибольшее количество проектов, которые появились на основе диги-
тализированных документов, представляют собой цифровые архивы или 
библиотеки. 

Другой стороной оцифровки и принципа открытого доступа к доку-
ментам архивов стало расширение целевой аудитории и создание с помо-
щью цифровых технологий проектов, ориентированных не только на ис-
следователей, но и на широкую аудиторию (студентов, школьников, обыч-
ных граждан, интересующихся историей своей страны, семьи и др.). Не-
смотря на то, что проекты носят научно-популярный характер, они имеют 
большое значение для развития историко-архивного образования и попу-
ляризации феномена «архива» в обществе и культуре.

В основном образовательные проекты представляют не только текст до-
кументов, но и исторический контекст, биографии людей, которые упоми-
наются в тексте либо принимали участие в его создании, научные статьи по 
этой теме. Так, например, такой подход был выбран Национальными архи-
вами США для раздела America’s Founding Documents и представления  

26 EUR-lex. Access to European Union law: [Электронный ресурс]. URL: https://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:EN:PDF. [доступ 13.03.2021]

27 The European Commission: [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/culture/
sites/culture/files/commission_communication_-_a_new_european_agenda_for_culture_2018.
pdf. [доступ 13.03.2021]

28 Декларация о сотрудничестве в продвижении оцифровки культурного наследия // 
The European Commission: [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-
-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-digitising-cultural-heritage?fbclid=IwAR0Bd
3o0TlrftoM5PpIXtspK7TEXkONUlBeZx0QDtC1aQqhwASwqB1zoeYE. [доступ 13.03.2021]
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Декларации независимости США, Конституции США и Билля о правах29. 
Национальные архивы Великобритании представляют по каждой истори-
ческой эпохе примеры уроков, основанных на тексте конкретных докумен-
тов, которые учителя могут использовать в образовательном процессе30. 

Научно-популярные проекты, основанные на архивных документах, 
используют разнообразные приемы подачи контента, в том числе с привле-
чением игровых элементов и интерактивных технологий. Так, например, 
Национальные архивы Великобритании в разделе для школьников предла-
гает интерактивную игру, основанную на информации Книги судного дня 
– одного из самых известных документов, хранящихся в Национальном 
архиве Великобритании. Она был написана более девятисот лет назад по 
приказу Вильгельма Завоевателя, который хотел знать, сколько стоит его 
королевство и на какие налоги он может рассчитывать. Результатом стало 
создание подробного описания земель, принадлежащих королю и его лю-
дям. В игре предлагается создать вымышленную деревню из объектов и 
животных, описанных в Книге судного дня и набрать как можно больше 
очков за счет использования типичных объектов ландшафта Англии ХI 
века31. Национальный архив в Кракове предлагает проект «Dawne pismo», 
который, как отмечают его создатели, создан для того, чтобы познавать 
историю повседневной жизни таких людей, как и мы32. В проекте предла-
гаются различные игры и развлечения со словами, головоломки и крос-
сворды, составленные из информации архивных документов. Также в про-
екте предлагается познакомиться с различными типами письма и научить-
ся «чтению» старых писем через знакомство с основами палеографии и 
транскрибирование их текста33.

В последние годы обучение чтению исторического текста и оказание 
помощи архивным и научным учреждениям по транскибированию  
изображений документов стало новым трендом в работе архивов. Такие 

29 America’s Founding Documents: [Электронный ресурс] URL: https://www.archives.gov/
founding-docs [доступ 13.03.2021]

30 Education and Outreach The National Archives [Электронный ресурс] URL: https://www.
nationalarchives.gov.uk/education/ [доступ 13.03.2021]

31 The National Archives / Exhibitions / Domesday Book / Domesday game [Электронный 
ресурс] – URL: https://www.nationalarchives.gov.uk/domesday/domesday-game/ [доступ 
13.03.2021]

32 Sokół A., Warzecha A., Projekt „Dawne pismo” oraz edukacja w dziedzinie paleografii i 
neografii za pośrednictwem Internetu [w] Educare necesse est — ale jak i dlaczego? Przykłady 
dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017, s. 139–143.

33 Projekt Dawne pismo [Электронный ресурс] URL: http://dawnepismo.ank.gov.pl/ [до-
ступ 13.03.2021]
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проекты организовываются как волонтерские и предполагают участие всех 
желающих. Их основная задача – обеспечить «читабельность» для поиско-
вых машин текста документа, которые в нераспознанном виде являются 
для поисковых механизмов «белыми пятнами». Существующие программ-
ные средства не обладают технологиями, позволяющими автоматически 
распознавать рукописный текст. Поэтому на современном этапе такие про-
екты приобретают актуальность.

Одним из последних проектов, который получил особую актуальность 
в связи с распространением вируса Covid-19 и режима самоизоляции, был 
проект NARA Citizen Archivist. NARA предлагала всем желающим присое-
диниться к этому проекту и внести свой вклад в Национальный архивный 
каталог, транскрибируя и добавляя комментарии к изображениям доку-
ментов, сделав их таким образом более доступными для поиска. Как отме-
чалось на страничке проекта «Каждый ваш вклад помогает разблокиро-
вать историю»34. 

Заключение

Современной тенденцией в развитии теоретической и практической 
деятельности в архивоведение является создание проектов открытого до-
ступа на основе архивных документов. Такие проекты не имеют своей це-
лью научное исследование в «чистом виде». Их основная задача – это попу-
ляризация и обеспечение образовательной деятельности. Предоставляя 
доступ к информации документов широкому кругу пользователей, архивы 
выходят за пределы научной сферы и обретают фундаментальное место в 
национальной памяти и культуре.

Tatsiana D. Hiarnovich

ARCHIVE AS AN OBJECT OF CULTURE: TRANSFORMATION  
OF THE ROLE OF ARCHIVES IN SOCIETY

Аbstract: The purpose of the article was to define the archive as a cultural ob-
ject. At present, the understanding of the archive is expanding and, in addition to the 

34 NARA Citizen Archivist [Электронный ресурс] URL: https://www.archives.gov/citizen-
archivist [доступ 13.03.2021]
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administrative, legal, scientific functions, researchers are beginning to identify edu-
cational, communication and other functions that are performed by the archive in so-
ciety because the archive in the twentieth century begins to be seen as an object of 
culture. The main reason that determined the change in the place of the archive in 
society is the formation of the concept of cultural heritage, which arose in the course of 
regulating the consequences of military robberies, the collapse of multinational states 
and the establishment of the borders of modern European states. Archives, acting as an 
object of culture in society, are moving closer to libraries and museums. However, in 
a number of cultural values, archives have their own specifics: not only the document 
itself as a separate object is valuable, but also the information recorded in it. Therefore, 
it is important to organize access to archival documents. One of the main directions 
of using digital technologies in archives is the digitization of archival funds and col-
lections. Making digital copies simultaneously solves several problems: ensuring the 
safety and simplifying the use of documents. The main trend in recent years is the cre-
ation of open access resources. The other side of digitization and the principle of open 
access to archival documents was the expansion of the target audience and the creation 
of projects using digital technologies aimed not only at researchers, but also at a wide 
audience that does not set itself research tasks.

Keywords: archives, cultural function, cultural heritage, restitution, UNESCO, 
Memory of the World, digital archival projects
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Зоран Стевановић1

Архив Војводине (Нови Сад)
Србија

ЈЕДАН ПОГЛЕД НА ЗАШТИТУ НАЈСТАРИЈЕ АРХИВСКЕ 
ГРАЂЕ И ЊЕНО КОРИШЋЕЊЕ У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ

Сажетак: Послови који се тичу заштите и коришћења архивске грађе, који 
се системски обављају у Архиву Војводине, обухватају и нарочита питања и по-
ступке у вези са оним документима, која придају групи највредније архивске грађе 
Архива Војводине. Свакако, ту пре свега спадају документа са изузетно старим 
временом настанка, a то је обележје које их такође чини јединственим (раритет-
ним) примерцима целокупног рукописног културног наслеђа Републике Србије. 
У овом раду је дат поглед2 на заштиту и коришћење архивске грађе настале на 
пергаментној подлози у 12–13, односно 14–15. веку, тј. на папирној подлози у 16. и 
17. веку. С обзиром на старост ових докумената, питања њихове заштите и начина 
коришћења у Архиву Војводине су врло важна и осетљива.

Кључне речи: најстарија архивска грађа, заштита и коришћење архивске гра-
ђе, категоризација културних добара, закон, пергамент, папир

Законима Републике Србије уређује се систем заштите и коришћења 
културних добара и утврђују услови за обављање ове делатности. Архив 
Војводине, установа заштите у области архивске делатности, чува и струч-
но одржава око седам и по километара архивске грађе, која је разграничена 
у архивске фондове и збирке, а настајала је кроз векове, све до најмлађе из 
2014. године.3

1 Zoran Stevanović, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
2 Овај рад, настао је поводом састанка одржaног у Архиву Војводине 18. новембра 2021. 

године, у вези са заштитом највредније архивске грађе. Састанак је сазвала др Драгана Ка-
тић, руководилац Депо службе, а на подстицај Весне Башић, архивског саветника, да тре-
нутно ниво заштите најстарије архивске грађе Архива Војводине није задовољавајући.

3 Архив Војводине, I 630.0–1/2-21, Програм рада Архива Војводине за 2021. годину, 1.
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Културна добра, с обзиром на својства предвиђена законима који уре-
ђују област заштите, разврставају се и степенују према значају у три катего-
рије: културна добра, културна добра од великог значаја и културна добра 
од изузетног значаја.4 Архив Војводине чува архивску грађу која има свој-
ства за све три категорије културних добара. Осим тога, у току свог струч-
ног рада, архивисти у фондовима и збиркама препознају и историјски ва-
лоризују појединачна архивска документа, која су драгоцени примерци 
Архивског фонда Републике Србије, односно рукописне баштине и цело-
купног културног наслеђа Републике Србије. Ова документа, не само да по-
седују својства културног добра од изузетног значаја, већ на њих обраћамо 
додатну пажњу и стављамо их под нарочиту стручну бригу. То су докумен-
та која сматрамо најубедљивијим сведочанствима о пресудним историј-
ским догађајима и знаменитим личностима и њиховом деловању у нацио-
налној историји; или их оцењујемо као најбогатије изворе за суштинска 
питања историографског и уопште научног рада; потом архивска докумен-
та која могу да служе као најтемељнији и најубедљивији докази у међуна-
родним правно-историјским расправама; документа која се због своје 
естетске и уметничке вредности сматрају драгуљима националне културе; 
исто тако, архивска документа која су изузетно стара, односно представља-
ју ретке примерке стваралаштва свог времена, или су јединствени пример-
ци сачуване рукописне културне баштине, итд. Ради се о документима не-
процењиве вредности и стога, у погледу заштите, врло осетљивим. Она у 
Архиву Војводине захтевају перманентне техничко-заштитне мере ради 
обезбеђивања културног добра од оштећења, уништења и крађе, односно 
посебну заштиту највишег стручног нивоа у погледу одржавања, коришће-
ња, проучавања, истраживања, интерпретирања, документовања, евиден-
тирања, описивања, управљања, будући да се ради о јединственим, изузет-
но ретким, раритетним архивским документима.

Најстарију архивску грађу у Архиву Војводине чине пет кодекса грађе 
на папиру и шест пергаментних листова, који су 2015. године уочени у де-
поу 34 у необележеној архивској кутији, и који су тада први пут доспели на 
сређивање, обраду, евидентирање и описивање. Стога, ова грађа никада до 
тада није била утврђена за културно добро, нити уписана у законом пропи-
сане евиденције које води Архив Војводине, нити у Централни регистар 

4 Закон о културним добрима (Службени гласник РС, бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 
99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон), чл. 2, 3, 5, 56, 58; Закон о архив-
ској грађи и архивској делатности Службени гласник РС, бр. 6/2020), чл. 24.
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архивске грађе који води Државни архив Србије,5 нити је, самим тим, била 
категорисана. Узимајући у обзир да се у Републици Србији на културна до-
бра уписана у регистар културних добара ставља ознака да су под посебном 
заштитом, ова архивска грађа, када је изненада била уочена, налазила се у 
врло осетљивом положају, јер није поседовала ознаку посебне заштите, а 
према свим уоченим својствима, требало би у наредном периоду да се кате-
горише као културно добро од изузетног значаја; и не само то, стручне и 
научне анализе такође говоре, да ова архивска документа улазе у сам врх 
ванредно драгоценог културног наслеђа Републике Србије, а спадају и у це-
локупну европску и светску културну баштину.

Пет кодекса грађе на папиру и шест пергаментних листова су детаљно 
анализовани у установама културе, науке и образовања у земљи и иностран-
ству, применом различитих метода друштвених и природних наука. Комплет-
ни резултати анализа су објављени 2016. године у књизи Пут документа,6 
на основу којих је, у званичним евиденцијама и информативним средствима, 
време настанка најстаријег архивског документа који се чува у Архиву Вој-
водине померено више векова у прошлост, у односу на архивски документ 
који је до тада био евидентиран и описиван као најстарији. Кодекси потичу 
из 1559, 1580 (два), 1599. и 1640. године, писани су немачким језиком, курзив-
ном готицом, а ради се о рачунским књигама. Кодекс из 1559. године пред-
ставља најстарију архивску грађу на папирној подлози која се чува у Архиву 
Војводине. Потиче из града Санкт Јоахимстала на Рудној гори (данас Јахимов 
у Чешкој Републици) и у вези је са тамошњим рудницима сребра и калаја, 
док остали кодекси воде порекло из града Хала у Тиролу (данас у Републици 
Аустрији), где је тада била царска ковница новца. Од кодекса, четири су пове-
зана (укоричена) пергаментним листовима, који су исписани латинским тек-
стом и представљају документа сасвим различите провенијенције, него што 
су табаци кодекса. Поред ова четири пергаментна листа, у најстарију архив-
ску грађу у Архиву Војводине спадају још и два одвојена пергамента листа, 
такође посебне провенијенције. Шест пергаментних листова садрже богослу-
жбене текстове, односно правне норме: два су фрагменти рукописа Библије с 
тумачењима, насталог у 14–15. веку; два листа су фрагменти Мисала, чији је 
рукопис такође са временом настанка у 14–15. веку; један лист садржи фраг-
мент текста Јустинијанових институција, односно рукописа из 14. века; док 
је један лист фрагмент рукописа Бревијара пореклом из 12–13. века. Тачне 

5 Закон о културним добрима, чл. 6, 59, 60, 62–64; Закон о архивској грађи и архивској 
делатности, чл. 25, 57.

6 З. Стевановић и В. Башић, Пут документа. Методе и резултати истраживања вре-
мена настанка најстаријих архивских докумената у Архиву Војводине, Архив Војводине, 
Нови Сад 2016.
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провенијенције (ствараоце и места настанка) пергаментних листова нисмо до 
сада успели да утврдимо.

Најстарији документ у Архиву Војводине је – Бревијар, фрагмент, 12–13. 
век. Ради се о пергаментном листу који садржи фрагмент рукописа богослу-
жбеног текста за дане прве и друге седмице Четрдесетнице. Са обе стране 
је исписан двостубачно латинским језиком, каролиншком минускулом, ка-
лиграфски. Према подацима из обавезних евиденција о архивској грађи које 
архиви воде на основу Закона, и објављених научноинформативних средста-
ва о архивској грађи, овај фрагмент рукописа је најстарији документ у Архи-
ву Војводине, и један од најстаријих докумената у свим архивима у Србији и 
представља јединствен (раритетни) примерак укупне рукописне баштине у 
установама заштите културних добара Републике Србије.

Када је реч о описаних шест пергаментних листова, чији су текстови на-
стали у периоду од 12. до 15. века, а данас се чувају у Архиву Војводине, тада 
говоримо о непроцењивом културном благу, што такође потврђују мишљења 
врхунских стручњака у другим установама културе, науке и образовања у Ре-
публици Србији. Професор др Небојша Порчић, на предмету општа истори-
ја средњег века, на Филозофском факултету Универзитета у Београду, и др 
Владан Тријић, начелник Одељења за археографију у Народној библиотеци 
Србије посебно истичу: „Ми, иначе, немамо велики број латинских рукописа 
у земљи и то би свакако допринело нашем бољем котирању у европској меди-
евистичкој заједници.”7 Професор емеритус др Антун Маленица, стручњак за 
римско право на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, и профе-
сор на престижном Правном факултету Универзитета Ла Сапијенца у Риму 
(Sapienza-Università di Roma), упутио нас је, приликом посете Архиву Војво-
дине у јуну 2019. године, на то да пергаментни лист са рукописним текстом Ју-
стинијанових институција из 14. века, представља део целокупне европске и 
светске културне баштине. Према мишљењу професора Маленице, овај фраг-
мент рукописа, који се налази у Архиву Војводине, је један од изузетно ретких 
текстова Јустинијанових институција из времена пре штампарске машине, а 
који су до данас уопште сачувани.

У Архиву Војводине, од 2015. до 2017. године, најстарија архивска гра-
ђе, коју чине поменутих пет кодекса грађе на папиру и шест пергаментних 
листова, не смо да је на врло високом стручном нивоу анализована мето-
дама друштвених и природних наука, већ је  евидентирана, описана, обја-
вљена, односно сређена и смештена у архивску целину Ф. 563, Збирка кан-
целаријских књига, 12–13. век–1930, која је тада први пут формирана и за 
коју су израђена научноинформативна средства: Сумарни инвентар са 

7 З. Стевановић и В. Башић, Пут документа…, 116. 
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историјском белешком, као и аналитички инвентар за целокупну збирку. 
Збирка је уписана у Регистар архивских фондова и збирки Архива Војво-
дине, који се води по редоследу уписа фонда или збирке. Овај регистар 
води се у Архиву Војводине као наслеђена пракса из периода још пре про-
писа који су данас на снази, док данашњи прописи (Закон из 1994, Правил-
ник из 1997. и Закон из 2021. године) захтевају вођење другачијих регистара.

У Закону из 1994. године пише да се културна добра уписују у регистар 
културних добара према врстама, а регистре воде установе заштите. Пра-
вилником из 1997. године је прецизирано: који подаци о архивској грађи се 
уписују у регистар, начин на који се води регистар и централни регистар 
архивске грађе, документација о архивској грађи која се образује и чува уз 
регистар, начин на који се архивска грађа уписује у регистре, као и изглед, 
садржина и начин стављања ознака на архивску грађу да је под посебном 
заштитом. У том смислу, архивима је прописана обавеза вођења регистра 
архивске грађе, а Архиву Србије (данас Државни архив Србије) Централног 
регистра архивске грађе. Ова обавеза уграђена је у Закон из 2021. године. 
На културна добра уписана у законом прописан регистар архивске грађе, 
односно Централни регистар архивске грађе, ставља се ознака да су под 
посебном заштитом. Упис у регистар архивске грађе врши се на основу 
акта о утврђивању архивске грађе за културно добро.8 Архив Војводине та-
кође води Регистар архивске грађе и доноси акт о утврђивању. Међутим, 
што се тиче Збирке канцеларијских књига, 12/13. век–1930, Архив Војводи-
не до сада још није испунио законску обавезу, Збирка није утврђена за 
културно добро, нити је уписана у Регистар архивске грађе, нити, след-
ствено томе, у Централни регистар архивске грађе. На тај начин, изузетно 
вредна и драгоцена архивска документа, која спадају у ред најстаријих до-
кумента у свим архивима у Србији и представљају јединствене (раритетне) 
примерке укупне рукописне баштине у установама заштите културних до-
бара Републике Србије, налазе се у веома осетљивом положају и без ознаке 
да су под посебном заштитом.

У наредном периоду, Збирка би у Архиву Војводине прво требало да 
буде утврђена за културно добро. Архив Војводине треба да доносе решење 
за утврђивање културног добра, које обухвата и мере заштите: ближе усло-
ве чувања, одржавања и коришћења културног добра; техничко-заштитне 
мере ради обезбеђивања културног добра од оштећења, уништења и крађе; 

8 Закон о културним добрима, чл. 6, 59, 60, 62–64; Правилник о регистрима архивске 
грађе (Службени гласник РС, бр. 24/1997); Закон о архивској грађи и архивској делатности, 
чл. 25, 57. 
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начин обезбеђивања коришћења и доступности културног добра јавности.9 
Ово решење је основ за упис у Регистар архивске грађе, у Архиву Војводи-
не, и Централни регистар архивске грађе, у Државном архиву Србије. По-
том се ти подаци уносе и у јединствени информациони систем АРХИС. Та-
кође, приликом следеће националне категоризације, Збирка канцелариј-
ских књига, 12–13. век–1930, биће предложена за културно добро од изузет-
ног значаја.

Ипак, без обзира на њен статус, 2017. године су предузете техничке 
мере заштите најстарије архивске грађа Архива Војводина. Грађа је у Архи-
ву подвргнута конзерваторском поступку. Обављено је суво чишћења до-
кумената од површинских нечистоћа, употребом музејског усисивача са 
хепа филтером, меке четке од козије длаке, меког вишаб сунђера и меких 
гумица. Потом су документа комплетно снимљена у дигиталном облику, са 
дубином нијанси, бојама и резолуцијом у квалитету који испуњава високе 
захтеве истраживања, штампања и публиковања архивске грађе. Након 
тога, за сваку архивску јединицу је израђен посебан заштитни омотач од 
бескиселинског (ph неутралног) папира, као и картона архивског квалите-
та. Грађа је затим смештена у две посебно одабране архивске кутије, без 
непосредног додира са осталим архивским документима у Збирци, како би 
се спречила свака накнадна контаминација биолошким патогенима. Ар-
хивске кутије са најстаријом архивском грађом су тада прописно означене, 
као и  архивске јединице у њима. Кутије су смештене у орман који је закљу-
чан, који је дезинфикован и посебно одабран с обзиром на микроклиму, 
односно температуру и влажност ваздуха.

Пошто се ради о старим и ретким документима на папиру и још стари-
јим и веома осетљивим пергаментним листовима, који су у целости диги-
тално снимљени, ова раритетна и драгоцена архивска грађа не би требало 
даље да се издаје и користи у оригиналу, нити да се оригинали поново сни-
мају, без потребе додирују, премештају, нити било коме од посетилаца Ар-
хива Војводине показују. Једно време ове мере су строго поштоване. Међу-
тим, сасвим неоправдано и без преке потребе, најстарија архивска грађа 
Архива Војводине се сада често показује у оригиналу посетиоцима разног 
профила, како колегама архивистима и историчарима, тако и припадници-
ма других струка, односно функционерима, службеницима у државној ад-
министрацији, професорима, привредницима, колекционарима, новинари-
ма, студентима, средњошколцима и другима, који у посете Архиву Војво-
дине долазе из земље или иностранства. На тај начин, најстарија архивска 

9 Закон о културним добрима, чл. 54.
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грађа Архива Војводине, документа на папиру и врло осетљиви пергамент-
ни листови, излажу се физичким, хемијским и биолошким утицајима, који 
могу да доведу до озбиљних оштећења драгоцене архивске грађе. Не само 
то, орман у којем се ова архивска грађа налази више не може да се закључа, 
јер је брава покварена услед сталног отварања. Стога, брига за сигурност 
најстарије архивске грађе Архива Војводине тренутно није на највишем ни-
воу, што захтева поновну примену техничко-заштитних мера, које би у 
потпуности обезбедиле културно добро од оштећења, уништења и крађе.

Закон прописује, да се на коришћење по правилу дају микрофилмске и 
дигиталне копије, а оригинали само онда ако то захтева научни метод ра-
да.10 Стога мислимо, да у погледу најстарије архивске грађе Архива Војво-
дине, односно пет кодекса грађе на папиру из 16. и 17. века, заједно са шест 
пергаментних листова, од којих је најстарији исписан текстом који потиче 
из 12–13, а најмлађи из 14–15. века, сваки даљи рад са оригиналима би био 
прихватљив једино, и само онда, ако су у питању неопходни конзерватор-
ско-рестаураторски поступци, јер се њима успорава, зауставља, умањује 
или елиминише дејство узрочника пропадања грађе, односно враћа позна-
ти или претпостављени облик, чврстина и еластичност изворног материја-
ла документа. У књизи Пут документа већ су објављени резултати детаљ-
них анализа најстарије архивске грађе Архива Војводине, уз употребу више 
различитих метода, архивистичких, археографских, палеографских и фи-
лигранолошких, као и физичко-хемијских метода испитивања материјала, 
тј. пергамента. И поред тога, свако даље коришћење и анализовање најста-
рије архивске грађе Архива Војводине, њеног садржаја и других обележја, 
требало би да буде омогућено, али искључиво путем дигиталних копија. 
Закони предвиђају да архивска грађа мора да буде доступна и да сви имају 
право да је под једнаким условима користе,11 али Закон такође даје слободу, 
али и обавезу, стручном савету архива да утврди да поједина архивска гра-
ђа може да се користи само под посебним условима.12 Архив је обавезан да 
спроводи стручне и техничке мере заштите архивске грађе у архиву и бри-
не за њену сигурност.13

Каква је пракса у погледу заштите и коришћења архивске грађе у дру-
гим установама, непосредно смо се осведочили. Поводом пројекта Српске 
привилегије, протеклих година смо били у више радних посета, као и на 

10 Закон о архивској грађи и архивској делатности, чл. 41. 
11 Закон о културним добрима, чл. 31; Закон о архивској грађи и архивској делатности, 

чл. 41.
12 Исто, чл. 43.
13 Исто, чл. 29.
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истраживачким боравцима у установама у иностранству у којима се чува 
архивска грађа. У оквиру Мађарског националног архива у: Мађарском зе-
маљском архиву и Архиву Пештанске жупаније у Будимпешти, као и Архи-
ву Чонградско-чанадске жупаније у Сегедину; осим тога, у Архиву Главног 
града Будимпеште и Арпад музеју у Српском Ковину; затим у Служби Та-
мишке жупаније у Темишвару у оквиру Националног архива Румуније, а 
такође у Темишвару у: Музеју Баната и архиви Римокатоличке бискупије; 
потом у Хрватском државном архиву и Надбискупијском архиву у Загребу 
и исто тако у оквиру Аустријског државног архиву у Бечу у: Централном 
архиву и Кућном, дворском и државном архиву. Стечена искуства показују 
да се у наведеним установама не издају и не користе архивска документа 
уколико већ постоје њихови микрофилмски и дигитални снимци. Такође, 
оригинали највреднијих и најстаријих архивских докумената се не показу-
ју посетиоцима и чувају се конзервирани у закључаним ормарима или тре-
зорима. Уосталом, таква је пракса и у Државном архиву Србије, Архиву 
САНУ, Музеју Српске православне цркве и другим установама у Републици 
Србији у којима се чува драгоцена, стара и ретка, раритетна рукописна гра-
ђа, као што су повеље и средњовековни богослужбени текстови.

У вези са заштитом архивске грађе, сматрамо да снимци докумената не 
би требало да се деле без ограничења, односно објављују путем друштвених 
мрежа, веб-сајтова или других интернет сервиса. Уколико за пример узме-
мо Аустријски државни архив, Хрватски државни архив и Надбискупијски 
архив у Загребу видећемо да ове установе снимке архивске грађе такође 
сматрају својим врло вредним и заштићеним власништвом. За потребе 
пројекта Српске привилегије, Архив Војводине је у претходном периоду мо-
рао од ових установа да откупи снимке архивских докумената по врло ви-
соким ценама и уз посебне услове коришћења и објављивања, које су вла-
сници децидно поставили.

Ради популаризације архивске делатности и видљивости рада Архива 
Војводине и веће отворености према јавности, можемо да направимо репли-
ку најстаријег архивског документа, која би могла да буде део сталне постав-
ке. Уколико желимо да постигнемо висок степен веродостојности, могли 
бисмо да приредимо фототипско издање Бревијара, односно штампа би 
била обављена на папиру који би физички и текстуром био најсличнији пер-
гаменту. Виши степен веродостојности био би објављивање факсимила ове 
грађе, што би подразумевало штампу на пергаменту и подударање у сваком 
детаљу документа, укључујући и два пара трака за повезивање. Данас, пер-
гамент се израђује врло ретко и употребљава само за посебно свечана и ва-
жна документа. Тај материјал дугог трајања, који бисмо сада направили, ако 
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би још био верно исписан руком вештог уметника калиграфа, тај обновљени 
вез малих слова каролине преко тајанствених неравнина коже у форми Бре-
вијара, били би изузетан домет заштите архивске грађе и културног наслеђа 
Републике Србије.

До тада, док не будемо у ситуацији да реализујемо овако замашан про-
јекат, односно док не направимо реплику било којег типа, могли бисмо да 
одштампамо научно-популарни рекламни материјал, који бисмо делили 
истраживачима, корисницима и посетиоцима, а који би на убедљив начин 
доприносио представљању најстаријег архивског докумената, који се чува 
и стручно одржава у Архиву Војводине, а поред њега и других изузетно 
старих и раритетних докумената.

Zoran Stevanović

THE VIEW ON THE PROTECTION OF THE OLDEST ARCHIVAL 
HOLDINGS AND ITS USE IN THE ARCHIVES OF VOJVODINA

Abstract: The tasks concerning the protection and the use of archival holdings, 
which are systemic performed in the Archives of Vojvodina, include also special issues 
and procedures related to those documents that belonging to the group of the most valu-
able archival holdings of the Archives of Vojvodina. Certainly, there primarily belong-
ing documents with exceptional old time of creation, and that is a feature that likewise 
makes them the unique (rare) examples of the entire manuscript cultural heritage of the 
Republic of Serbia. In this article, the view has been given on the protection and the use 
of archival holdings, created using parchment base in 12–13th, respectively 14–15th cen-
turies, ie. on paper in the 16th and 17th centuries. Regarding the age of these documents, 
issues of their protection and manners of use in the Archives of Vojvodina are very im-
portant and sensitive.

Keywords: the oldest archival holdings, protection and use of archival holdings, 
categorization of cultural properties, law, parchment, paper
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Др Мирослав Филиповић1

Музеј жртава геноцида (Београд)
Србија

СРПСКО ПИТАЊЕ НА ХРВАТСКОМ САБОРУ  
ОД 1865. ДО 1867. ГОДИНЕ

Сажетак: У тексту се говори о борби српских политичких представника на 
Хрватском сабору, који је заседао од 1865. до 1867. године. Кључна питања око 
којих је било речи на овом сабору, а тичу се српског народа, било је признавање 
Срба као посебног народа на простору Троједне краљевине, равноправна употре-
ба ћирилице и латинице и остала питања српске црквено- школске аутономије на 
овом простору. У раду је коришћена грађа Хрватског државног архива у Загребу 
(Ф. Записници Сабора 1865–1866), али и монографске публикације, чланци и пе-
риодика која се односи на овај период.

Кључне речи: Срби, Хрватски сабор, хрватске политичке странке, Троједна 
краљевина, Јован Суботић, Јосип Јурај Штросмајер

Политика Срба на тлу Хабзбуршке монархије у 19. веку сводила се на 
очување раније стечених привилегија, као и на борбу за признавање захте-
ва који су креирани на црквено-народним саборима у том периоду. Једно од 
попришта политичких борби српских представника био је и Хрватски са-
бор. На простору Хрватске и Славоније, Срби су чинили значајан политич-
ки фактор, па је велики број српских посланика седео у Хрватском сабору, 
заступајући захтеве српског народа. Нарочито је значајан Хрватски сабор 
који је заседао у периоду од 1865. до 1867. године, када је једно од најбитни-
јих питања која се односе на положај српског народа на простору Троједне 
краљевине било признавање Срба као посебног народа на овом простору. 
Бројни српски политички представници, распоређени у хрватским поли-
тичким странкама, одиграли су велику улогу о том питању.

1 Miroslav Filipović, Genocide Victims Museum (Belgrade), Serbia
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Хрватски сабор је, пре заседања 1865, своју последњу седницу одржао 
управо 1861. године када се, између осталог, водила расправа о прихватању 
одлука Благовештенског сабора. Након тог заседања, уследила је четворо-
годишња пауза, па заседања Сабора у периоду од 1861 до 1865. године није 
било. Несазивање Хрватског сабора у овом периоду изазивало је огорчење 
и негативне реакције водећих хрватских политичких и културних делат-
ника, попут Јосипа Јурја Штросмајера, Фрање Рачког и других. Оштре 
критике упућивали су Влади у Бечу и Двору, а ништа боље нису прошли 
ни канцелар Иван Мажуранић и бан Јосип Шокчевић,2 који су означени 
као главни кривци у хрватском народу за пасивност парламентарног жи-
вота у Троједној краљевини и жестоки браниоци одлука које је доносио 
бечки Двор. Неактивност Хрватског сабора у наведеном периоду довела је 
до тога да се политичка сцена у Хрватској и Славонији искристалисала. 
Затишје у хрватском парламентарном животу искористиле су водеће поли-
тичке странке у Троједној краљевини које су се програмски, идеолошки и 
кадровски спремиле за нове изазове које је донело поновно активирање 
Хрватског сабора. 

У Троједној краљевини су, на самом почетку 60-их година XIX века по-
стојале три политичке странке, а то су Народно-уставна странка (Униони-
стичка странка), Народна либерална странка и Странка права. Поред њих, 
на хрватској политичкој сцени појавила се 1863. године и Самостална на-
родна странка, настала од чланова Народне либералне странке3 који су, уз 
подршку надбискупа Јурја Хаулика и бана Јосипа Шокчевића, прихватили 
изјаву Максимилијана Прице из 1861. године у којој је истакао да Троједна 
краљевина и Аустрија имају заједничке интересе, те да би простор Хрватске 
и Славоније много боље функционисао ако би се са Бечом успоставила 
нека врста нагодбе, пре него што то учини Угарска.4 Иако је Прица ово из-
јавио 1861. године, Самостална народна странка основана је тек две године 

2 I. Perić, Hrvatski državni sabor 1848–2000, prvi svezak 1848–1867, Zagreb 2000, 345.
3 Од виђенијих чланова Народне либералне странке који су прешли у Самосталну 

странку истичу се Иван Мажуранић, Максимилијан Прица, Иван Кукуљевић, Амброз Вра-
ницани, Људевит Вукотиновић, Авелин Ћепулић, Адолфо Вебер, Иван Вончина, Никола 
Крестић и други. I. Perić, nav. delo, 346.  Према писању Заставе, самосталци су у својим ре-
довима окупљали грађанско и војничко чиновништво. Орган самосталаца био је Domobran. 
Застава бр. 3, 16. фебруар 1866. године. Међу Србима који су били у редовима самосталаца 
истицали су се Јован Суботић, Огњеслав Утјешановић-Острожински и Максимилијан При-
ца. Бранко Бешлин, Европски утицаји на српски либерализам у XIX веку, Нови Сад–Срем-
ски Карловци 2005, 542.

4 Циљ самосталаца био је да Хрватска и Славонија направе реалну унију са Аустријом. 
Ferdo Šišić, Pregled povijesti hrvatskoga naroda od najstarijih dana do god. 1873, Zagreb 1916, 320.
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касније.5 Са друге стране, супротно самосталцима, друге политичке стране 
су имале другачије ставове о питању положаја Троједне краљевине у Хаб-
збуршкој монархији. Унионисти су сматрали да би Хрватска и Славонија 
требало да се приклони Угарској, јер је уз њу везује вишевековна традиција, 
те да ће једино уз сарадњу са Пештом моћи да брани своје интересе. Унио-
нисти, за разлику од других политичких странака, нису имали вођу који се 
истицао током дугог низа година свог политичког деловања, али су имали 
веома искусне и утицајне хрватске и српске политичаре у својим редовима.6 
Радикално оријентисани праваши (Странка права) су сматрали да Хрват-
ска и Славонија не би требало да иде ни уз Аустрију ни уз Угарску, док су 
присталице Народне либералне странке, који су били углавном припадни-
ци грађанског слоја, чиновништва и једног дела интелигенције, одбацивали 
савез Троједне краљевине са Аустријом, плашећи се аустријске политике у 
Хрватској и Славонији, тј. могућности да се Хрвати као слабија страна „не 
утопе у немачком мору”.7 Оличење либерала био је Јосип Јурај Штросмајер. 
Он је био симбол ове политичке странке, личност око које се цела идеја 
либерала заснивала и на основу које су либерали и добијали гласове на из-
борима. Својим држањем и реториком, Штросмајер је успевао да придоби-
је народ око себе, а међу њима је био и велики број Срба.8

Пре спровођења избора за Сабор Троједне краљевине било је потребно 
дефинисати Изборни ред, с обзиром на то да је претходно усвојен од фебру-
ара 1861. године престао да важи, тј. важио је само за Сабор који је онда 
биран.9  Тада је цар Франц Јозеф рескриптом од 17. јануара 1865. године дао 
налог бану Јосипу Шокчевићу да сазове Банску конференцију која би имала 

5 Isto. 
6 Међу истакнутијим члановима, у унионистичким редовима налазили су се Мирко 

Боговић, Коломан Бедековић, Јован Живковић, Михаило Полит-Десанчић и други. Застава 
бр. 3, 16. фебруар 1866. године. Унионисти су од  укидања Баховог апсолутизма до 1867. 
године и доношења Аустро–угарске нагодбе били опозиција. На власти су се налазили у 
току 1867. и 1868. године, да би од тада кренули да слабе и пропадају. Vaso Bogdanov, 
Historija političkih stranaka u Hrvatskoj, Zagreb 1958, 518–520.

7 Isto, 621. I. Perić, nav. delo, 347.
8 Поред Штросмајера, у овој странци су се истицали Матија Мразовић, Фрањо Рачки и 

други. Орган Штросмајерове странке је био Pozor. Застава бр. 3, 16. фебруар 1866. године. 
Академик Василије Ђ. Крестић оцењује Штросмајера као великог Хрвата који је током свог 
политичког и верског деловања наступао кроатоцентрично, а циљ му је био да интересе 
хрватског народа усклади са „политичким тежњама и циљевима династије Хабзбурга и чи-
таве царевине“. Василије Ђ. Крестић, Бискуп Штросмајер у светлу нових извора, Нови Сад 
2002, 57.

9 I. Perić, nav. delo, 347.
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задатак да састави и предложи нови Изборни ред за избор посланика за 
предстојећи Сабор Троједне краљевине. Према царском рескрипту, било је 
потребно одговорити на три веома важна питања. Прво питање се тицало 
избора великодостојника и племића, односно да ли да се они посебно пози-
вају на Сабор на основу припадности високом сталежу, чиме би постали 
вирилни чланови, или да буду изабрани на основу поседа, па би тиме доби-
ли изборно право. Друго питање се односило на смањење броја посланика 
у Хрватском сабору, што је требало да доведе до јефтинијих трошкова засе-
дања. Треће питање на које је Банска конференција морала да одговори 
приликом израде новог изборног реда односило се на избор посланика по 
областима и жупанијама, односно на који начин ће се најбоље покрити на 
Хрватском сабору цела територија Троједне краљевине.10 Поред цара Фран-
ца Јозефа, рескрипт су потписали канцелар Дворске канцеларије, Иван Ма-
журанић и потканцелар Фрања Жигровић Преточки.11 

Бан Јосип Шокчевић, одазивајући се на позив цара, сазвао је Банску 
конференцију12 за 4. фебруар 1865. године. Одржана у Загребу, конференци-
ја је окупила 44 учесника, угледних људи, углавном присталица Самостал-
не народне странке. Међу присталицама налазио се и српски представник 
Јован Суботић, а од истакнутијих учесника били су још и Јурај Хаулик, 
Максимилијан Прица, Иван Кукуљевић и други.13 Од позваних, њих четр-
наест се није одазвало позиву, а то су били углавном присталице и чланови 
Народне либералне и Унионистичке странке, који су одлучили да бојкотују 
рад овог тела. Међу угледним личностима, Банској конференцији се нису 
одазвали истакнути политички делатници попут Јосипа Јурја Штросмајера, 
Матије Мразовића, Ђура Рауха, Петра Пејачевића и других.14 Конференци-
ја је трајала седам дана, до 11. фебруара 1865. године, а за то време је донела 
све одредбе које су се тицале будућег заседања Сабора Троједне краљевине. 
Вођена царским рескриптом, одлукама конференције смањен је број ви-
рилних и бираних посланика, а задовољство њеним радом посебно су ис-
такли бан Јосип Шокчевић и надбискуп Јурај Хаулик.15

10 Isto.
11 Isto.
12 Ово је била трећа и последња Банска конференција која је имала за циљ израду Из-

борног реда поводом бирања новог сазива Сабора Троједне краљевине. Претходне две су 
одржане 1848. и 1861. године; isto, 348.

13 Isto.
14 Isto.
15  Према одлукама Банске конференције, број вирилних чланова је смањен са 79 на 24,  

а од 58 бираних посланика у жупанијама, сада је било потребно изабрати 49. Од 50 бираних 
посланика у општинама, за овај Сабор је требало изабрати 21. Исто.



79Српско питање на Хрватском сабору од 1865. до 1867. године

Банска конференција имала је за циљ да донесе оне одлуке које су дове-
ле до стварања саборске већине која би заступала оне идеје за које су се за-
лагали самосталци, а у којем је било предвиђено политичко приближавање 
Троједне краљевине Бечу. Ток и закљуци конференције изазвали су незадо-
вољство политичких структура које се нису слагале са овом политиком и 
које су сматрале да је природно да се Троједна краљевина ослања на Угар-
ску. Међу највећим противницима поменуте конференције посебно су се 
истакли унионисти, али и присталице Народне либералне странке. То не-
задовољство их је водило у сарадњу и стварањe коалиције против самоста-
лаца. Због тога Самостална народна странкa, са својим главним протагони-
стима Мажуранићем и Шокчевићем, није била сигурна у изборну победу.16 
Потпуно неизвесна ситуација настала одлукама Банске конференције и 
поларизовања политичких странака на простору Хрватске и Славоније 
због новонасталог незадовољства, довела је до тога да цар одбије предлог 
Изборног реда из 1865. и одобри онај из 1861. године.17

После свих потешкоћа које су биле увертира у будући парламентарни 
сазив, праћених бројним контроверзама око сазивања и одлука Банске 
конференције, Сабор Троједне краљевине је сазван за 17. јул 1865. године од 
стране цара и том приликом је наложено да се избор посланика обави до 
тада, као и да се посланици из Војне крајине бирају по Изборном реду из 
1861. године, те да ће они учествовати у раду Хрватског сабора само док се 
на њему расправља и одлучује о питањима која се односе на њих и на држа-
ву уопште.18

Избори за Хрватски сабор су одржани крајем јуна и почетком јула 1865. 
године. На изборима су се нашле три странке: Самостална народна стран-
ка, Народна либерална странка и Народно-уставна странка, с тим што су 
последње две решење проблема даљег уређења Хрватске и Славоније и 
спречавање реализације политичких ставова које су заступали самосталци, 
видели у стварању коалцијe. Победу на изборима је управо однела коали-
ција униониста и либерала, окупљена око идеје да се Троједна краљевина 
не приближава Аустрији и Бечком двору. Поред поменутих странака, на 
изборима су одличан резултат постигли и поједини јавни радници који су 
се истицали са изразитом националистичком политиком. Један од њих био 
је вођа Странке права Анте Старчевић, који је однео убедљиву победу у 

16 Исто, 349.
17 Ову одлуку је цар саопштио бану Шокчевићу 24. маја 1865. године. Исто.
18 Исто, 350.
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Загребу.19 У Сабор Троједне краљевине ушли су бирани, делегирани и ви-
рилни чланови.20 Занимљива је и чињеница везана за рад овог Хрватског 
сабора, а то је да је на њему било и Хрвата из Далмације, што је било у циљу 
обједињавања политичке целовитости хрватског народа. Сабор Троједне 
краљевине је бројао, поред вирилних чланова, укупно 176 бираних посла-
ника, од којих је 120 било из Хрватске и Славоније и 56 из Војне крајине. 

Оно чега су се пре избора плашили владајући кругови у Бечу, али и 
присталице и политичари из редова самосталаца, обистинило се. Наиме, на 
изборима за Хрватски сабор веома лош резултат постигла је Самостална 
народна странка. Неуспех самосталаца на саборским изборима разочарао 
је њихове присталице, али је показао владајућем аустријском режиму да 
ова странка више не може бити озбиљан ослонац Аустрије и владајућих 
кругова у Бечу.21 Последице овог неуспеха осетио је и Иван Мажуранић, 
узданица и први човек самосталаца, који је убрзо после сазнања резултата 

19 Старчевић је однео убедљиву и веома запажену победу у изборном котару града За-
греба, који су сачињавали Каптол, Нова Вес, Градски Поток и Крвави мост. Он је освојио 
103 од могућих 134 гласова. Исто, 351.

20 Од вирилних чланова, у Сабор Троједнице су ушли надбискуп Јурај Хаулик, бискупи 
Иван Краљ, Ђуро Смичиклас, Вјенцеслав Сојић, Јосип Јурај Штросмајер, епископи Ника-
нор Грујић и Лукијан Николајевић; великаши Стјепан Драшковић, Лазар Хеленбах, Антун 
Јелачић, Ђуро Јелачић, Оскар Кеглевић, Милан Каванаг, Антун Куен, Хенрик Куен, Миро-
слав Кулмер, Артур Нугент, Коломан Оршић, Мориц Оршић, Роберт Оршић, Стјепан Ор-
шић, Виктор Оршић, Шишман Отенфелс, Ладислав Пејачевић, Павле Пејачевић, Петар Пе-
јачевић, Густав Прандау, Ђуро Раух, Левин Раух, Јурај Рукавина, Дионис Сермаге, Рикард 
Сермаге, Иван Кукуљевић, Светозар Кушевић, Мирослав Шпун-Стрижић, Људевит Вуко-
тиновић, Бартол Змаић, Стјепан Јосиповић. Међу делегираним члановима били су Јанко 
Болеславски, Иван Фиамин, Винко Мрзљак, Лука Петровић, Фрањо Рачки, Антун Соколић, 
Антун Шушковић, Петар Бабић, Павле Николић, Самуило Поповић, Александар Седлако-
вић, Данило Петровић, Дионизије Поповић, Павле Мухић. Међу наведенима је било и пред-
ставника православних конзисторија (Бабић, Николић, С. Поповић, Седлаковић), манасти-
ра (Петровић и Д. Поповић) и загребачке Православне академије (Мухић).  Од бираних 
чланова по жупанијама и општинама, у Хрватском сабору нашли су се бројни познати по-
литичари са простора Хрватске и Славоније. Међу најпознатијим посланицима били су: 
Мојсије Балтић, Коломан Бедековић, Мирко Боговић, Авелин Ћепулић, Мирко Хрват, Па-
вле Коларић, Мирослав Краљевић, Драгојло Кушлан, Иван Мажуранић, Светозар Милетић, 
Матија Мразовић, Иван Перковац, Фрањо Пинтеровић, Михаило Полит-Десанчић, Макси-
милијан Прица, Јосип Руњанин, Анте Старчевић,  Антун Стојановић, Јован Суботић, Лаво-
слав Шрам, Мирко Шухај, Иван Трнски, Антун Вакановић, Адолфо Вебер, Иван Вончина, 
Јован Живковић и други. Isto, 351–353. 

21 Упркос поразу самосталаца на изборима, они су у Хрватском сабору ипак успели да 
задрже релативну већину, из разлога што је, по старом Изборном реду из 1861. године, било 
присутно доста посланика из Банског стола, као и крајишких заступника. Д. Микавица, 
Српска политика у Хрватској и Славонији 1538–1918, Нови Сад 2015, 141.
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избора поднео оставку на место канцелара хрватско-славонске Дворске 
канцеларије у Бечу.22 У новонасталој ситуацији у којој проаустријска стран-
ка није играла већу улогу на Сабору, владајуће структуре у Бечу донеле су 
одлуку да се седница од 17. јула одложи, те је седница која је требала да 
означи почетак Сабора заказана за 28. август 1865. године, што је и потвр-
ђено царским решкриптом.23

Управо у овом периоду, у току лета 1865. године, дошло је и до промена 
у врху Хабзбуршке монархије. Нестабилно стање на њеном унутрашњем 
плану резултирало је оставком председника Владе Антона Шмерлинга 27. 
јула 1865. године. Ова промена довела је до тога да се конститутивна седни-
ца Хрватског сабора поново одложи. Царским решкриптом од 15. августа 
одлучено је да Сабор Троједне краљевине отпочне са радом 9. септембра 
1865. године. Поред одлагања заседања Хрватског сабора, из сличних разло-
га је одлагано и заседање Угарског сабора.  Ова одлагања правдана су у 
бечким владајућим круговима изјавама да се тражи прави начин у решава-
њу државних проблема насталих на унутрашњем плану. Како ти проблеми 
нису решени ни почетком септембра, донета је одлука да се поново одложи 
заседање Сабора Троједне краљевине, без одређивања датума за сазивање 
прве седнице. Будући да је у међувремену, формирана нова Влада у Бечу на 
челу са Рикардом Белкредијем, створени су услови за отпочињање сабор-
ског деловања у Хрватској и Славонији, а нарочито због тога што је нови 
аустријски председник Владе био за што хитније решавање односа између 
Троједне краљевине и Угарске, који би били општеприхваћени по питању 
даљег уређења Хабзбуршке монархије24. Задржавајући стари изборни си-
стем за избор саборских посланика, царским решкриптом од 2. новембра 
потврђено је да заседање Хрватског сабора дефинитивно може да почне 13. 
новембра 1865. године.25

Сабор Троједне краљевине се, после више одлагања, коначно састао 13. 
новембра 1865. године, тачно четири године након последње седнице. Најста-
рији међу посланицима, велики жупан Иван Кукуљевић, отворио је Сабор, а 
након тога је у салу ушао бан Шокчевић и започео председавање. Обративши 
се посланицима, бан Шокчевић је изнео очекивања владајућих кругова у 
Бечу од овог Сабора, читајући царски проглас. Према овом прогласу,  

22 Мажуранић је оставку поднео 10. јула 1865. године, али је она усвојена тек 1. новем-
бра исте године. На том положају заменио га је барон Милан Кушевић, присталица Униони-
стичке странке у Троједној краљевини. 

23 I. Perić, nav. delo, 354.
24 Д. Микавица, Српска политика у Хрватској и Славонији 1538–1918, 141.
25 I. Perić, nav. delo, 355.
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Хрватски сабор је у овом заседању требао да настави са решавањем питања 
којима су се бавили 1861. године, а која су остала отворена, као и да се јасно 
дефинишу државноправни односи између Троједне краљевине и Краљевине 
Угарске, уз споразум са Угарским сабором.26 Слична очекивања од новог са-
зива Хрватског сабора очекивао је и надбискуп у Загребачкој жупанији Хау-
лик, који се обратио посланицима након бана Шокчевића.27 

Одмах после седнице, политичке странке које су биле заступљене на 
Сабору су формирале своје клубове. Народна либерална странка, која је 
била окупљена око листа Позор, сместила се у изложбено здање. Због тога 
их је Светозар Милетић називао „Изложбена странка”28, а Јован Суботић 
„шпитаљска”, јер се „устанила у згради земаљског шпитаља”.29 Самосталци, 
на чијем је челу тада био Суботић, су били смештени у здању дворане, те их 
је Милетић звао „Дворанска странка”. Унионистичка странка је била сме-
штена у касини, а касније ће се преселити у клуб изложбе.30 Српски посла-
ници су били подељени између униониста и самосталаца, а основни разлог 
уласка Јована Суботића у редове Самосталне народне странке био је тај 
што ју је, као што је раније истакнуто, он видео као једину структуру која 
се залаже за федерализам Хабзбуршке монархије што је, по његовом ми-
шљењу, тада било „најправичније решење“.31

На  почетним седницама Хрватског сабора обављена је верификација 
посланичких мандата32, а изабрани су и први и други потпредседник Са-
бора. Првобитно је за првог потпредседника изабран Авелин Ћепулић, а 
за другог Мирко Шухај33, који су већ после месец дана, 13. децембра 1865. 

26 Isto, 356–357.
27 ХДА у Загребу, Ф. Записници Сабора 1865–1866, бр. 2/14.
28 Д. Микавица, Српска политика у Хрватској и Славонији 1538–1918, 140.
29 Исто.
30 Исто.
31 Живот Др-а Јована Суботића (Автобиографија), III, Нови Сад 2009,194 (краће: Ав-

тобиографија ЈС, III, 194) Д. Микавица, Српска политика у Хрватској и Славонији 1538–
1918, 140.

32 Верификација је трајала до 24. новембра. Међутим, већ на 3. седници Хрватског са-
бора од 27. новембра 1865. године, дошло је до проблема око изостанака одређених посла-
ника и недостатка бележника. Тада је предложено да се именује посебан одбор који би ра-
дио на отклањању проблема у раду Хрватског сабора. У тај одбор, који је чинило пет 
посланика, ушао је и Јован Суботић. Он је предложио да се изаберу привремени бележници, 
а уколико се они не одазову, онда би Сабор требало да претресе ово питање и да изнесе 
предлог за наставак седнице. Овај предлог Јована Суботића једногласно је усвојен у Хрват-
ском сабору. ХДА у Загребу, Ф. Записници Сабора 1865–1866, бр. 2/14.

33 Авелин Ћепулић и Мирко Шухај су изабрани на ове функције на 5. седници Сабора 
од 29. новембра 1965. године. Исто.
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године, услед унутарстраначких трзавица поднели оставке. Већ на следећој 
седници од 14. децембра 1865. изабрани су нови потпредседници. Први 
потпредседник Хрватског сабора постао је Мирко Шухај, а други потпред-
седник Јован Суботић. На истој седници Сабора Троједне краљевине иза-
брани су и саборски записничари.34 Поред њих, на седници су изабрани и 
посланици који су ушли у осам новоформираних саборских одбора. Одбо-
ри који су тада формирани били су: знанствено–научни, урбарски, адми-
нистративно-политички, правосудни за кућне задруге, за железничко пи-
тање, за фондације и за израду уредби о Сабору Троједне краљевине. Јован 
Суботић је на седници од 29. јануара 1866. године изабран за члана урбар-
ског одбора Хрватског сабора.35

У току фебруара 1866. године, Јован Суботић је био један од најактив-
нијих српских представника који су учествовали у раду Хрватског сабора, 
подносећи неколико предлога који су се тицали српског народа који је жи-
вео на простору Монархије. Први предлог који је Суботић изнео пред Са-
бор био је на 27. седници од 15. фебруара 1866. године, када је затражио да 
се посланици на Хрватском сабору изјасне о томе да се цару и Угарском 
сабору поднесе, у виду званичног документа који би био подржан од стране 
Сабора, закључци Благовештенског сабора од 1861. године по питању по-
себне српске територије на простору Монархије.36 Одговор Јовану Суботићу 
уследио је већ следећег дана, на 28. седници Хрватског сабора, да се распра-
ва о овом предлогу одложи до даљњег. Међутим, са расправом по овом пи-
тању настављено је већ на 29. седници од 17. фебруара 1866. године, када је 
Сабор донео одлуку да се у Беч пошаљу представници Сабора Драгојло Ку-
шлан и Мирослав Краљевић, који би заступали српска питања која су по-
кренута на Благовештенском сабору.37 На 28. седници од 16. фебруара Субо-
тић је, уз подршку 15 посланика, предложио да се у креирању дневног реда 
и одлучивању на седницама Хрватског сабора укључе и крајишници. Овај 
Суботићев предлог је одбијен у Хрватском сабору.38 Већа расправа о срп-
ском питању није ни могла да се очекује на почетним седницама Хрватског 

34 Укупно је, у овом сазиву Сабора, изабрано четири записничара и то су били: Иван 
Трнски, Михаило Полит-Десанчић, Вјенцеслав Урпани и Адолфо Вебер. Domobran од 31. 
јануара 1866. године.  I. Perić, nav. delo, 357.

35 Поред Јована Суботића, у урбарски одбор ушли су још и Јосип Бабић, Драгутин Јела-
чић, Живко Киријаковић, Степан Николајевић и Левин Раух. ХДА у Загребу, Ф. Записници 
Сабора 1865–1866, бр. 14/12.

36 ХДА у Загребу, Ф. Записници Сабора 1865–1866, бр. 520.
37 Исто.
38 Исто.
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сабора, с обзиром да су решавана крупнија питања која се односе на поло-
жај Троједне краљевине у Хабзбуршкој монархији. Иако се о положају срп-
ског народа говорило током овог сазива Сабора, то питање је остављено за 
касније. Предлог Јована Суботића говори о његовој потреби да се питање 
положаја српског народа унутар Троједне краљевине стави у оквире Сабо-
ра, али остали посланици ово нису сматрали најбитнијим питањем у овим 
тренуцима. Ипак, треба напоменути и да је питање хрватско- мађарских 
односа створило довољно простора представницима српског народа на Са-
бору Троједнице, који су својом активношћу могли јасно да дефинишу срп-
ско питање на простору Хрватске и Славоније.39

Сабор Троједне краљевине, поред питања која су се тицала државно-
правног односа између Хрватске и Славоније са једне и Угарске са друге 
стране, претресао је низ значајних питања, како оних која су се односила на 
саму Троједницу, тако и веома значајних питања која су обухватала јужно-
словенски елемент на овом простору. Тако су већ почетком 1866. године, на 
седници од 21. фебруара, прихваћена правила Југословенске академије зна-
ности и умјетности (ЈАЗУ), чиме су створени услови за њено отпочињање 
са радом.40 Иако су првобитна правила за ову установу изгласана још на 
Хрватском сабору из 1861. године, а годину дана раније започете одређене 
активности у циљу њеног формирања, одлука на Хрватском сабору је доне-
та тек 1866. године. Делимично измењена првобитна правила за ЈАЗУ су 
усвојена тек 21. фебруара 1866. године, а потврђена од стране цара 4. марта 
исте године. Овим чином створене су све могућности да ЈАЗУ отпочне свој 
рад на пољу науке, културе и уметности, а као таква представљала је веома 
битан елеменат у даљем друштвеном и културном животу свих јужносло-
венских народа на тлу Хабзбуршке монархије. За првог председника ЈАЗУ 
изабран је Фрањо Рачки, који је на том положају био пуне две деценије, али 
је њена главна покретачка снага био Јосип Јурај Штросмајер. Оснивање 
Академије српски посланици на Сабору су означили као велики корак ка 
развоју и неговању словенског духа код српског и хрватског народа. Као 

39 Д. Микавица, Српска политика у Хрватској и Славонији 1538–1918, 141. Дејан Ми-
кавица, „Безнадежни савез. Српско-хрватски односи и војвођанско питање 1848–1868 (3)”, 
Истраживања, бр. 25, 2014, 270–271.

40 Према усвојеним правилима, ЈАЗУ је означен као „земаљски завод“ са седиштем у 
Загребу, чији су задаци били „самостална истраживања на пољу знаности и умјетности“. То 
је самостално тело које има 32 стална члана и 16 почасних. Целокупан рад ЈАЗУ одвија се у 
оквиру три секције: историјско-филолошке, филозофско-правне и природно-математичке.  
I. Perić, nav. delo, 366–367. 
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један од првих чланова41 и човек који је дао одређени допринос њеном 
оснивању, за најзаслужнију личност за рад и функционисање Академије 
означио је Штросмајера. Како Суботић каже, ђаковачки бискуп је „чином и 
говором предњачио, пружајући велику корист материјалну, те се тако на-
купило фонда, да се тај завод установи”.42 Оснивање ЈАЗУ био је још један 
допринос Јована Суботића културном животу у Троједној краљевини.

Једно од најбитних питања о којем се расправљало на Хрватском сабору 
је питање српско-хрватских односа у Троједној краљевини. Ово је било пи-
тање од изузетног значаја, те се његовим разматрањем бавио Сабор, као и 
хрватски и српски политичари у ранијем периоду. Мали прекид расправа 
по питању српско-хрватских односа догодио се за време Баховог апсолути-
зма, од 1849. до 1860. године, када је био заустављен цео политички живот 
Монархије и када је смиривање политичких напетости на нивоу целокупне 
Хабзбуршке монархије био приоритет у циљу спречавања нових немира. 
Међутим, чим се падом апсолутизма 1860. године поново активирала поли-
тичка сцена Хабзбуршке монархије, а виђени представници српског и хр-
ватског народа похитали у политичке странке, српско-хрватско питање 
поново је стављено на дневни ред и представљало је незаобилазну тему то-
ком овог, а и наредних заседања Сабора Троједне краљевине. Српско-хрват-
ски односи о којима се говорило на седницама Сабора обухватали су бројна 
питања која су доводила до размимоилажења у ставовима српских и хрват-
ских политичких представника. Упркос бројним питањима о којима се ра-
справљало, посебно су били изражени питање Срема, признавање српског 
народа као посебног политичког народа на простору Троједне краљевине, 
питање равноправности писма, слободе вероисповести, питање српских 
школа, као и друга питања која су се тицала Срба који су живели у Хрват-
ској и Славонији.43

41 Према неким подацима, Јован Суботић је први Србин који је постао члан Југословен-
ске академије знаности и умјетности. Љ. Марковић, „Јован Суботић: живот и рад”, Летопис 
Матице српске, бр. 344 св.2, 1935, 169. Интересантан је податак да Суботић не говори пуно 
о ЈАЗУ, иако је био један од њених првих чланова од 3. маја 1866. године и председник фи-
лософско–јуридичког разреда. Из Предговора четврдог дела Суботићеве Автобиографије. 
Поред Јована Суботића, један од првих Срба који је такође постао члан ове Академије је и 
Ђура Даничић. Суботић је у њу примљен, како наводи Дејан Медаковић, већ 12. марта 1866. 
године, а Даничић 4. децембра исте године, поставши генерални секретар ЈАЗУ. Иако посто-
је различити подаци пријема Суботића у чланство ЈАЗУ, чињеница је да је он био један од 
њених првих чланова. Дејан Медаковић, Срби у Загребу, Нови Сад 2004, 134. Коста Милути-
новић, Студије из српске и хрватске историографије, Нови Сад 1986, 65.

42 Автобиографија ЈС, III, 214. 
43 У једном од својих текстова, новосадска Застава је писала о стварима које Хрватски 



Мирослав Филиповић86

Једна од највећих тачки спотицања у односима Срба и Хрвата, око које 
су вођене бројне полемике између јавних и политичких представника обе 
стране, било је питање Срема.44 Наиме, Хрвати су сматрали да Срем треба 
да буде саставни део Хрватске и Славоније, позивајући се на историјско и 
државно право, док су се Срби, у том сукобу, позивали на чињеницу да је 
српско становништво на том простору најбројније.45 Одмах после пада Ба-
ховог режима, сукоб по овом питању се наставио, а ситуација је додатно 
погоршана одлукама Благовештенског сабора и настојању и инсистирању 
водећих српских политичких представника да се одлуке са овог Српског 
сабора признају на Сабору Троједне краљевине.46 Спор око припадности 
територије Срема покренуо је бројна питања у српско-хрватским односи-
ма, те је, између осталог, довео до тога да су поједини представници са 
хрватске политичке сцене одбили да признају Србе као народ на простору 
Хрватске47, што је додатно још више заоштрило односе између ова два на-
рода. Веома активно деловање појединих хрватских политичара и оштра 
реторика која се могла чути на Сабору или прочитати у штампи довела је 
до тога да сукоб између Срба и Хрвата постане све жешћи. Резултат зао-
штрених односа определио је даљи рад Срба на Сабору, па је основно де-
ловање српских представника било усмерено ка циљу признавања Срба 
као посебног народа, уз одређена права, на простору Троједне краљевине. 
Поред признавања као посебног народа на тлу Хрватске и Славоније, 

сабор треба да призна Србима, што значи да их признаје и као посебан народ у Троједној 
краљевини. То су следећи елементи: српско име, историју и обичаје, језик, писмо и верои-
сповест. Тек када се те ствари буду признале српском народу, може се говорити о признава-
њу Срба као посебног народа на простору Хрватске и Славоније. Светозар Милетић, Сабра-
ни списи, II-1, Београд 1999, 65–67. Видети и Застава, бр. 7,  2. март 1866. године.

44 В. Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији (1848–1914),  Београд 2010, 60–61. 
45 Исто. Веома оштре полемике су у то време вођене између Заставе Светозара Миле-

тића и хрватског Позора. За хрватски лист потпуно је било неприхватљиво да се говори о 
Срему као области која не припада Хрватима. Такође, Позор је ишао тако далеко да уопште 
није признавао Србе као посебан народ у Хрватској. Сматрајући да ту живи само хрватски 
народ, све припаднике српског народа хрватски лист је називао „православним Хрватима”, 
који су део политичког народа Троједне краљевине. Д. Микавица, Српска политика у Хр-
ватској и Славонији 1538–1918, 146–147.  

46 Већина посланика Сабора Троједне краљевине била је против признавања одлука 
Благовештенског сабора, па чак и против разматрања овог питања. Ипак, било је и оних 
политичара на Хрватском сабору који су сматрали да је ово једно од најважнијих питања, 
чије решење би водило у мир у слогу. Један од тих политичара био је Иван Кукуљевић. В. 
Крестић,  Историја Срба у Хрватској и Славонији,  61–62. 

47 Поред питања Срема, врло брзо се у српско-хрватском спору отворило и припадање 
Босне и Херцеговине, с обзиром на то да су је и Срби и Хрвати својатали. Исто, 67.
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Срби су тражили и равноправну употребу српског и хрватског језика, као 
и ћириличког и латиничког писма у срединама где српски народ чини 
већину, али и посебну врсту аутономије у политичким, законодавним, 
управним и судским пословима. Поред тога, српски посланици на Сабору 
Троједне краљевине тражили су и надзор над добијеним средствима из 
државне благајне који се односе на српске субјекте на простору Хрватске 
и Славоније, као и да се надзор државних власти над српским црквеним 
и школским пословима обавља само уз посредство Срба.48

Иако су се приче о положају српског народа на простору Хрватске и 
Славоније повеле још у току јануара 1866. године, повод за почетак распра-
ве о српском питању на Сабору Троједне краљевине у новом сазиву дого-
дио се фебруара 1866. године, када су представници Сремске жупаније 
поднели приговор Сабору да се у појединим адресама изјављује да „у Тро-
једној краљевини само народ хрватски живи“49, а да се Срби ни не споми-
њу. Стога су представници из ове жупаније сматрали да Сабор треба да 
размотри то питање и да, зарад „интереса домовине”,50 призна да је у Тро-
једној краљевини „српски народ равноправан хрватском”.51 Један од глав-
них учесника у овој расправи био је српски посланик Јован Суботић, који 
је овом приликом, али и у току наредних саборских заседања, отворено 
заступао идеју о српско-хрватској сарадњи и солидарности као једно од 
компромисних решења које би регулисало односе између Срба и Хрвата. 
Наиме, Суботић је на седници од 29. јануара 1866. године, у току једне ра-
справе, предложио да се у саборској адреси израз „наш народ” замени из-
разом „хрватско-српски народ”, јер би на тај начин било јасно о којим на-
родима се ради.52 Суботићева идеја је довела до оштрих реакција  
појединих српских и хрватских политичара, а самим тим је и деловање Срба 
додатно ослабљено и прилично разједињено у саборским наступима.

Када се говори о односу хрватских политичких странака према Србима 
у Троједној краљевини треба истаћи да су се они разликовали, а чак су и 

48 Исто, 75.
49 I. Perić, nav. delo,369.
50 Isto.
51 Isto.
52 У току наведене седнице, Суботићев предлог су подржали српски политичари попут 

Стевана Николајевића, Михаила Полит-Десанчића и Светозара Кушевића, тадашњег вели-
ког жупана Сремске жупаније. Са друге стране, предлог је наишао и на велике осуде код 
појединих хрватских политичара, као што су Иван Перковац, Антун Јакић, Јосип Враница-
ни, Матија Мразовић и Драгојло Кушлан, који су сматрали да би се овим предлогом нанела 
штета „имену хрватском”. На крају, предлог Јована Суботића је одбијен. Dnevnik Sabora 
trojedne kraljevine Dalmacija, Hrvatske i Slavonije 1865–1867, Zagreb 1867, 163. 
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поједине политичке странке, спрам политичке ситуације и у тренуцима 
кад им је била потребна изборна подршка у којој су рачунали на веома зна-
чајну подршку српске стране, мењале ставове по питању припадности срп-
ске нације у Хрватској и Славонији. Још почетком сазивања Сабора Тројед-
не краљевине, према изјавама страначких првака јасно се могао уочити 
став према српском питању. Најлибералнији о питању положаја Срба у Хр-
ватској били су унионисти. Они су у неколико наврата, као што се види у 
примеру текста адресе из 1866. године који је требало упутити цару, поми-
њали Србе у Троједној краљевини, што је био и знак да их признају као 
посебан народ на њеном тлу.53 Овај потез је био потпуно разумљив и очеки-
ван, имајући у виду чињеницу да се велики број Срба налазио у редовима 
Унионистичке странке, као и да се њено бирачко тело, које није било мало, 
у великој мери састојало управо од припадника српског народа. Штросма-
јерова Народна странка је била резервисана о питању постојања Срба као 
посебног народа на тлу Хрватске и Славоније, што је изазвало незадовољ-
ство код неких српских посланика, међу којима је најгласнији био Светозар 
Милетић.54 Политичари из Народне странке су у бројним адресама и дру-
гим документима избегавали да спомену Србе као посебан народ, што се 
може видети на неколико примера, а један од њих је адреса цару из 1866. 
године коју је на Сабору Троједнице прочитао Фрањо Рачки,55 из чијег тек-
ста се могло наслутити будуће дуалистичко уређење Монархије. Управо то 
излагање Рачког изазвало је револт код Јована Суботића који је сматрао да 
у том предлогу морају и Срби да се спомену. Он је био мишљења да би, ја-
сним признавањем српског народа у Троједној краљевини, велики број 
присталица из редова српског народа тада стао уз народњаке, а на штету 
униониста, чију политику је Суботић сматрао погрешном.56 Упркос овом 

53 Д. Микавица, Српска политика у Хрватској и Славонији 1538–1918, 141.  
54 Посебно оштар према хрватској Народној либералној странци био је Светозар Ми-

летић, који ју је сматрао „великохрватском”, а њени представници попут Штросмајера, 
Мразовића, Рачког и других, често су били изложени нападима овог српског политичког 
представника. Милетић, који се у то време налазио у редовима Унионистичке странке, био 
је веома оштар у нападима и према самосталцима, иако је у њиховим редовима било и доста 
Срба, попут Суботића, Прице, Крестића и других. Ипак, као веома опасне по интересе Срба 
у Троједној краљевини, сматрао је Штросмајерове народњаке, које је у Сабору називао 
„клуб великохрвата”. Он је сматрао да Штросмајер и његове присталице желе да центар 
целог јужног словенства буде Загреб, а као посебан народ признавао је само хрватски народ. 
Милетић је истицао да Штросмајер ради са циљем похрваћивања целе Троједне краљевине, 
а да то намерава да уради и са Босном, Херцеговином и другим земљама, што има за циљ 
стварање велике Хрватске. Исто, 144. 

55 В. Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији (1848–1914), 83.
56 Исто. 
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противљењу Суботића, али и других српских посланика на Хрватском са-
бору, усвојена је адреса коју је изложио Фрањо Рачки. Адреса је предста-
вљала компромис између дуалистичког и федералистичког концепта уре-
ђења Хабзбуршке монархије и одлично је примљена код владајућих струк-
тура у Бечу.57 Проблем код народњака Јосипа Јурја Штросмајера био је у 
томе што је велики број угледних чланова подржавао идеју о тзв. „политич-
ком народу“, тј. став да у Хрватској живи само један политички народ, а то 
је хрватски.58 О том питању, Штросмајерови народњаци били су веома 
слични са политиком Старчевићевих праваша.59 

Друга ствар која је била у складу са тадашњим дешавањима на Балка-
ну и која је довела до резервисаног погледа на Србе била је решење Источ-
ног питања, које је у програму Штросмајерове странке заузимало посебно 
место и играло веома важну улогу. Присталице ове странке су територију 
Босне и Херцеговине својатали и видели Загреб као центар окупљања Ју-
жних Словена, што је било потпуно супротно са српским концептом ре-
шења Источне кризе.60 Овај сукоб навео је народњаке да, према свом про-
граму и ставовима, доведу у питање постојање Срба на територији Тро-
једне краљевине. За разлику од Штросмајерових либерала и Старчевиће-
вих праваша, Самостална народна странка, у чијим редовима се налазио 
и Јован Суботић, је била провладина странка и она није доводила у пита-
ње постојање српског народа на простору Хрватске и Славоније, из слич-
них разлога као и Унионистичка странка. Самосталци су окупљали у сво-
јим редовима велики број Срба, а и њихово бирачко тело се састојало од 
великог дела српског народа, који се у почецима развоја парламентарног 
живота на простору Троједне краљевине након укидања Баховог апсолу-
тизма 1860. године сврставао или на страну униониста или према само-
сталцима. 

Врло енергична расправа по питању српско-хрватских односа у Тројед-
ној краљевини, односно признавања Срба као посебног народа у њој, а у 
којима се својим наступом посебно истакао Јован Суботић, вођена је у Хр-
ватском сабору на 45. седници од 8. марта 1866. године. Већ на самом почет-
ку се видело да ће седница Сабора бити веома напета. Један од првих говор-
ника био је Антун Вакановић који је изјавио да се ово питање коначно мора 
решити и у ту сврху је предлагао формирање посебног одбора који би имао 

57 Д. Микавица, Српска политика у Хрватској и Славонији 1538–1918, 151.
58 В. Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији (1848–1914),78.
59 Исто.
60 Исто, 68.
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за циљ да формулише и изнесе пред Сабор предлог решења о односу Срба 
и Хрвата, односно признавања српског народа као посебног народа на те-
риторији Троједне краљевине. Вакановић је у тај одбор предложио Јована 
Суботића, Јована Живковића, Анта Старчевића, Фрању Рачког и Драгојла 
Кушлана. Вакановићев циљ је био да се решење пронађе на састанку пред-
ставника оба народа. Међутим, он сматра да би пре било какве расправе 
требало да се дефинише „појам србства”, јер он „многима није јасан”,61 с 
обзиром на то да једни сматрају Србе свим припадницима „источне” вере, 
други сматрају да Срба има само у Кнежевини Србији, а трећи сматрају да 
у Троједној краљевини живе само „они Срби, који су диплому од цара Лео-
полда II добили”.62 Одмах после је реч узео Иван Кукуљевић, који се жесто-
ко успротивио Вакановићевом предлогу, јер је сматрао да би решење про-
блема тим путем произвело још веће размирице између припадника срп-
ског и хрватског народа. Кукуљевић сматра да је приговор који је стигао из 
Сремске жупаније само резултат „усхићења”63 посланика за своју народ-
ност, те да није спорно да Срби живе на територији Троједне краљевине, 
што је потврдио и Хрватски сабор 1861. године. За разлику од Кукуљевића, 
посланик Наполеон Шпун је подржао Вакановићев предлог, сматрајући да 
се то питање мора што пре решити у циљу народног јединства. Одмах по-
том се за реч јавио Иван Перковац који је затражио да се пређе на следећу 
тачку дневног реда, а да приговор посланика из Сремске жупаније не треба 
ни разматрати, с обзиром да српски народ, по његовом мишљењу, у Тројед-
ној краљевини живи и ужива иста права као и Хрвати.64 Са Перковцем се 
сложио и посланик Антун Јакић, који је сматрао да је питање постојања 
Срба на простору Хрватске и Славоније завршено седницом Сабора из 
1861. године, те да се не треба поново покретати то питање. Касније су реч 
на седници узимали бројни хрватски политички представници као што су 
Амброз Враницани, Матија Мразовић и Драгојло Кушлан,65 који су попут 
ранијих говорника, такође, сматрали да Сабор Троједне краљевине у овом 
сазиву не би требао да губи време о питању положаја српског народа у Хр-
ватској и Славонији, те да би свака даља расправа о српско-хрватским од-
носима на тлу Троједне краљевине изазвала додатну нестабилност у одно-
сима ова два народа.

61I. Perić, nav. delo, 369.
62 Isto.
63 Isto.
64 Isto.
65 Д. Микавица, Српска политика у Хрватској и Славонији 1538–1918, 155. Saborski spisi 

sabora kraljevinah Dalmacije, Hrvatske i Slavonije od godine 1867–1870, Zagreb 1905, 23.
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За реч се у даљем току седнице јавио Јован Суботић, који је оштро реа-
говао на наводе Ивана Перковца, али и на излагања осталих посланика који 
нису били спремни да признају Србима националну посебност у Троједној 
краљевини. Он је био мишљења да се преко овог питања и приговора по-
сланика Сремске жупаније не сме прећи, с обзиром на то да „крв узкипи”66 
када се поведе расправа о односима Срба и Хрвата. Суботић сматра да се о 
овоме треба расправљати на Сабору, те донети закључак који ће довести до 
„мира, реда и благостања ове домовине”.67 Он је предлагао да се „наш наро-
д”68 назове „наш хрватско-српски народ”69, те да је једино то решење за мир 
између Срба и Хрвата на простору Срема, али и Троједне краљевине. Након 
овог Суботићевог говора, Кукуљевић и Перковац су одустали од својих 
предлога и прихватили да о односу између српског и хрватског народа ра-
справи посебан одбор који ће се формирати од стране Сабора.70 Јован Субо-
тић је био мишљења да у новоформирани одбор који би расправљао о овом 
питању треба да уђу људи који су спремни да „мире и гасе ватру”71, а онима 
који априори доносе закључке и који су одмах на почетку, без икакве ра-
справе, „непријатељи“72 добрих српско-хрватских односа у том одбору нема 
места.73 Том приликом је Суботић изјавио да „једнако поштује и воли и хр-
ватски и српски народ“74, те да је његов предлог у интересу и једних и дру-
гих.

Предлог Јована Суботића изазвао је бурну реакцију хрватских полити-
чара у Сабору Троједне краљевине. Највише су се побунили раније споме-
нути политичари који су на почетку говорили о овој теми, сматравши да је 
питање признавања Срба као посебног народа у Троједној краљевини коч-
ница у раду Хрватског сабора. Посланик Амброз Враницани је сматрао да 
је захтев Срба за признавање као посебног народа обична „провокација“75 
чиме се чини „неправда према имену хрватском”76. Он сматра да тиме Срби 
воде агресивну политику и да у овом случају, ради мира, „агресивни треба 

66 I. Perić, nav. delo, 370.
67 Isto.
68 Isto.
69 Isto.
70 Narodne novine од  9. марта 1866. године.
71 Isto.
72 Isto.
73 Isto.
74 Д. Микавица, Суботић и Прибићевић, Нови Сад 2017, 26.
75 Д. Микавица, Српска политика у Хрватској и Славонији 1538–1918, 155.
76 Исто.



Мирослав Филиповић92

и да попусти”.77 Матија Мразовић је сматрао да Срби својим захтевима 
желе да угрозе стабилност Хрватског сабора и у Троједну краљевину унесу 
немир, што може довести до озбиљне нестабилности, па чак и могућности 
да сви народи који живе на простору Хрватске и Славоније затраже „да се 
и њихова имена у адресу уметну“.78 Веома сличног размишљања био је и 
барон Кушлан који је изјавио да „Хрвати не могу ни са ким делити своју 
љубав”79, сматрајући, попут његових претходника, српске захтеве као агре-
сију на целу Троједну краљевину. Посланик Антун Јакић био је нешто бла-
жи, па је сматрао да о овом питању Сабор не треба да расправља, већ је до-
вољно што се 1861. године „признало да има Србаља”80 у Хрватској и Славо-
нији.

Као што се може закључити, предлог Јована Суботића није прошао, јер 
за њега није било слуха на Хрватском сабору код многих хрватских посла-
ника. Идеја да се кроз заједничко име и признавање српског и хрватског 
народа као јединственог политичког чиниоца покаже њихова слога није на-
ишла на разумевање већине хрватских посланика на Сабору Троједне кра-
љевине. Са овим предлогом Јована Суботића  нису били задовољни ни срп-
ски посланици, пре свих Светозар Милетић и Михаило Полит Десанчић, 
које је касније Суботић оптужио за неуспех његове идеје о српско-хрватском 
народу као једном.81

До формирања одбора који ће расправљати о српско-хрватским одно-
сима у Троједној краљевини чекало се неколико месеци и он је формиран 

77 Исто.  Враницани је том приликом навео да Срби прво треба да попусте и да у Кне-
жевини Србији, бившем Српском Војводству и другим местима где Срби имају своје органе 
убаце и хрватски народ. Он је  приликом  свог говора рекао: „Наравно је дакле, да мора 
први попустити онај који агресивно поступа, ако хоће да у обште буде могућна равноправ-
ност. Та за бога господо! Ви сте Срби у кнежевини, Срби сте у бившој војводини, Срби на 
вашем конгресу: допустите дакле и нам, да барем на једном месту, и то овде у Загребу, задр-
жимо и бранимо наше хрватско име, јер ако га не будемо бранили у Загребу, где да другачи-
је бранимо хрватско име, које има своју краљевину, своју круну и устав свој?” Д. Микавица, 
Суботић и Прибићевић, 27.

78 Мразовић је сматрао да би се прихватањем Суботићевог предлога створила неста-
билна ситуација и да ће „устати господа, која у истину различите народности у нашој домо-
вини заступају, да ће се подићи и равним правом захтевати, да се и њихова имена у адресу 
уметну, па ће онда назив гласити: талијански-немачки-србски-хрватски-славонски-примор-
ски, итд. народ” . Исто.

79 Д. Микавица, Српска политика у Хрватској и Славонији 1538–1918, 155.
80 Д. Микавица, Суботић и Прибићевић, 26–27. 
81 Суботић је том приликом замерио Милетићу и Политу што су улазили у расправу и 

тиме „испровоцирали” хрватске саборске посланике Антуна Јакића и Амброза Враницани-
ја. Исто, 27. Автобиографија ЈС, III, 218.
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тек на 55. седници од 24. новембра 1866. године. У одбор који је требао да 
расправи и да пронађе решење по питању односа између ових народа ушли 
су: Јован Суботић, Фрањо Рачки, Максимилијан Прица, Иван Перковац, 
Матија Мразовић, Драгојло Кушлан и Никанор Грујић. Одбор је, после не-
колико седница одржаних крајем 1866. и у првих неколико месеци 1867. 
године, поднео свој извештај Сабору Троједне краљевине на 73. седници од 
11. маја 1867. године. Након краће расправе поводом поднетог извештаја, за 
реч се, као главни говорник, јавио Иван Вончина. Он је истакао потребу за 
слогом између народа који су „једног рода, једне крви, а имена двојега, име-
на хрватског и србског”82, као и да је, зарад мира и јединства народа, по-
требно да Хрвати свечано изјаве да су Срби равноправан и „истовјетан на-
роду хрватском”83 у Троједној краљевини. Након тога је први потпредсед-
ник Сабора Мирко Шухај, који је тада председавао седницом, изјавио да је 
Хрватски сабор и раније, у току својих заседања 1848. и 1861. године, подр-
жавао српско-хрватску сарадњу и да ће то учинити и 1867. године, те је без 
гласања прогласио да је изјава посланика Ивана Вончине једногласно усво-
јена, чиме је Хрватски сабор и званично признао Србима њихову народност 
у Троједној краљевини.84 Неколико месеци пре ове Мајске изјаве у којој је 
Србима призната народност на територији Хрватске и Славоније, донета је 
и одлука Сабора да је службени језик у Троједној краљевини „језик хрват-
ски или српски, а свакому је просто служити се писмом латинским или 
ћирилским”.85 Ова одлука Сабора Троједне краљевине донета је одмах на-
кон решења Југословенске академије знаности и умјетности по којом је срп-
ски признат за равноправни језик хрватском на простору Троједнице. Ово 
решење Академије донето је захваљујући великом залагању Јована Суботи-
ћа и Ђуре Даничића.86 У тренуцима расправе о српско-хрватским односима 
на Сабору Троједне краљевине, Јован Суботић и Ђура Даничић су се иста-
кли и као чланови грађевинског одбора који је расправљао о изградњи нове 
Саборне цркве у Загребу.  Када је реч о овом питању, грађевински одбор од 
24 члана је крајем 1864. године прихватио нацрте архитекте Фрање Клајна 
о изгледу нове цркве, која је подигнута у Загребу 1866. године, а чија је уну-
трашњост завршена тек 1884. године, скоро две деценије након изградње.87

82 I. Perić, nav. delo, 370.
83 Isto.
84 Isto.
85 Д. Микавица, Српска политика у Хрватској и Славонији 1538–1918, 158–159. Србо-

бран од 1. јануара 1867. године.
86 Д. Микавица, Српска политика у Хрватској и Славонији 1538–1918, 159.
87 Д. Медаковић, нав. дело, 48–49.
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Одлука Хрватског сабора да призна Србима народност на тлу Хрватске 
и Славоније изазвала је велико одушевљења код Јована Суботића, као једне 
од водећих личности и најактивнијих посланика који су заступали ову иде-
ју у сазвиву Хрватског сабора од 1865. до 1867. године. Са друге стране, ова 
одлука Хрватског сабора довела је и до веома оштрих реакција и негодова-
ња од стране појединих хрватских политичара. Како је Суботић касније 
истакао у једном новинском тексту, посебно је гласан био Лујо Вукотино-
вић који је тврдио да свако ко живи у Хрватској и Славонији мора бити 
Хрват, без обзира на народност или вероисповест.88 Према Вукотиновићу, 
свако ко је тврдио другачије од посланика није патриота и нема „политичку 
обзорност”.89 Суботић је овакве ставове демантовао.90 Он сматра да ретори-
ка Вукотиновића не може пореметити односе два братска народа – Срба и 
Хрвата. Јован Суботић је чврсто заступао став да Србима нико не сме да 
одузима народност и да нема потребе о томе расправљати или доказивати 
припадност народу. Као пример, Јован Суботић наводи да у Угарској при-
падници српског народа нису Мађари, него Срби, па би то требало да буду 
и на простору Хрватске и Славоније. Као посебан народ, према речима 
Јована Суботића, Срби у Троједној краљевини требају да поштују хрватски 
народ и да заједно са њима уско сарађују на политичком и културном пла-
ну.91  Јован Суботић је сматрао да је признавањем српског народа од стране 
Хрватског сабора потврђена „слога и снага“92 два братска народа. Ова одлу-
ка била је, по српски народ, најзначајнији догађај овог сазива Сабора Тро-
једне краљевине. Јован Суботић је тиме, изјављујући да су овом одлуком и 
српски и хрватски народ задовољни и на добитку93, оценио своје учешће у  
сазиву Хрватског сабора од 1865. до 1867. године веома добрим  политич-
ким успехом. Поводом одлуке Хрватског сабора да српском народу призна 
народност, Јован Суботић је у својим мемоарима са великим одушевљењем 
написао: „Хрвати ће остати што су и били, славни јуначки своју домовину 
љубећи народ, а Срби ће бити њима у свему равни. Наша ће домовина  

88 Народ, бр. 126 од 27. октобра 1870. године.
89 Исто.
90 Суботић је у новинском чланку написао: „Г. Вукотиновић враћа се на становиште, 

које је животом народа по свуда већ осуђено. Он потеже теорију, по којој би сви народи у 
турској царевини, носили име Турци; он стаје на темељ, на ком су Мађари некада стојали, 
па су га и они оставили, и баш сад ево хоће и даље од њега да се удаље; он поставља начело, 
против кога дух нашега времена на све стране победоносно војује.” Исто.

91 Исто.
92 Автобиографија ЈС, III, 219.
93 Исто, 219–220. 
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видети у овој изреци признавање својих народа, а други ће народи видети 
слогу и снагу, која ће сваки нападај проти народности и слободи победоно-
сно одбијати, и народ хрватски и српски славним и љубљеним учинити 
како у домовини својој, тако и у свих земљах, где Словени станују”.94

 Догађаји који су се одиграли 1867. године на Хрватском сабору, а резул-
тирали су попуштањем хрватских посланика по питању односа према срп-
ској народности у Хрватској и Славонији, имају дубљу политичку позадину. 
Наиме, априла 1867. године склопљен је споразум између Кнежевине Срби-
је и хрватске Народне либералне странке. Циљ споразума био је стварање 
јединствене државе Јужних Словена, а тиме су створени и услови за зајед-
ничко српско-хрватско деловање на политичкој сцени Хабзбуршке монар-
хије. Овај споразум потпуно је променио хрватску политичку позорницу и 
учешће Срба у њој, али и односа појединих хрватских политичких пред-
ставника према српском народу. Од тог тренутка српски народ у великој 
мери почиње да подржава политичке идеје хрватске Народне либералне 
странке, масовно се учлањујући у њу. Заборавивши њене пређашње ставове 
по питању односа између Срба и Хрвата, а сматрајући да је наступило вре-
ме српско-хрватске сарадње и слоге под гаранцијом Владе Кнежевине Ср-
бије,  припадници српског народа су у огромној мери допринели каснијим 
изборним успесима ове хрватске странке.95

Деловање српских посланика на Хрватском сабору у сазиву од 1865. до 
1867. године је било делимично успешно. Највећи успех рада представника 
српског народа се односи на признавање Срба као посебне народности у 
Троједној краљевини, као и равноправна употреба српског језика и ћири-
личког писма на простору Хрватске и Славоније. Са друге стране, Срби на 
Хрватском сабору нису успели да поново покрену питање одлука Благове-
штенског сабора из 1861. године и обнове Српске Војводине, што због њи-
хове разједињености у различитим политичким странкама, а што због 
мањка простора политичког деловања насталог услед бројних питања о ко-
јима је Сабор у то време расправљао. Упркос томе, овај Хрватски сабор је 
показао да су Срби ипак представљали значајан чинилац у политичком  

94 Исто.
95 Овај споразум тицао се и заједничког дизања устанка у Босни, чију је верзију дао 

Антоније Орешковић, а коначно Илија Гарашанин. Што се тиче изборних резултата, запа-
жен успех остварила је Народна либерална странка на наредним изборима у Срему, где су 
освојили пет од укупно 14 посланичких места. Овај изборни успех био је последица вели-
ког броја српских гласова. Д. Микавица, Српска политика у Хрватској и Славонији 1538–
1918, 159.  В. Крестић, „Срби у Хабсбуршкој монархији”, Историја српског народа, V-2,  
1994, 144.
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деловању и одлучивању на простору Троједне краљевине, а као највећи по-
бедник изашла је хрватска Народна либерална странка, која је 1865. године 
ушла у Сабор без иједног Србина, а из њега изашла као странка у којој ће 
припадници српског народа на простору Хрватске и Славоније видети за-
штитника њихових интереса и носиоца борбе за ослобођење Јужних Сло-
вена у неким будућим временима. 

Miroslav Filipović

SERBIAN ISSUE AT THE CROATIAN PARLIAMENT 1865–1867

Abstract: The text talks about the struggles of Serbian political representatives at 
the Croatian Parliament during the period from 1865 to 1867. At the time there had 
been several main issues discussed at the Parliament, concerning the Serbian people: the 
recognition of Serbs as a separate nation in the Kingdom of Croatia-Slavonia, equal use 
of Cyrillic and Latin alphabet, and other problems concerning the independensy of Ser-
bian ecclesiastical and academical inquiries in mentioned territory. The paper includes 
documents from the Croatian State Archives in Zagreb (F. Zapisnici Sabora /Records 
of the Parliament/ 1865–1866), also monographic publications, articles and periodicals 
related to this period.

Кeywords: Serbs, Croatian Parliament, Croatian political parties, The Kingdom of 
Croatia-Slavonia, Jovan Subotić, Josip Juraj Štrosmajer 
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ГИМНАЗИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ НА ПРОСТОРУ 
ДАНАШЊЕ ВОЈВОДИНЕ ОД ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 19. ВЕКА 

ДО ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Сажетак: Прве гимназије код Срба у Хабзбуршкој монархији биле су латин-
ске. Оне су углавном биле организоване по угледу на протестантске школе. Култу-
ра и просвета српског народа по његовом доласку на просторе данашње Војводине 
била је неразвијена. У новим срединама он се суочавао са већ изграђеним жи-
вотним системом. Прва српска православна гимназија у Хабзбуршкој монархији 
основана је после Темишварског сабора 1791. године у Сремским Карловцима, а 
убрзо за њом и Српска велика православна гимназија у Новом Саду (1810). Про-
светне прилике су огледало једног друштва, које се не може исправно сагледати 
без корелације са политиком и школством, и објективног посматрања њиховог 
односа. Тако су школе биле и остале оруђе на основу којег су се могла пратити 
најважнија обележја једне државе и друштва.

Кључне речи: гимназије, школски систем, школски закони, Карловачка гим-
назија, Српска велика православна гимназија, ђаци, професори

Почетком 19. века најважније установе средњошколског образовања 
биле су гимназије, чији је приоритетни задатак био образовање будућих 
чиновника. Прве гимназије код Срба у Хабзбуршкој монархији биле су 
латинске. Оне су углавном биле организоване по угледу на протестантске 
школе. Између тих латинских школа и првих гимназија постојале су број-
не везе и сличности. Распоред наставе је и у једнима и у другима углавном 
био исти. Постојали су нижи „граматикални” разреди и виши хумани-
стички разред, који су се звали још и „реторика” и „поетика” (потпуна 

1 Čarna Milinković, Museum of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
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гимназија). Седми и осми ра-
зред каснијих гимназија учио се 
на академијама или лицејима и 
звао се „филозофија”. После свр-
шене филозофије прелазило се 
на правни или теолошки факул-
тет, или се ишло на универзитет, 
где су се завршавале правне, ме-
дицинске или богословске нау-
ке.2 Прве латинске или више 
школе настајале су уз цркву, а 
подизали су их црквени велико-
достојници или богати грађани, 
који су у великим градовима 
стварали удружења, а она су фи-
нансирала изградњу истих. Та-
кво образовање није било до-
ступно свој деци. Само они из 
имућнијих породица су могли 
да похађају факултете у Бечу, 
Будиму, Халеу, Лајпцигу или Ге-
тингену. Због тога, а захваљују-
ћи великом залагању митропо-
лита Мојсија Петровића, из Ру-
сије долазе браћа Максим и Пе-
тар Суворов, који 1726. године у 
Сремским Карловцима отварају 
словенску школу (престала да постоји 1731). После смрти митрополита 
Петровића и залагањем његовог наследника митрополита Вићентија Јо-
вановића у Карловце долазе учитељи, међу којима је био и Емануил Коза-
чински. Тако настаје латинска школа, која је постојала од 1731. до 1737. 
године. Исте, 1731. године у Новом Саду је владика Висарион Павловић 
отвoрио „Рождество-богородичину латинско-словенску школу”. Године 
1749. митрополит Павле Ненадовић у Сремским Карловцима отвара „По-
крово-богородичину школу”. Гимназију у Карловцима оснива 1791. годи-
не митрополит Стефан Стратимировић, а 1810. у Новом Саду је званично 
основана Српска православна велика гимназија, али је почела да ради 

2 Милан Шевић, О првим српским средњим школама, Београд 1926, 9.

Слика 1. Гимназијско звоно из некадашње 
Српске велике православне гимназије

(Фотографија из фонда Гимназије  
Јован Јовановић Змај, Нови Сад)
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1816. године. То су уједно били и почеци гимназијског образовања код 
Срба у Хабзбуршкој монархији. Све поменуте школе радиле су у оквиру 
црквеношколске аутономије. О њима су се бринуле локалне власти уз 
надзор виших војних команди.

Смрћу митрополита Вићентија Јовановића наступио је тежак период у 
српском школству у Хабзбуршкој монархији. Због ратних прилика и нема-
штине, велики број средњих школа се угасио. Убрзо су највиши великодо-
стојници Карловачке митрополије (коначне одлуке је доносио искључиво 
митрополит Ненадовић) донели одлуку да се формира фонд у који ће се 
уплаћивати новац за потребе школа, а који би омогућио бржи развој обра-
зовног система. Личним залагањем у развоју школског система истакао се 
митрополит Павле Ненадовић.

Иако су католичке средње школе на простору Хабзбуршке монархије 
примале и децу других нација и друге вере, постојао је велики страх од 
унијаћења, јер су морали да прате католичку веронауку. То је многе народе, 
а међу њима и Србе, нагнало да се залажу за подизање својих школа, тачни-
је гимназија. Како би избегли размирице у погледу верских схватања, уче-
ња и догми, Срби су за прве директоре својих најстаријих гимназија довели 
протестанте, учене људе који су својим радом ударили темељ будућим шко-
лама. Како су најстарија места гимназијског образовања код Срба били 
Сремски Карловци и Нови Сад, Карловачка митрополија постала је њихов 
просветни центар у Хабзбуршкој монархији. 

Да су током 19. века најважније установе средњошколског образовања 
у Монархији биле гимназије, говори и податак да их је тридесетих година 
похађало око 22.000 ђака.3 Када је после револуционарних збивања среди-
ном 19. века у Хабзбуршкој монархији заведен апсолутистички режим, са 
циљем сузбијања националних и револуционарних тежњи, дошло је и до 
реформе просветног система, која се односила и на постојеће гимназије. 
Аустро-угарска нагодба омогућила је доминацију мађарског националног 
духа у угарском делу Монархије, који се кроз школу спроводио преко јези-
ка и других закона. Пре поменуте нагодбе, у гимназијама на простору Угар-
ске учило се на немачком језику, у употреби су били немачки уџбеници, а 
најважнији предмет био је латински. После нагодбе, немачки језик је заме-
њен мађарским.

Временом су се услови школовања мењали, а просветни закони су се 
прилагођавали одређеним тенденцијама друштва и политике. Након Пр-

3 Петер Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал и Александар Касаш, Историја Мађара, Бео-
град 2002, 354, 414. 
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вог светског рата на простору да-
нашње Војводине постојало је 15 
државних, општинских и верои-
споведних гимназија и реалки. 
Наставни језик у поменутим 
школама био је „несловенски” 
(изузев у Српској великој право-
славној гимназији у Новом Саду). 
Тако је већ 1919. Просветни одсек 
предложио Министарству про-
свете да се отвори десет нових 
гимназија у којима ће се настава 
слушати на српском језику.4 Исте 
године, у Бачком Петровцу је 
отворена нижа гимназија, у којој 
је настава извођена на словачком 
језику. У складу са уговором о 
националним мањинама, при др-
жавним гимназијама у вишена-
ционалним срединама отворена 
су одељења у којима се настава 
слушала на немачком и мађар-
ском језику. Тако је у Врбасу (Новом Врбасу) гимназија постала државна са 
немачким наставним језиком. Поменути језик био је задржан и у паралел-
ним одељењима гимназије у Вршцу, као и у нижим одељењима гимназија 
у Новом Саду, Панчеву, Новом Бечеју и Белој Цркви. Када је донесен Закон 
о подржављењу гимназија, многе мађарске гимназије биле су укинуте, и то 
до краја 1920. године.5 У Новом Саду била је укинута мађарска гимназија, 
јер је наводно пала бројност мађарских ђака. Сви немађарски ученици 
који су похађали поменуту школу били су пребачени у одељења где се на-
става слушала на државном језику. Мађарски као наставни језик опстао је 
у свих осам одељења само у гимназијама у Суботици, Сенти и у седам ра-
зреда у Великом Бечкереку.6 Чак је и био одбијен захтев католичког апо-

4 Владимир Радашин, Школска управа у Банату, Бачкој и Барањи од 1918. до 1929. годи-
не, Нови Сад 1986, 93, 124, 138.

5 Законом о подржављењу школства укинуте су мађарске гимназије у Новом Саду, Су-
ботици, Великом Бечкереку, Сомбору, Белој Цркви и Новом Врбасу.

6 Бранислав Глигоријевић, „О настави на језицима народности у Војводини 1919–1929”, 
Зборник за историју,  бр. 5, 1972, 61–63.

Слика 2. Глобус, крај 19. века
(Фотографија из фонда Музеја Војводине)
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столског администратора у Великом Бечкереку да се у поменутом месту 
отворе две гимназије са мађарским и немачким наставним језиком, за шта 
је поменута бискупија била спремна да сноси трошкове.7 Узимајући у об-
зир наведене податке, може се закључити да је просветна политика на са-
мом почетку конституисања нове државе помагала спровођење национал-
не политике која је била од највеће важности новоформираном државном 
уређењу. Као некада у Аустроугарској, тако је и у Краљевини СХС, касније 
Краљевини Југославији, владало велико интересовање за гимназије, како 
код ђака, тако и код њихових родитеља. Тај престиж у добијању што бољег 
знања и образовања је и створио баријеру између образованих и необразо-
ваних. Успон на друштвеној лествици омогућавао је образованим поједин-
цима да раскину своје везе са коренима, са селом, па чак и са породицом, 
на шта указују многи сведоци поменутих догађаја 30-их година 20. века. 
Неке гимназије су већ у међуратном периоду имале епитет престижних, 
јер су своје почетке баштиниле још у 18. и 19. веку. То се најбоље може пра-
тити преко рада карловачке и новосадске гимназије. У њих су се углавном 
уписивала деца из угледних и добростојећих породица. Примера ради, бо-
равак у Стефанеуму, интернату при Карловачкој гимназији (који је посто-
јао до 1941. године), месечно се плаћао 900 динара, што је у оно време била 
плата учитеља. То значи да су елитније школе могла да похађају деца све-
штеника, лекара, инжењера, ветеринара, бољих трговаца и интелектуалаца. 
Упркос наведеним чињеницама, интересовање за гимназије било је велико 
и број ђака је стално растао. Тако се школске 1936/37. године у Државну 
реалну гимназију у Зрењанину (Петровграду) уписало 867 ђака, а већ сле-
деће 986.8 Почетком 30-их година број ђака уписаних у гимназије на про-
стору данашње АП Војводине (тада Дунавске бановине) износио је 10.764, а 
пред избијање Другог светског рата тај број се повећао на 19.903 ученика. 
Међутим, поред оваквих статистичких података, пред избијање рата у Кра-
љевини Југославији се школовала свака десета особа узраста између 15 и 19 
година. Мишљења о томе да ли гимназије у Краљевини Југославији пружа-
ју одговарајуће образовање за децу имућних родитеља, била су подељена. 
Оно што је гимназијско образовање засигурно обезбеђивало јесте државна 
служба, за коју је ипак била погоднија диплома поменутих школа. Интере-
совање за гимназијско образовање није спласнуло ни након 1945. године, 
само је било на удару друге политике, коју је градила новоформирана др-

7 Биљана Шимуновић-Бешлин, Просветна политика у Дунавској бановини (1929–
1941), Нови Сад  2007, 193.

8 Исто, 292.
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жава. На примеру две најстарије гимназије на простору данашње АП Вој-
водине, најбоље се могла пратити друштвена околност српског народа у 
Хабзбуршкој монархији. Данас обе гимназије баштине културна добра и 
збирке које су од великог значаја. Услед ратних година и последица који је 
он носио са собом, није сачуван завидан број предмета, али оно што јесте, 
указује на богату историју поменутих школа. 

Култура и просвета српског народа по његовом доласку на просторе 
данашње АП Војводине била је неразвијена. У новим срединама он се суо-
чавао са већ изграђеним животним системом. У таквим околностима ми-
трополит Мојсије Петровић је 1727. године упутио проглас народним пред-
ставницима у којем је изразио своју жељу да у Карловцима отвори школу 
како би српски народ извукао из таме необразовања. За школу је наменио 
једну дворску кућу, у коју је довео Максима Суворова као предавача сло-
венског и латинског језика. Тако је 1728. године настала нова школа Макси-
ма Суворова. Митрополит Вићентије Јовановић, који је наследио Мојсија 
Петровића, у Карловце је довео Емануила Козачинског, након чијег доласка 
се отвара трећи разред Латинске школе. Из тога закључујемо да су прво-
битне школе у поменутом месту биле тзв. латинске и да су њихови први 
учитељи били Руси. У периоду од 1749. до 1768. године радила је, у оквиру 
Покровобогородичине школе, и латинска, тј. потпуна гимназија Павла Не-
надовића.

Прва српска православна гимназија у Хабзбуршкој монархији основана 
је после Темишварског сабора 1791. године у Сремским Карловцима. Значај-
на средства за њено оснивање обезбедио је трговац Димитрије Анастасије-
вић Сабов (20.000 форинти), а први наставни план израдио је митрополит 
Стефан Стратимировић, по угледу на тадашње угарске гимназије.9 Настава 
је извођена на латинском  и немачком језику, а у почетним разредима и на 
српском (како би се наставници могли споразумети са ђацима). Већина 
ђака потицала је из сиромашних породица, те је митрополит Стефан Стра-
тимировић 1797. године основао „Благодејаније”.10 Осим за смештај сиро-
машне деце, при школи је постојао и конвикт за децу из имућних породи-
ца, који је, такође, био основан на митрополитову иницијативу. 

Пошто међу Србима није нашао погодне личности, а одржавао је личне 
везе са угледним људима из Словачке, митрополит Стратимировић је одлу-
чио да за првог директора школе постави Јана Гроса. Поред њега, из дана-
шње Словачке била су још тројица директора: Андреј Волни, Карло Руми и 

9 Душан Ј. Поповић, Срби у Војводини, књ. 3, Нови Сад 1963, 154–157.
10 Благодејаније је било нека врста интерната, у коме су ђаци имали бесплатан стан и 

храну.
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Павел Магда. Јан Грос је докторирао у Јени, а у септембру 1791. године је 
стигао у Карловце, где се прихватио посла професора и директора. Андреј 
Волни био је изузетно образован човек. Патронат ове гимназије га је 1794. 
године изабрао за професора „разреда човечности”, и то по препоруци пе-
штанског професора Антона Крајла, који је био у сталној преписци са ми-
трополитом Стефаном Стратимировићем.11 Волни се истакао својим радом 
у школи, педагошком спремом, као и општим образовањем, те је, по одла-
ску Јана Гроса из Карловаца, Патронат управо њега поставио на место но-
вог директора. По струци је био природњак, тако да не чуди то што је у 
школу увео учење антропологије са хигијеном. Природне науке училе су се 
у свим „граматикалним” разредима, па и у разредима „човечности”.12 Вол-
ни оснива природописне кабинете, тако да је за две године по доласку у 
Карловце формирао минералошку збирку од 800 примерака минерала и 
камења. По карловачкој околини је сакупљао биљке и тако саставио своје 
чувене хербаријуме које је сврстао у три Центурије (Centuria – свеска од 

11 Јован Радоњић, „Прилог историји српских штампарија”, Споменик, бр. 42, 1910, 71.
12 Радивоје Врховац, „Прве српске новине и оснивање Карловачке гимназије”, Изве-

штај Српске православне велике гимназије карловачке, 1903/4, 10.

Слика 3. Карловачка гимназија 
(Фотографија из фонда Музеја Војводине)
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100 листова биљака), од којих су сачуване две (прва и трећа), које се и да-
нас чувају у школи. Овакав рад није ценио само Патронат него и страни 
стручњаци. Ђаци су били одушевљени његовим приступом раду и наста-
ви.13 Да би се побољшали услови рада у школи, професори и директори су 
имућнијим ђацима издавали станове који су били у оквиру школе. То је 
радио и Волни. У његовом пансиону увек је било шест или седам ђака, као 
и „ђак-инструктор”, који је био нека врста редара.14 Андреј Волни напустио 
је Карловачку гимназију после 21 године преданог рада, и то искључиво из 
материјалних разлога. Схватио је да школски фонд не може издржати бу-
дуће финансирање његове пензије, те је отишао у Мужају (Берешка жупа-
нија) на место директора фабрике стипсе. По одласку је оставио дирљиво 
опроштајно писмо, које се данас налази у школској архиви. Наследио га је 
Карло Руми. Он је био веома образован човек. Говорио је неколико језика и 
пореклом је био из данашње Словачке, мада се у неким списима може про-
читати да је за себе говорио да је немачки књижевник и мађарски патриота. 
Своје способности Руми је „расцепкао” на разноврсне предмете. Трудио се 
да настави Волнијев рад, а заслужан је била увођење грчког језика у наста-
ву. Био је у добрим односима са митрополитом Стефаном Стратимирови-
ћем.15 После њега је дужност директора добио Павел Магда, који је до дола-
ска у Карловце био професор Шопронске гимназије. Годишња плата у Кар-
ловачкој гимназији му је била 1.000 форинти. Због непромишљеног писања 
у наставном предмету земљопису, бечки Дворски ратни савет је тражио од 
Патроната да Магду отпусте из школе.16 Убрзо после те наредбе уследила је 
и одлука Савета да евангелисти више не могу бити професори у православ-
ним школама. Да је Павел Магда оставио добар утисак у школи, говори и 
податак да се Патронат залагао за то да он не буде отпуштен из службе док 
не пронађе друго радно место. Патронат га је задржао на месту директора 
са платом од 500 форинти све док на ту позицију није изабрао Јована Лаза-
ревића. Карловачка гимназија постаје средиште српске  просвете, културе 
и духовности. У почетку су њени ђаци били из Карловаца и околине, али не 

13 Његови чувени хербаријуми данас се чувају у Карловачкој гимназији, као и у Мађар-
ском народном музеју у Будимпешти.

14 До 1801. године ђаци су плаћали 10 форинти за месечну станарину.
15 Митрополит Стефан Стратимировић и Карло Руми били су кумови (крстио му је сву 

децу). Никола Радојчић, „Историјске студије Стефана Стратимировића”, Гласник Истори-
ског друштва, књ. II, 1929, 320.

16 Написао је да су природна богатства Угарске таква да би она могла бити самостална 
земља. Ђорђе С. Ђорђевић и Сима Н. Томић, „Павел Шафарик”, Летопис Матице српске, 
књ. 186, 1896, 152.
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задуго. У Гимназију су почели пристизати и ђаци из свих српских крајева. 
До 1852. године Карловачка гимназија била је шесторазредна тј. потпуна, а 
те године  је добила седми и осми разред. Залагањем патријарха Рајачића, 
она је 1860. године почела да прославља Светог Саву као школску славу. 
Године 1872. Вуковим правописом је био исписан програм Велике гимнази-
је карловачке, а право на полагање завршног испита, тј. испита зрелости 
(матура) остварено је 1873. године. У исто време je и српски језик постаo 
језик наставе, мада се морао учити и мађарски језик. Заједно са гимназијом 
основана је и библиотека. Књиге су добијане на поклон од разних пријате-
ља школе (директора, професора, бивших ђака, добротвора, патрона, науч-
них друштава и установа, књижара и издавача), или су набављане о трошку 
гимназијског фонда. До данас су сачуване књиге са посветама првих дирек-
тора Гимназије – Јована (Јохана) Гроса, Андрије Волнија и Карла Румија, 
као и њених првих професора: Кирила Араницког, Јована Живковића, Јо-
вана Живановића (који је целу своју библиотеку завештао Гимназији). Ту су 
и легати: легат патријарха Германа Анђелића; легат Теодора Радичевића, 
карловачког ђака и оца Бранка Радичевића, најчувенијег њеног ђака; легат 
Јована Герчића, првог директора Гимназије српског порекла; легат Паје 
Адамова Марковића, професора Гимназије, књижевника, оснивача „Бран-
ковог кола”. И многи други знаменити грађани су своје књиге завештавали 
гимназијској библиотеци (барон Александар Рајачић, архимандрит Анто-
није Нако, црногорски књаз Никола Петровић). Фототипско издање Миро-
слављевог јеванђеља, које је штампао о свом трошку, Библиотеци је 1897. 
године поклонио краљ Александар Обреновић.

Гимназија је првих сто година деловала у старој згради Латинске школе. 
Кроз њу је прошло нешто више од 18.000 ученика. Стара  гимназијска зграда 
порушена је у априлу 1890, а исте године је темеље нове зграде осветио па-
тријарх Георгије Бранковић. Новцем  браће Анђелић (патријарха карловач-
ког Германа и сремскомитровачког свештеника Стефана), а према пројекту 
будимпештанског архитекте Јулија (Ђуле) Партоша, подигнута је нова, ре-
презентативна зграда, у српско-византијском стилу, са богато украшеним 
главним улазом. Градња је завршена 1891. године, а изнад богато украшеног 
улаза у Гимназију постављен је натпис: Браћа Анђелићи српском народу. Од 
1907. године наставу у овој гимназији могле су да прате и девојке. У почетку, 
само девојке које су живеле у Сремским Карловцима, како би увек могле 
бити под контролом својих родитеља, а потом и оне из осталих крајева.

Гимназија је, као и многе друге школе, подржављена 1921. године. 
Многи су такву одлуку новоформиране власти сматрали срамотном, јер је, 
према њиховом мишљењу, гимназија са богатом традицијом изједначена 
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са осталим провинцијским школама. Када је постала Државна реална гим-
назија, у њој је извршено инвентарисање научних збирки. Школа је, према 
тадашњем попису, имала физикалну, хемијску, природописну, геометриј-
ску, географску, преисторијску и нумизматичну збирку. Тај податак указу-
је на преданост у раду и професора и ђака, који је ова школа неговала од 
својих најранијих дана.

Многи наши знаменити људи били су карловачки ђаци и професори: 
Павле Соларић, Димитрије Давидовић, Сима Милутиновић Сарајлија, Ми-
лован Видаковић, Јаков Герчић, Јосиф Рајачић, Стефан Шупљикац, Јован 
Стерија Поповић, Јован Суботић, Бранко Радичевић, Илија Округић Сре-
мац, Ђорђе Поповић Даничар, Коста Руварац, Димитрије Руварац и Ила-
рион Руварац, Ђорђе Натошевић, Јован Чокор, Милорад Поповић Шапча-
нин, Милан Јовановић Батут, Јован Живановић, Радивоје Врховац, Милан 
Недељковић, Никола Радојчић, Димитрије Костић, Васа Стајић, Борислав 
Михајловић Михиз, Дејан Медаковић, Вида Огњеновић и др.

На месту данашње Гимназије „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду 
1702/3. постојала је основна школа која је радила у порти Цркве Св. Георги-
ја.17 Цркве су оснивале школе за своје потребе, те су оне имале црквени 
карактер. У таквим школама образовали су се будући свештеници, а  
дешавало се да у њима буде и деце трговаца и занатлија. Овакве школе на-
зивале су се тривијалним18 и биле су организоване по узору на грчке. Учи-
тељи су били свештена лица. Иако се 1810. година узима као почетак ства-
рања и развоја средњошколског образовања код Срба у поменутом граду,19 
његови почеци су, заправо, везани за 1731. годину, када је, захваљујући ве-
штом залагању владике Висариона Павловића, основана „Рождество-бого-
родичина латинско-словенска школа” у Петроварадинском Шанцу. Поме-
нуту школу основао је на празник Мале Госпојине – Рођење Пресвете Бого-
родице (8/21. септембра 1731). Зато је названа „Рождество-богородичином”, 
као што се школа у Карловцима звала „Покрово-богородичина”, јер је, по 
угледу на Русију, настава у њој почињала 1/14. октобра – на дан прославља-
ња поменутог празника. Школа је имала ранг ниже реалне гимназије.  

17 У Војводству Србија и Тамишком Банату су, на пример, школске 1858/59. године по-
стојале 182 основне школе. Налазиле су се у 149 села и градова. Разреда и учитеља било је 
220. Према попису становништва, те школске године било је уписано 51,8% деце школског 
узраста, односно 67,7% дечака и 32,9% девојчица. Радмило Достанић, Натошевићева рефор-
ма школа, Нови Сад 1987, 30–31, 73–74.

18 Тривијалне школе представљале су најнижи тип школе. У њима се изучавало читање, 
писање и рачунање.

19 Оснива се Српска православна велика гимназија у Новом Саду.
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О првим годинама живота ове школе мало је сачуваних података. Зна се да 
је њен први директор био Мартин Јеленек20 и да је допринела образовању 
младих и формирању српске грађанске интелигенције у данашњој Војводи-
ни. Радила је до 1789. године, када је укинута због реформи цара Јосифа II. 
Од 1741. до 1749. године она је постепено прерастала у филозофско-бого-
словску академију – Collegium Vissariono-Pavlovicsianum Petrovaradiniense. 
Значај те образовне институције треба сагледавати из више духовних и 
културних праваца. У овој богословској школи Бачке епархије од самог ње-
ног настанка радили су врхунски професори оног времена. То су били људи 
који су оставили дубок траг у историји српског народа. Први и најважнији 
од њих свакако је Дионисије Новаковић, који је у Петроварадински Шанац 
дошао крајем 1737. или почетком 1738. године и у поменутој школи добио 
место наставника. Постоје подаци да је Висарион Павловић преговарао са 
Максимом Суворовим око места професора у школи, а не зна се поуздано 

20 Васа Стајић, Српска православна велика гимназија у Новом Саду 1818–1949, Нови Сад 
1949, 53.

Слика 4. Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад
 (Фотографија из фонда Гимназије)
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да ли је у њој радио и Емануил Козачински. Оно што је сигурно, јесте  
чињеница да је поменута гимназија имала најбоље учитеље оног времена 
– Захарија Орфелина и Јована Рајића. Међу ученицима нижу се имена зна-
менитих личности: Лукијан Мушицки, Петар Милорадовић, Симеон Пи-
шчевић, Стефан Стратимировић, Данило Петровић, Милован Видаковић, 
Константин Каулици, Гаврило Ползовић, Павле Којић, Ђорђе Сервици и 
многи други. Ова латинска школа је, вероватно, имала наставни план и 
програм као сродна јој школа у Карловцима. Њен задатак био је да учени-
цима омогући да савладају и науче латински и словенски језик, а потом 
црквене науке, као и да редовно посећују богослужења. Деца су ову школу 
уписивала по завршетку трећег или четвртог разреда основне школе. Коли-
ки је акценат био на религијском образовању, говори и податак да је 40-их 
година 18. века она прерасла у филозофско-богословску академију. Ново-
садски трговци били су понесени обећањима цара да ће се у Новом Саду 
отворити гимназија за све вероисповести. У ту сврху су приложили згра-
ду21 и сав инвентар за школу. Међутим, веома брзо је дошло до краха ре-
форми, те су, уместо заједничке школе, грађани и деца Петроварадинског 
Шанца добили Римокатоличку гимназију. Управо је таква ситуација убрза-
ла процес стварања српске гимназије, која је основана 1810. године, а зва-
нично почела са радом 1816. године у згради некадашње „Рождество-бого-
родичине латинско-словенске гимназије” (Collegium Vissariono-
-Pavlovicsianum Petrovaradiniense). Оснивању Српске православне велике 
гимназије у Новом Саду претходиле су дуге године борбе и залагања поје-
динаца како би поменути град добио једну такву школу. Иницијатива је 
постојала и 1774. године, када је до танчина урађен нацрт и план будуће 
школе и интерната, у који би били смештени ђаци. Она је замрла, јер поме-
нути план нису подржавале тадашње власти, превасходно царица Марија 
Терезија, која је сматрала да то питање још увек треба држати по страни.22

По наредби виших власти, године 1789. шесторазредна Латинско-сло-
венска школа у Новом Саду утопљена је у новоформирану Римокатоличку 
гимназију. Тој новој школи уступила је и тек изграђену зграду. Срби су то 
окарактерисали као њено укидање. С обзиром на чињеницу да се није мо-
гла сложити са новонасталом ситуацијом, неколицина угледних грађана је 

21 На месту данашње гимназије 1787. године подигнута је зграда, која је коришћена за 
потребе Латинско-српске гимназије („Петроварадинске рождество-богородичине гимнази-
је латинско-словенске”). Била је саграђена од тврдог материјала и имала је више просторија. 
Неки наставници су у њој имали и свој стан.

22 Љубица Ациган, „Историја школа и образовања код Срба”, Зборник за друштвене 
науке, бр. 60, 1975,  199–202.
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одлучила да се и даље залаже за то да будући нараштаји добију своју сред-
њу школу. 

Тадашњи бачки владика Јован Јовановић, сазвао је скупштину 31. јану-
ара 1795. године, на којој је изјавио да је вољан давати 2.000 форинти годи-
шње за потребе будуће школе. Она би радила по узору на тек формирану 
гимназију у Карловцима, а управу над њом би имао Православни патро-
нат.23

Веома брзо су многи даривали новац за отварање нове школе, тако да 
се за кратак период у каси нашло око 20.000 форинти. Међутим, та иници-
јатива није заживела јер је била покренута без митрополитовог знања; 
отварању српске православне школе противили су се како католички чла-
нови новосадског Магистрата, тако и мађарска школска управа у Печују. 
Услед све већег ангажовања богатих трговаца из Новог Сада, митрополит 
Стефан Стратимировић24 је уз помоћ новоизабраног владике бачког Гедео-
на Петровића, поново покренуо иницијативу за подизање и отварање пра-
вославне школе у поменутом магистрату. 

Међу угледним грађанима највише се истакао Сава Вуковић,25 који је 
називан и Сава Вуковић од Беркасова (Бергесо, Beregshof, Bregsaul Mare, 
Тамишка жупанија). Био је трговац, спахија и народни добротвор. Са же-
љом да помогне у унапређењу умног и моралног стања српског народа, 
Српске православне цркве и просвете, као и неговање српског језика и 
књижевности, он је 1810. године завештао 20.000 форинти за оснивање 
Српске велике православне гимназије у Новом Саду.26 На свој имендан – 
26. јануара 1810. године, уочи Св. Саве, објавио је задужбинско писмо – 
Основно писмо, уз које је приложио и поменуту суму новца. Иако је, због 
велике девалвације аустријског новца 1811. године, остала само петина при-
ложене вредности, заузимањем бачког владике Гедеона Петровића и уз по-
моћ других приложника – новосадских Срба који су подржали Вуковићеву 
идеју, за кратко време је прикупљено преко 100.000 форинти. Хабзбуршки 
цар Франц I је 1811. године дао сагласност за оснивање школе. Основно пи-
смо потврђено је пет година касније (1816), када су се стекли услови за отва-
рање прва три разреда гимназије.27 Тако је Нови Сад у другој деценији 19. 

23 Васа Стајић, нав. дело, 64.
24 Стефан или Стеван Стратимировић (Кулпин, 27. децембар 1757 – Карловци, 23. сеп-

тембар 1836) био је карловачки митрополит од 1790. до 1836. године.
25 Миленко Шуваковић, Од српске православне до данашње гимназије. Новосадска гим-

назија 1810–1960, Нови Сад 1960, 8–15.
26 Андра Гавриловић, Знаменити Срби XIX века, Београд 2006, 56–57.
27 Миленко Шуваковић, нав. дело, 8–15.
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века добио Српску православну гимназију. Он је, поред Сремских Карлова-
ца, постао ново седиште просветног рада. На основу царске одлуке и у 
складу са Основним писмом, формирани су Патронат и Старатељство – као 
највиши органи Гимназије.28 Од 1819. школа је имала шест разреда и била 
потпуна. Први управитељи Гимназије били су прота Данило Петровић и 
градоначелник Григорије Јанковић. Убрзо су у њу дошли угледни професо-
ри: Георгије Магарашевић, Мојсије Петровић, Игњат Јовановић и Павел 
Јосиф Шафарик. Наставни план Гимназије у овом периоду био је сачињен у 
складу са државном уредбом Ratio educationis. Та уредба важила је за све 
државне гимназије у Угарској. Гимназија је остала шесторазредна до 1848. 
године. Предмети су предавани на немачком језику, изузев веронауке, која 
је извођена на српском језику.

У Гимназији се настава одвијала све до избијања Мађарске револуције 
1848/49. године. Школа је привремено престала са радом 12. јуна 1849. го-
дине, када је бомбардован Нови Сад. То бомбардовање осетила је и Гимна-
зија Она је престала са радом 12. јуна 1849. године. Осим зграде страдала су 
и дидактичка помагала, као и вредна природњачка збирка. Непосредно пре 
бомбардовања, школска библиотека била је склоњена у Храм Св. Три јерар-
ха (Алмашка црква), који се, такође, налазио у старом језгру града. Ни њега 
није мимоишла судбина уништавања и рушења. Тако је један део вредних 
књига био у потпуности уништен. Настава је обновљена тек школске 1852. 
године. Радила је према наставном плану Organisations – Entwurf.29 Због ве-
лике оскудице и немаштине, са радом су почела само прва четири разреда 
ниже гимназије, тако да она није имала право јавности. Издржавање Гим-
назије постало је велико оптерећење за Патронат. Међутим, сасвим неоче-
кивано је 1860. године стигла помоћ из Беча. Наиме, цар Франц Јосиф I 
понудио је помоћ из државне касе. Тиме је школа постала потпуна односно 
осморазредна. Поштован је и услов да она очува свој верски и национални 
карактер. 

После стварања Двојне монархије 1867. године настали су нови услови 
рада Српске гимназије у Новом Саду. Посебан проблем у јужној Угарској 
представљало је решавање међунационалних односа у образовању и кул-
тури. Период од 1868. до 1918. године био је у духу опстанка Српске гимна-
зије, односно стварања и прибављања нових фондова, који би омогућили 

28 На челу Патроната налазили су се карловачки митрополит и бачки епископ. Поред 
њих, Патронат је чинило још шест особа. Два члана Патроната долазила су из конзисторије 
бачке, а четири члана (грађани) давала је Српска православна црквена општина у Новом 
Саду.

29 Милан Шевић, нав. дело, 20, 21.
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даљи развој школе. Године 1900. 
Гимназија је добила и нови из-
глед, који је сачуван до данас. 
Њена првобитна зграда налази-
ла се у порти Саборне цркве, на 
истом месту где је данашња 
школа. Зграду је подигла Срп-
ска православна општина 1787. 
године за потребе Латинско-
-словенске гимназије.30 Барон 
Милош Бајић, унук Милоша 
Обреновића, поклонио је 
200.000 круна за њену изград-
њу. Зграда је подигнута у рене-
сансном стилу, по пројекту Вла-
димира Николића. Она има по-
друм, високо приземље и спра-
т,31 а основа јој је у облику слова 
П. Обликована је у духу еклек-
тицизма, са елементима карак-
теристичним за српску роман-
тичарску архитектуру.

Школске 1914/15. година 
није било наставе. Предавања 
нису одржавана, јер је школска 
зграда била претворена у болни-
цу. Полагао се само испит зрело-
сти, а ученици су градиво савла-
давали приватно. Таква ситуа-
ција била је и наредне школске 
године, док је 1916/17. и 1917/18. некако одржавана редовна настава. Наравно, 
она није била вођена без пропратних тешкоћа, које су се огледале у недо-
статку професора, као и велике немаштине и оскудице. Велику помоћ шко-
ли и ђацима у ратним годинама пружио је и епископ бачки Митрофан  

30 Илија Петровић, Наставници новосадске гимназије, Нови Сад 2010, 15–45.
31 Васа Пушибрк, Постанак и развитак Српске православне велике гимназије у Новом 

Саду, Нови Сад 1896, 32.

Слика 5. Табло матураната из Српске велике  
православне гимназије, 1903/4.

(Фотографија из фонда Музеја Војводине)



Чарна Милинковић112

Шевић, који је својевремено био њен ђак.32 Након завршетка Првог светског 
рата 1918. године, у Гимназији су били промењени услови и правила рада. 
Само две године касније она је подржављена. Подржављењем српских пра-
вославних великих гимназија у Сремским Карловцима и Новом Саду срп-
ски народ је остао без гимназија класичног типа. Две деценије касније – 
1939. године, рођена је идеја о обнови рада старе школе. Ту идеју је подржа-
вао и иницирао тадашњи министар просвете – Антон Корошец. Тако је 
стари начин рада гимназије поново заживео 1939. године, када је отворен 
први разред, а наредне године и други. Међутим, нова ратна дејства, која 
захватају ове територије 1941. године, прекинула су обнову некадашњег 
гимназијског система. По завршетку рата у Новом Саду 1944. године отво-
рене су три гимназије: Мушка, Мешовита и Женска. Мушка гимназија била 
је смештена у згради „Платонеум”, Мешовита у римокатолички самостан тј. 
клостер (где се данас налази Музичка школа), а Женска у згради бивше Гра-
ђанске школе. Мешовита гимназија је нешто касније пресељена у зграду у 
којој се данас налази Гимназија „Јован Јовановић Змај”. Услед недостатка 
простора, ове две гимназије се 1959/60. године спајају у Гимназију „Јован 
Јовановић Змај”. После велике школске реформе спровођене од 1977. до 1983. 
године, ова гимназија радила је као Центар за образовање кадрова у дру-
штвеним делатностима, а 1989. постаје Средња природно-математичка шко-
ла „Јован Јовановић Змај”. Школске 1990/91. године коначно добија назив 
Гимназија „Јован Јовановић Змај”, који остаје до данас.

Данашња Гимназија „Јован Јовановић Змај” једна је од најстаријих кул-
турно-образовних институција у Србији. Због своје богате прошлости, она 
је чувар традиције образовања. Дала је велики број високообразованих 
људи који су постали знамените личности, чија се имена и данас са пошто-
вањем изговарају.

Историја образовања на простору данашње Војводине није започета 
оснивањем појединих школа. Њиховом формирању претходиле су многе 
припреме, те је њихово оснивање дошло као круна дугогодишњег рада и 
залагања појединаца, који су имали визију и жељу да младим генерацијама 
омогуће школовање. На територији Хабзбуршке монархије Срби су живели 
и пре Велике сеобе (1690), којом нису само повећали своју бројност већ су и 
стекли право на одређене привилегије у односу на друге народе. Основу 
свих привилегија чинили су акти Леополда I, Јосифа I, Карла III и Марије 
Терезије. Од владара су добили аутономију у црквеним, школским и дели-
мично световним питањима. Те привилегије биле су основ стварања услова 

32 Сава Вуковић, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд 1996, 321–322.



113Гимназијско образовање на простору данашње Војводине  
од друге половине 19. века до друге половине 20. века

за развој школа.33 Међу досељеним Србима било је много трговаца и зана-
тлија. Они су своје визије испољавали кроз јаку жељу за оснивањем школа, 
преко којих су неговали и идентитет народа којем су припадали.

Деветнаести век донео је са собом одређене новине, како у политичком, 
тако и у културном смислу. Велике промене десиле су се након Мађарске 
револуције 1848/49. године, захватајући и национално хетерогену Хабзбур-
шку монархију. Био је укинут феудализам, чиме су ударени нови економ-
ски и друштвено-политички темељи поменутом друштву. Интереси разли-
читих народа у Монархији нису могли бити идентични. 

Након револуционарних година уследио је период Баховог апсолутизма 
(1851–1859). Срби су добили Војводство Србију и Тамишки Банат (1849), које 
је укинуто 1860. године. Тих година значајну улогу за Србе имали су народ-
ни сабори. Управо они су се залагали за културно и просветно подизање 
народа. Била је донета Уредба о уређивању црквених и школских дела грчко-
-источне митрополије. Та уредба била је потврђена Рескриптом, по коме је, 
осим врховној школској управи, надзор над школама поверен српским ау-
тономним органима, општинском црквеном одбору, конзисторији и патри-
јарху. Тиме није био умањен утицај свештенства над школама.34

Друга половина 19. века била је обележена и развојем српске буржоази-
је, која постаје водећа снага економског, политичког, културног и просвет-
ног живота Срба у Хабзбуршкој монархији. Капиталистичка класа долази 
на власт рушећи за собом тековине феудалног уређења. Таква оријентација 
била је прихватљива за већинске слојеве младог грађанског друштва. Са 
економским напретком она постаје основ великог националног одушевље-
ња и општекултурног и просветног полета, као и схватања да поменуте 
промене могу довести до препорода народа. Култура која се 60-их година 
изграђује код Срба на простору Хабзбуршке монархије имала је наглашену 
историјску мисију. То је период када долази до националног буђења, које је 
за собом носило и развој науке и образовања. 

У другој половини 19. века постојеће школе имале су уређен систем 
рада, који је био подложан надоградњи. Промене су се огледале у заснова-
ности образовања и васпитања младих на савременијој педагошкој и ди-
дактичкој пракси. Црквена хијерархија и даље је имала одлучујући утицај 
на српске школе, али се све више испољавало интересовање српског гра-
ђанства за њих. Оно је захтевало културу која ће бити у функцији његове 

33 Стеван Симеоновић-Чокић, „Српске привилегије”, Војводина, бр. 2, 1939, 50, 54, 77, 85.
34 Владимир Радашин, Српска аутономна школска управа у Карловачкој митрополији, 

Нови Сад 1986, 21–32.



Чарна Милинковић114

друштвене интеграције. Развитак књижевности (Јован Јовановић Змај, 
Лаза Костић, Ђура Даничић и други), брз развитак издавачке делатности 
(појава првог педагошког часописа – Школског листа), отварање Српског 
народног позоришта у Новом Саду, пресељење Матице српске и њен ути-
цај на интензиван рад како у науци, тако и у књижевности, све је то био 
одраз потреба младе грађанске класе и једног изузетног времена условље-
ног економским и друштвеним односима у Хабзбуршкој монархији. Насу-
прот свему томе, и даље постоји мрежа слабо развијених школа, са недо-
вољно образованим наставним кадром и ниском материјалном основом за 
њихов свеукупан квалитетан рад. Писац првих уџбеника на српском јези-
ку био је владика Платон Атанацковић, а за увођење српског језика у на-
ставу залагали су се многи педагози оног времена.35 Овај огроман раскорак 
између брзог развитка друштва и његове потребе за културом и просве-
том, са једне стране, и заостајања одређених школа, са друге, условио је 
потребу за изменама. Управо је тај историјски моменат искористио др 
Ђорђе Натошевић, који је низом реформи унапредио школство и образо-
вање. Оне су обухватиле све српске школе у Хабзбуршкој монархији. 

Рад српских школа од 70-их година 19. века до краја Првог светског 
рата заснивао се на Школској уредби (1872) и одлукама Школског савета. То 
је била основна карактеристика рада српских школа у Аустроугарској мо-
нархији.36 Након што је поменута монархија 1918. године изгубила рат и 
распала се на неколико држава, формирана је нова држава Јужних Словена 
– Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, као парламентарна монархија, са 
владајућом династијом Карађорђевића. У састав те нове националне држа-
ве ушле су земље и крајеви са различитим нивоом привредног и друштве-
ног развоја – од оних са натуралном привредом и остацима натуралних 
односа до оних у којима је већ формиран капитализам, као и са различи-
тим политичко-административним уређењем и културним традицијама.

Ратна разарања и губици, велике привредне тешкоће и глад у поједи-
ним крајевима представљали су веома неповољне услове за развој нове др-
жаве, па тако и просвете и школства. Различита је била и образовна струк-
тура становништва, са великим бројем неписмених, посебно међу женама.37 

35 Урош Несторовић је још пре четрдесет година чинио озбиљне покушаје да се на-
става у српским школама слуша на матерњем језику. Саша Марковић, Српски учитељ у 
Угарској 1778-1918, Сомбор 2016, 78–103.

36Аустро-угарска нагодба из 1867. године донела је одређене промене у друштву. Она је 
представљала договор бечког двора и Мађарске око преуређења Хабзбуршке монархије. Са 
њом је успостављена Двојна монархија – Аустро-Угарска.

37 Биљана Шимуновић-Бешлин, нав. дело, 181–183.
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Осиромашеним сељацима била је потребна дечја радна снага, те су се оду-
пирали школским обавезама своје деце. Постепеним јачањем прогресивних 
омладинских покрета у земљи, као и појавом нових политичких, културних 
и педагошких покрета у свету стварани су услови за промену школског си-
стема. У Београду је 1920. године новоосновано Министарство просвете 
донело одлуку о стварању јединственог просветног подручја, прво за Срби-
ју и Црну Гору, а потом и на школе у Банату, Бачкој и Барањи. Честе смене 
влада условиле су тежак рад Министарства просвете. У свим овим крајеви-
ма школе су радиле према Закону о народним школама Краљевине Србије 
из 1904. године. Важну основу и одредницу просветне политике у новона-
сталој држави представљале су наслеђене друштвене, политичке и просвет-
не прилике вишенационалне и вишеконфесионалне заједнице. Школе су 
20-их година 20. века биле подржављене на основу одлуке Министарства 
просвете Краљевине СХС. Нова влада је сматрала да нема потребе да школа 
настави свој рад у духу приватно конфесионалних начела, те је укинута на-
длежност цркве. Међутим, оно што се мало зна јесте чињеница да управа 
цркве није у потпуности пала у заборав. Она је и даље управљала фондови-
ма и имовином. Тако је било све до 1946. године, када је Законом о национа-
лизацији одузета имовина српским православним црквеним општинама.38

  Краљевина СХС 1929. године мења свој назив у Краљевина Југослави-
ја. Установљене су бановине, као највеће управне јединице – у циљу ефика-
снијег рада администрације и стварања природних привредних целина. 
Простор данашње Војводине постао је посебна административно-терито-
ријална управна јединица – Дунавска бановина. Просветна политика на 
овом простору баштинила је изузетно богату и разноврсну историју, која је 
своје најјаче корене и утицаје европског друштва пресликавала и преноси-
ла из периода 19. века. Најзначајнији представници просветне и педагошке 
мисли управо су били школовани појединци који су деловали у другој по-
ловини 19. и почетком 20. века. Њихова виђења о значају просвете на једно 
друштво преживела су сва политичка збивања која су окарактерисала по-
четак 20. века. Они су били дубоко укорењени у њихову свест, што се најбо-
ље осликавало кроз њихов педагошки рад у Краљевини Југославији. 

Један од главних задатака просветне политике у периоду Краљевине 
било је елиминисање штетних последица мађаризације, германизације и 
свега онога што је донео ранији систем. Већ 1918. године је формиран Одсек 
за просветна питања. Чиниле су га угледне личности, углавном Срби, који 
су се до тада у Угарској истакли као просветни стручњаци. Сенжерменски 

38 Милан Шевић, Просветна политика и политичка просвета, Београд 1928, 6–8, 35.
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уговор о мањинама био је потписан 1919. године. Њиме су припадници ет-
ничких, верских или језичких мањина у Краљевини СХС добили право на 
то да о свом трошку подижу, верске и социјалне установе, школе и васпит-
не заводе, у којима су се могли служити матерњим језиком, а имали су и 
слободу исповедања вере којој су припадали.39 Двадесетих година 20. века, 
када је дошло до подржављења школа, променили су се и услови школова-
ња за припаднике националних мањина на простору данашње Војводине. 
Српскохрватски је био обавезан предмет, а на том језику се морала слушати 
и настава из географије и историје у мањинским одељењима. Школство у 
Дунавској бановини представљало је обједињено школство некадашње ју-
жне Угарске и Краљевине Србије. После увођења Шестојануарске диктату-
ре (1929), просветни систем у Краљевини Југославији уређен је путем одре-
ђених закона. Он је стављен у службу спровођења идеологије југословен-
ског национализма. То је значило да су се морали уједначити језик и право-
пис, наставни планови, програми и уџбеници, као и  да се морало израдити 
јединствено просветно законодавство. Тако су 1929. године донета четири 
важна закона која су се односила на образовање.40

Избијање Другог светског рата донело је нове проблеме у организовању 
наставе и школства уопште. Поједине школе престале су са радом, док су 
неке имале наставу прилагођену новонасталој политичкој ситуацији и вла-
дајућим органима.

Нова југословенска држава (Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија) била је у повоју и конституисању након 1945. године. У складу 
са стајалиштима Комунистичке партије Југославије о на ционалном питању, 
она је настојала да помогне културни живот и образовање свих народа, по-
себно мањина. У првим послератним годинама у Југославији је владао цен-
тралистички систем управљања, који се односио и на просвету и школство. 
У области школства све је више долазило до разлика и неслагања. Од разли-
ка у наставним плановима и програмима, дошло је до потпуне разлике у 
организацији и систему образовања просветних радника. Када је усвојен 
нови устав, из наставног плана је изостављена веронаука и тада је црква 
одвојена од државе. Школе су проглашене световним институцијама. 

39 Владимир Радашин, „Школска управа у Банату, Бачкој и Барањи од 1918. до 1929. 
године”, Педагошка стварност, бр. 5–6, 1990, 7–8.

40 Закон о средњим школама (гимназијама), Закон о учитељским школама, Закон о 
уџбеницима за народне, грађанске, учитељске и средње школе и Закон о народним школа-
ма. Закон о грађанским школама донет је 1931, а Закон о верској настави 1933. године. 
Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије (Београд: Стубови културе, 
1997), 214.
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Просветне прилике су огледало једног друштва, које се не може исправ-
но сагледати без корелације са политиком и школством и објективног по-
сматрања њиховог односа. Тако су школе биле и остале оруђе на основу 
којег су се могла пратити најважнија обележја једне државе и друштва.

Čarna Milinković

GYMNASIUM EDUCATION IN THE AREA OF TODAY’S VOJVODINA 
FROM THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY TO THE SECOND 

HALF OF THE 20TH CENTURY

Abstract: The first high schools for Serbs in the Habsburg monarchy were Latin. 
They were mostly organized in the style of Protestant schools. The culture and education 
of the Serbian people after its arrival in the area of   today’s Vojvodina was underdevel-
oped. In the new environments, he faced an already built life system. The first Serbian 
Orthodox high school in the Habsburg monarchy was founded after the Timisoara Par-
liament in 1791 in Sremski Karlovci, and soon after it was the Serbian Great Orthodox 
High School in Novi Sad (1810). Educational opportunities are a mirror of a society, 
which cannot be properly perceived without a correlation with politics and education 
and an objective observation of their relationship. Thus, schools were also other tools on 
the basis of which the most important features of a state and society could be followed.

Кeywords: gymnasiums, school system, school laws, Gymnasium of Karlovci, Ser-
bian Great Orthodox Gymnassium, pupils, teachers
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Дејан Маодуш1

Архив Војводине (Нови Сад)
Србија

ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ ЗА РУМЕНКУ  
ЗА XVIII И XIX ВЕК

Сажетак: Рад се бави демографским подацима у насељеном месту Руменка на 
основу истраживања црквених матичних књига и пописа становништва. У раду 
су посебно обрађени узроци смрти за три периода који се односе на XIX век, као 
и проценат смртности по узрасту. Такође, у раду су приказани  подаци за ната-
литет становништва Руменке, морталитет и стопу природног прираштаја. У ис-
траживању су коришћени подаци који се налазе у Архиву Војводине у фонду Ф. 
402. Збирка матичних књига Војводине који поред имена крштених, венчаних и 
умрлих нуде податке који су битни за демографију места на које се односе, као и за 
демографију данашње територије АП Војводине. Подаци могу да служе за даља и 
опсежнија социолошка, демографска, медицинска и друга истраживања.

Кључне речи: демографија, Руменка, узроци смртности

У току истраживања и рада на обради података из матичних књига за 
Руменку, често су се појављивали подаци о великој смртности, поготово 
деце, што је био подстицај за статистичку анализу становништва Руменке. 
Статистички подаци подељени су на три периода, јер су у њима садржани 
сви релевантни подаци за укупно становништво Руменке. Од 1851. године 
у матичним књигама се налазе заједнички подаци за православно и за 
протестантско становништво, односно за целокупно тадашње становни-
штво Руменке. Обрађени подаци подељени су на три интервала: период од 
1850. до 1864, период од 1865. до 1880. и на крају од 1881. до 1895. године, 
при чему је вођено рачуна да периоди буду временски равномерно распо-
ређени.

1 Dejan Maoduš, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
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При обради статистичких података узети су у обзир само подаци који 
се тичу становништва и нису рађене статистике за индустрију, пољопри-
вреду и остале гране. У раду су наведени укупни подаци који се налазе у 
матичним књигама и за православне и за протестанте. Следе подаци из 
матичних књига православних и реформата разврстани према броју рође-
них (крштених), венчаних и умрлих:

Година Податак Православни Реформати Укупно

1828.
Рођени 60 / 60

Венчани 14 / 14
Умрли 56 / 56

1829.

Рођени 39 / 39
Венчани 8 / 8
Умрли 33 / 33

1830.

Рођени 49 / 49
Венчани 9 / 9
Умрли 39 / 39

1839.
Рођени / / /

Венчани / / /
Умрли / 28 28

1849.
Рођени 9 / 9

Венчани 14 / 14
Умрли 66 / 66

1850.
Рођени 22 / 22

Венчани 31 / 31
Умрли 49 / 49

1851.
Рођени 41 36 77

Венчани 8 29 37
Умрли 30 45 75

1856.
Рођени 53 59 112

Венчани 14 15 29
Умрли 29 48 77

1858.
Рођени 45 56 101

Венчани 9 12 21
Умрли 29 37 66
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1859.
Рођени 53 72 125

Венчани 5 13 18
Умрли 23 63 86

1861.
Рођени 43 69 112

Венчани 26 35 61
Умрли 39 67 106

1862.
Рођени 60 86 146

Венчани 9 11 20
Умрли 40 49 89

1863.
Рођени 56 62 118

Венчани 13 10 23
Умрли 24 31 55

1864.
Рођени 49 84 133

Венчани 8 6 14
Умрли 37 46 83

1865.
Рођени 54 68 122

Венчани 7 13 20
Умрли 24 35 59

1866.
Рођени 39 69 108

Венчани 10 17 27
Умрли 30 48 78

1867.
Рођени 45 57 102

Венчани 14 28 42
Умрли 37 50 87

1868.
Рођени 46 66 112

Венчани 17 7 24
Умрли 39 61 100

1869.
Рођени 49 66 115

Венчани 5 12 17
Умрли 27 32 59

1870.
Рођени 45 59 104

Венчани 17 10 27
Умрли 33 64 97

1871.
Рођени 43 55 98

Венчани 12 13 25
Умрли 74 81 156
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1872.
Рођени 28 42 70

Венчани 6 12 18
Умрли 48 53 101

1873.
Рођени 37 41 78

Венчани 11 22 33
Умрли 68 85 153

1874.
Рођени 37 50 87

Венчани 15 17 32
Умрли 33 60 93

1875.
Рођени 52 69 121

Венчани 17 15 32
Умрли 47 36 83

1876.
Рођени 46 51 97

Венчани 12 9 21
Умрли 33 51 84

1877.
Рођени 45 50 95

Венчани 6 14 20
Умрли 25 21 46

1878.
Рођени 39 52 91

Венчани 11 10 21
Умрли 38 39 77

1879.
Рођени 53 51 104

Венчани 22 16 38
Умрли 33 52 85

1880.
Рођени 57 53 110

Венчани 13 23 36
Умрли 44 27 71

1881.
Рођени 57 48 105

Венчани 11 18 29
Умрли 27 26 53

1882.
Рођени 39 60 99

Венчани 12 16 28
Умрли 40 61 101

1883.
Рођени 57 50 107

Венчани 14 22 36
Умрли 12 30 42
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1884.
Рођени 60 52 112

Венчани 10 19 29
Умрли 29 26 55

1885.
Рођени 56 64 120

Венчани 8 8 16
Умрли 42 35 77

1886.
Рођени 53 60 113

Венчани 16 14 30
Умрли 42 33 75

1887.
Рођени 66 52 118

Венчани 7 13 20
Умрли 45 48 93

1888.
Рођени 54 47 101

Венчани 7 9 16
Умрли 48 26 74

1889.
Рођени 55 59 114

Венчани 8 7 15
Умрли 50 31 81

1890.
Рођени 54 49 103

Венчани 11 7 18
Умрли 35 35 70

1891.
Рођени 44 45 89

Венчани 10 9 19
Умрли 37 29 66

1892.
Рођени 50 52 102

Венчани 13 10 23
Умрли 76 51 127

1893.
Рођени 51 47 98

Венчани 13 8 21
Умрли 40 27 67

1894.
Рођени 46 38 84

Венчани 11 8 19
Умрли 35 23 58

1895.
Рођени 23 28 51

Венчани 7 6 13
Умрли 33 28 61
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Ово су подаци за које постоје црквене матичне књиге ове две конфеси-
је и оне се налазе у Архиву Војводине и чувају се у фонду Ф. 402. Збирка 
матичних књига Војводине.

На почетку обраде статистичких података приказан је број становника 
Руменке кроз време, на основу свих пописа становништва или било којег 
историјског податка који сведочи о броју становника овог места. Сакупље-
ни подаци обухватају све од првог помињања броја становника до послед-
њег пописа становништва у Републици Србији. На основу тога може да се 
прати пораст броја становника Руменке у периоду од скоро 300 година и 
упореде подаци кроз време. Примећује се да је број становника Руменке 
неколико пута у својој историји имао нагли пораст, односно да је више пута 
у историји, Руменка у кратким периодима била насељавана великим бројем 
становника. Углавном су та насељавања била вештачки природни прира-
штај, односно у кратком временском периоду насељен је велики број поро-
дица. Највећи пораст се види у најранијим периодима, што је и очекивано, 
јер су тада властелини пресељавали целе породице у оквиру свога власте-
линства према сопственим потребама.  

Највећи пораст броја становника види се у периоду од 1772. до 1787. 
године када је управљање Футошким властелинством преузео гроф Андре-
ас Хадик. Под његовом влашћу над поседом Футошког властелинства насе-
љене су мађарске породице у Руменку 1786. године. Оно што баца ново све-
тло на период његовог управљања Футошким властелинством је чињеница 
да је око 1772. године у Руменку насељено много српских породица и било 
их је више него мађарских. Важно је истаћи да је број становника Руменке 
у доба владавине грофа Хадика порастао за око седам пута, односно број 
становника је са 144 становника 1772, скочио на 921 становника 1787. годи-
не. Сигурно је, да је Руменка у периоду од неких 15-так година прерасла од 
једног малог места у варошицу која је имала респектабилан број становни-
ка за тај историјски период. После тог периода, број становника растао је 
сразмерно природном прираштају становништва. Већи скок броја станов-
ника забележен је крајем 80-тих година XX века, као и након распада СФРЈ 
и досељавања већег броја становника са угрожених подручја бивше држа-
ве. Следи преглед броја становника Руменке кроз време:
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Претходни подаци су из пописа становништва у временском периоду 
од око 300 година, а добијени су истраживањем пописа становништва у 
више различитих држава. Међутим, за податке који даље следе, а то су 
подаци о броју становника за период за који постоје матичне књиге, изра-
чунат је претпостављени број становника на основу формуле Статистич-
ког завода Србије за израчунавање броја становника на основу формуле:  R 
= (Pt+n

 – Pt) / t где је t – број протеклих година. Број становника по година-
ма било је потребно израчунати због даљих статистичких података који се 
тичу природног прираштаја, наталитета и морталитета. Следи претпоста-
вљени број становника Руменке добијен према приказаној формули:

Година
Популација

R= ….
1725. 24
1726. 30
1727. 36
1728. 42
1729. 42
1730. 42
1731. 43

1732. 43
1733. 43
1734. 44
1735. 44
1736. 44
1737. 45
1738. 45
1739. 45
1740. 46
1741. 46
1742. 46
1743. 47
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1744. 51
1745. 55
1746. 60
1747. 64
1748. 68
1749. 74
1750. 79
1751. 84
1752. 89
1753. 94
1754. 96
1755. 99
1756. 101
1757. 103
1758. 105
1759. 107
1760. 110
1761. 112
1762. 114
1763. 117
1764. 119
1765. 121
1766. 123
1767. 125
1768. 128
1769. 132
1770. 135
1771. 140
1772. 144
1773. 196
1774. 247
1775. 298

Година
Популација

R= …
1776. 350
1777. 400
1778. 453
1779. 505
1780. 556
1781. 607
1782. 658
1783. 716

1784. 768
1785. 820
1786. 872
1787. 921
1788. 935
1789. 949
1790. 964
1791. 978
1792. 992
1793. 1.007
1794. 1.021
1795. 1.035
1796. 1.049
1797. 1.063
1798. 1.078
1799. 1.093
1800. 1.107
1801. 1.121
1802. 1.135
1803. 1.150
1804. 1.164
1805. 1.178
1806. 1.192
1807. 1.207
1808. 1.221
1809. 1.235
1810. 1.249
1811. 1.263
1812. 1.278
1813. 1.292
1814. 1.306
1815. 1.320
1816. 1.335
1817. 1.349
1818. 1.363
1819. 1.377
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Година
Популација

R= …
1820. 1.392
1821. 1.406
1822. 1.421
1823. 1.435
1824. 1.449
1825. 1.464
1826. 1.478
1827. 1.492
1828. 1.507
1829. 1.521
1830. 1.535
1831. 1.551
1832. 1.567
1833. 1.585
1834. 1.600
1835. 1.619
1836. 1.638
1837. 1.654
1838. 1.670
1839. 1.685
1840. 1.701
1841. 1.717
1842. 1.733
1843. 1.748
1844. 1.764
1845. 1.780
1846. 1.796
1847. 1.812
1848. 1.828
1849. 1.844
1850. 1.860
1851. 1.908
1852. 1.956
1853. 2.004
1854. 2.052
1855. 2.100
1856. 2.148

1857. 2.197
1858. 2.212
1859. 2.228
1860. 2.243
1861. 2.259
1862. 2.274
1863. 2.289

Година
Популација

R= …
1864. 2.304
1865. 2.319
1866. 2.335
1867. 2.350
1868. 2.366
1869. 2.382
1870. 2.367
1871. 2.352
1872. 2.337
1873. 2.321
1874. 2.306
1875. 2.291
1876. 2.276
1877. 2.261
1878. 2.242
1879. 2.225
1880. 2.208
1881. 2.212
1882. 2.216
1883. 2.220
1884. 2.224
1885. 2.229
1886. 2.233
1887. 2.237
1888. 2.241
1889. 2.245
1890. 2.250
1891. 2.246
1892. 2.242
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1893. 2.237
1894. 2.232
1895. 2.226
1896. 2.220
1897. 2.215
1898. 2.211
1899. 2.207
1900. 2.203
1901. 2.204
1902. 2.204
1903. 2.204
1904. 2.205
1905. 2.205
1906. 2.205
1907. 2.206
1908. 2.207

Година
Популација

R= …
1909. 2.207
1910. 2.207
1911. 2.201
1912. 2.194
1913. 2.187
1914. 2.181
1915. 2.174
1916. 2.167
1917. 2.161
1918. 2.154
1919. 2147
1920. 2141
1921. 2.134
1922. 2.127
1923. 2.121
1924. 2.114
1925. 2.107
1926. 2.101
1927. 2.094
1928. 2.087

1929. 2.081
1930. 2.074
1931. 2.067
1932. 2.061
1933. 2.054
1934. 2.047
1935. 2.041
1936. 2.034
1937. 2.027
1938. 2.021
1939. 2.014
1940. 2.007
1941. 2.000
1942. 1.993
1943. 1.986
1944. 1.979
1945. 1.972
1946. 1.965
1947. 1.958
1948. 1.951
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У претходним табелама су претпостављени подаци о броју становника 
Руменке кроз време. Приказан је број становника Руменке до државног по-
писа 1948. године. Након пописа из 1948, могу се пратити подаци у држав-
ним статистичким извештајима. За податке су коришћени локални пописи 
из 1725/26, 1728, 1743, 1752/53, 1772, као и државни пописи из 1787. (Аустриј-
ско царство), 1836, 1850, 1857. (Краљевина Угарска), 1869, 1880, 1890, 1900, 
1910. (Аустро-Угарска монархија) и попис из 1948. године (ФНРЈ). Пописи из 
1921. и 1931. године рађени су другачијом методологијом и у њима не види-
мо податке о броју становника по местима, већ само по општинама и та два 
податка добијена су израчунавањем према већ наведеној формули.

Наталитет се израчунава према следећој формули: n = N / P · 1.000 (‰) 
(n – стопа наталитета). На наталитет утичу многи фактори као што су: со-
цијални разлози, начин привређивања, степен културне развијености, фер-
тилни контигент жена, запосленост жена, и сви ови разлози морају бити 
узети у разматрање при разумевању наталитета. Стопа наталитета се рачу-
на према броју рођених у односу на укупан број становника, и изражава се 
у промилима (‰).

Општа стопа наталитета (n) је годишњи број живорођених (N) на 1.000 
становника неке популације и он за Руменку у периоду од 1851. до 1895. 
године изгледа овако:

Година
Наталитет

Популација
Укупно

Број Стопа (‰) (n)
1851. 77 40,3 1.908
1856. 112 52,1 2.148
1858. 101 45,7 2.212
1859. 125 56,1 2.228
1861. 112 49,6 2.259
1862. 146 64,2 2.274
1863. 118 51,6 2.289
1864. 133 57,7 2.304
1865. 122 52,6 2.319
1866. 108 46,2 2.335
1867. 102 43,4 2.350
1868. 112 47,3 2.366
1869. 115 48,3 2.382
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1870. 104 43,9 2.367
1871. 98 41,7 2.352
1872. 70 29,9 2.337
1873. 78 33,6 2.321
1874. 87 37,7 2.306
1875. 121 52,8 2.291
1876. 97 42,6 2.276
1877. 95 42 2.261
1878. 91 40,6 2.242
1879. 104 46,7 2.225
1880. 110 49,8 2.208
1881. 105 47,5 2.212
1882. 99 44,7 2.216
1883. 107 48,2 2.220
1884. 112 50,4 2.224
1885. 120 53,8 2.229
1886. 113 50,6 2.233
1887. 118 52,7 2.237
1888. 101 45,1 2.241
1889. 114 50,8 2.245
1890. 103 45,8 2.250
1891. 89 39,6 2.246
1892. 102 45,5 2.242
1893. 98 43,8 2.237
1894. 84 37,6 2.232
1895. 51 22,9 2.226

Као и наталитет и морталитет је веома битан за статистичке податке 
једног насељеног места. На морталитет пресудно делује старост становни-
штва, здравствени фактори, материјални услови и друго. Стопа морталите-
та се рачуна према броју умрлих у односу на укупан број становника, и 
изражава се у промилима (‰). Општа стопа морталитета (m) је годишњи 
број умрлих (М) на 1.000 становника неке популације и он за Руменку за 
период од 1851. до 1895. године изгледа овако:
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Година
Морталитет

Популација
Укупно

Број Стопа (‰) (m)
1851. 75 39,3 1.908
1856. 77 35,8 2.148
1858. 66 29,8 2.212
1859. 86 38,6 2.228
1861. 106 46,9 2.259
1862. 89 39,1 2.274
1863. 55 24 2.289
1864. 83 36 2.304
1865. 59 25,4 2.319
1866. 78 33,4 2.335
1867. 87 37 2.350
1868. 100 42,3 2.366
1869. 59 24,8 2.382
1870. 97 41 2.367
1871. 156 66,3 2.352
1872. 101 43,2 2.337
1873. 153 65,9 2.321
1874. 93 40,3 2.306
1875. 83 36,2 2.291
1876. 84 36,9 2.276
1877. 46 20,3 2.261
1878. 77 34,3 2.242
1879. 85 38,2 2.225
1880. 71 32,2 2.208
1881. 53 23,9 2.212
1882. 101 45,6 2.216
1883. 42 18,9 2.220
1884. 55 24,7 2.224
1885. 77 34,5 2.229
1886. 75 33,6 2.233
1887. 93 41,6 2.237
1888. 74 33 2.241
1889. 81 36,1 2.245
1890. 70 31,1 2.250
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1891. 66 29,4 2.246
1892. 127 56,6 2.242
1893. 67 29,9 2.237
1894. 58 26 2.232
1895. 61 27,4 2.226

Природни прираштај представља разлику између броја новорођених 
(наталитета) и броја умрлих (морталитета) у току једне године. Према броју 
рођених и умрлих, а у односу на укупан број становника, рачунају се стопе 
наталитета и морталитета чија разлика представља стопу природног при-
раштаја (ј) и изражава се у промилима (‰). У следећој табели приказан је 
природни прираштај Руменке за период од 1851. до 1895. године: 

Година Наталитет Морталитет Прир. 
прираштај

Стопа прир. 
прираштаја

Број 
становника

1851. 77 75 2 1,05 ‰ 1.908
1856. 112 77 35 16,3 ‰ 2.148
1858. 101 66 35 15,8 ‰ 2.212
1859. 125 86 39 17,5 ‰ 2.228
1861. 112 106 6 2,7 ‰ 2.259
1862. 146 89 57 25,1 ‰ 2.274
1863. 118 55 63 27,5 ‰ 2.289
1864. 133 83 50 21,7 ‰ 2.304
1865. 122 59 63 27,2 ‰ 2.319
1866. 108 78 30 12,8 ‰ 2.335
1867. 102 87 15 6,4 ‰ 2.350
1868. 112 100 12 5,1 ‰ 2.366
1869. 115 59 56 23,5 ‰ 2.382
1870. 104 97 7 2,9 ‰ 2.367
1871. 98 156 –58 –24,66 ‰ 2.352
1872. 70 101 –31 –13,3 ‰ 2.337
1873. 78 153 –75 –32,3 ‰ 2.321
1874. 87 93 –6 –2,6 ‰ 2.306
1875. 121 83 38 16,6 ‰ 2.291
1876. 97 84 13 5,7 ‰ 2.276
1877. 95 46 49 21,7 ‰ 2.261
1878. 91 77 14 6,2 ‰ 2.242
1879. 104 85 19 8,5 ‰ 2.225
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1880. 110 71 39 17,7 ‰ 2.208
1881. 105 53 52 23,5 ‰ 2.212
1882. 99 101 –2 –0,9 ‰ 2.216
1883. 107 42 65 29,3 ‰ 2.220
1884. 112 55 57 25,6 ‰ 2.224
1885. 120 77 43 19,3 ‰ 2.229
1886. 113 75 38 17,0 ‰ 2.233
1887. 118 93 25 11,2 ‰ 2.237
1888. 101 74 27 12,0 ‰ 2.241
1889. 114 81 33 14,7 ‰ 2.245
1890. 103 70 33 14,7 ‰ 2.250
1891. 89 66 23 10,2 ‰ 2.246
1892. 102 127 –25 –11,1 ‰ 2.242
1893. 98 67 31 13,8 ‰ 2.237
1894. 84 58 26 11,6 ‰ 2.232
1895. 51 61 –10 –4,5 ‰ 2.226

У табели се виде и подаци када је у току одређених година био негатив-
ни природни прираштај, односно када је у току једне године више људи 
умрло него што је рођено. То није било ништа необично, поготово у стари-
ја времена када здравствена заштита није уопште постојала или када је 
била у зачетку. У редовима који следе обрађене су две врсте података: пода-
ци умрлих према узроку смрти и подаци умрлих према узрасту. Ови пода-
ци подељени су у три целине због одређеног броја година у оквиру којег се 
мора пратити учесталост одређених врста болести или податке о узрасту 
броја умрлих и учесталости тих података. Целине су подељене на следећи 
начин: период од 1850. до 1864, период од 1865. до 1880. и период од 1881. до 
1895. године.

Развој медицине и сузбијање разних болести су били чиниоци који су 
људско друштво и читаву цивилизацију водили ка напретку. Бољи живот-
ни услови, здрава исхрана, вакцинација и рано откривање узрока болести 
били су увек важни за спашавање људских живота. Из тог разлога је стати-
стика болести и испитивање њихових узрока увек била битна медицин-
ским радницима ради спровођења превентивних мера заштите становни-
штва. За период од 1850. до 1864. године у Руменки су према доступним 
подацима из матичних књига најзаступљеније биле следеће болести:
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У првом периоду појављују се неке болести које су константне за цео 
период у коме је обрађена статистика. У различитим периодима се појављу-
ју болести које су проузроковале велику смртност и које су остале упамћене 
и преношене народним предањем кроз време до данашњих дана. Занимљи-
во је да старији становници места помињу колеру као болест која је остави-
ла најдубљи траг у историји Руменке, међутим у истраживањима која су 
спроведена, установљено је да је најсмртоноснија била епидемија овчијих 
богиња која се догодила 1859. године и од које је умрло 35 углавном деце, 
што чини 55% свих умрлих те године. Следећа болест по смртности у том 
периоду била је слабост која је међу највећим узроцима смртности у XVIII 
и XIX веку. Спомињу се и неке болести које су и данас врло високо котира-
не као узроци смртности. Од различитих болести као узрочника смрти 
тога времена треба споменути још и грозницу, јектику и богиње.

У другом периоду од 1865. до 1880. године неке болести се понављају, 
али се појављују и нове болести. Треба истаћи да се 1871. године појавила 
епидемија грознице, али да смртност није била толико велика као од овчи-
јих богиња 1859. године. Од ове епидемије грознице умрло је те године 40 
деце и неколико старијих лица и овај узрок смрти чини једну четвртину 
узрока смрти те године. Иначе, 1871. године умрло је највише становника 
Руменке у току једне године и то 156 лица. Већ 1873. године појављује се 
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епидемија колере која је однела 42 живота и чини око 30% умрлих у току те 
године. Од колере су умирали углавном старији, односно радно способно 
становништво и можда је из тог разлога ова епидемија остала упамћена као 
најтежи период у историји Руменке, проузрокован болестима или епидеми-
јама. Следи статистички приказ болести за период 1865–1880. година:

Од нових болести, односно узрока смрти, појављују се шклопци, врући-
ца и старост. Проценат сушице и слабости у узроку болести расте у односу 
на претходни период. Важно је напоменути да су се у овом периоду 1865–
1880. године десиле две велике епидемије и да је од њих,  бројчано по годи-
нама, умрло највише становника Руменке.

У трећем периоду, понављају се, тада већ редовне, болести са готово 
истим процентом у узроку смрти као и у претходном периоду. Овај период 
обухвата време од 1881. до 1895. године. Подаци за овај период су следећи:
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У овом периоду медицина је била већ развијена наука и зато се јављају 
називи болести које су се у претходним периодима налазиле у оквиру јед-
ног узрока. Види се да је назива болести много више и да су проценти узро-
ка смрти много мањи. Проценат „остало” је доста велик, јер се налази пуно 
болести наведених као узрок, али са малим процентом те нису све поједи-
начно набрајане. Неке старе болести као узрок смртности се појављују кон-
стантно. Од нових болести наведене су: шарлах, запаљење плућа, запаљење 
мозга и ангина.

При изради статистичких података исказиван је и узраст умрлих ради 
увида у начин и квалитет живота и развоја медицинске заштите кроз вре-
ме. Претходно је наведено да је веома много деце умирало у том периоду и 
при истраживању се може приметити да је у матичним књигама умрлих 
велик број деце и зато је обрађен и број умрлих према узрасту. Статистика 
умрлих према узрасту је подељена на три периода, који су идентични као и 
периоди за обраду смртности по болестима због могућности упоређивања 
ових података. Следи приказ процента умрлих за период 1850–1864. годи-
на:
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У табели се види да је највећи проценат умрлих био код новорођенчади 
и мале деце узраста до пет година чији збир чини више од 50% умрлих у 
току периода. Тај тренд ће се, нажалост, наставити све до XX века када је 
развој медицине довео до смањења смртности. 

Следи табела за период од 1865. до 1880. године:
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У табели се виде подаци који се не разликују пуно у односу на претход-
ни период што се тиче новорођенчади, али је смртност деце до пет година 
у овом периоду смањена. 

За последњи период подаци су следећи:

Претходним статистичким подацима допуњени су историјски подаци 
који су везани за људе и породице који су живели у Руменки у том времену. 
Потребно је урадити сличне демографске студије околних места које би на-
шле своју примену у социолошким, демографским и медицинским истра-
живањима на овој територији, што би свакако  допринело потпунијој исто-
ријској студији везаној за Нови Сад и данашњу територију АП Војводине.

Dejan Maoduš

DEMOGRAPHIC DATA FOR RUMENKA IN 18TH AND 19TH CENTURIES

Abrstract: The paper is about demographic data in a setteled town Rumenka based 
on a research of the church registry books and censuses. There are specially processed 
the causes of death for three periods in the 19th century, as well as the percentage of the 
mortality by age. The data of the birth rate of the population of Rumenka, mortality and 
the rate of natural increase are shown in the paper. During the research there were used 
the data of the documents in the Archives of Vojvodina within the fond F. 402 Collection 
of the record books of Vojvodina, which beside names of baptised, married and dead 
also give the data important for demography of the place refered to, as well as for demog-
raphy of the nowadays territory of AP Vojvodina. The data can be used for further and 
extensive socialogical, demographical, medical and other research.

Keywords: demography, Rumenka, couses of death
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СВЕТИСЛАВ ТИСА МИЛОСАВЉЕВИЋ  
У ВИХОРУ БАЛКАНСКИХ РАТОВА

Сажетак: Светислав Тиса Милосављевић био је први бан Врбаске бановине, 
министар саобраћаја у неколико министарских савета Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца/Краљевине Југославије, a као бригадни генерал краљеве војске оба-
вљао је дужност шефа Војно-железничке инспекције, као и послове начелника Са-
обраћајног одељења Врховне команде. Циљ рада је да расветли почетак Тисине 
војничке каријере и његово учешће у балканским ратовима. Милосављевић је као 
ордонансни официр штаба Прве армије учествовао у Кумановској бици, а затим је 
као делегат армије при Железничкој дирекцији имао значајну улогу у организова-
њу војног и цивилног железничког транспорта, пре свега „повлачења“  из Једрена.

Кључне речи: Светислав Тиса Милосављевић, Балкански рат, железница

Светислав Тиса Милосављевић, рођен је у Нишу 25. августа 1882. годи-
не (7. септембра по грегоријанском календару).2 Као ученик шестог разреда 
Нишке гимназије, распитивао се о условим да упише Технички одсек на 
београдској Великој школи. Међутим, његови родитељи запали су у тешку 
финансијску ситуацију и нису могли да испуне жељу седамнаестогодишњег 
сина. Убеђивали су га, и у томе успели, да конкурише за упис у Нижу шко-
лу Војне академије, јер је војна служба кадету обезбеђивала све, од одевање, 
преко смештаја и исхране, до сигурне државне службе. Убедили су сина и 
он се лета 1899. године нашао у Београду да полаже пријемни испит распи-
сан за две стотине питомаца 32. класе Ниже војне школе.3

1 Milutin Miltojević, Historical Archives of Niš, Serbia
2 ИАН, Црквене матичне књиге рођених (1879–1883), Саборна црква, књ. бр. 20.
3 Зоран Пејашиновић, Бан Милосављевић – прича о човјеку који је Бањој Луци обисти-

нио име, Бања Лука, 2004, 21–22.
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Међутим, Милосављевић „није прошао пријемни” испит. Положио је 
све писмене задатке и решио усмене проблеме, али је због ситне физичке 
грађе, и поред тога што је био активни гимнастичар, и што се на поновље-
ном лекарском прегледу показало да је „здрав и прав”, управник, генерал 
Милован Павловић одлучио да „сићушног Нишлију остави на чекање”, уз 
препоруку, да конкурише следеће, 1900. године. За Светислава, био је то 
тежак „лични ударац”. Непојмљив за амбициозног младића. Када се опора-
вио од „ненаданог удара”, одлучио је да искористи могућност жалбе. Уред-
но је образложио свој став и жалбу поднео Команди активне војске чија је 
седиште било у Нишу. Уз ургенцију комшије „капетана Ђорђевића”, при-
мио га је бивши краљ Милан, а његовом накнадном интервенцијом постао 
је питомац. Тако се испунила жеља материјално угрожених родитеља, мајке 
Василије и оца Томе.4

Светислав је 2. августа 1901. године привео крају студије на Нижој шко-
ли, са одличним успехом. Био је један од најбољих полазника иако је „опте-
рећење питомаца наставним програмом од преко 30 предмета, сабијених у 
две године, порасло. Под утицајем ових искустава већ 1900. године за 33. 
класу број школских година повраћен је на три”. Светислав Милосављевић 
је у року, са успехом положио све предмете. Показало се, да је била потпуно 
неоправдана бојазан, да ће скраћени курс на Војној академији утицати не-
гативно на спрему и ваљаност тих официра, који су кроз њега прошли. 
„Јер, баш те класе дале су српској војсци најчеститије и најспособније младе 
официре, од којих је скоро половина својим животима платила наше осло-
бођење и уједињење. (...) Генерације официра, које су излазиле из Војне ака-
демије од 1899–1911. године, биле су те, које су спремали десет нараштаја 
српског народа, за оне свете ратове, у којима су тучени Турци, Бугари и 
Аустрија”.5

Када је кадет Милосављевић положио последњи испит на Академији, 
аутоматски је произведен у чин потпоручника. Као свршеном официру 
академцу, није му се испунила жеља да командује артиљеријским одеље-
њем, већ, на инсистирање управника – генерала Лазара Д. Лазаревића, прва 
практична војна искуства стицао је у родном граду, као инжињерац, где је 
служио у тек изграђеној Инжињерској касарни. Милосављевић се „и на 
официрским задацима у тада највећем српском гарнизону истицао, па је 27. 

4 Зоран Пејашиновић, „Оквир за биографију бана Милосављевића”, у: Светислав Тиса 
Милосављевић: зборник Округлог стола одржаног у Бањалуци 16. октобра 2004. године, Ин-
ститут за историју, Бањалука, 13.

5 Милутин Јовановић, „Чиме смо побеђивали 1912–1913”, Ратник, бр. 11–12, 1923, 33 и 34. 
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септембра 1904. године као награду за одличан и примеран рад на утврђи-
вању границе одликован је – и то први у целој класи – медаљом за војничке 
врлине”.6

За неколико дана долази ново унапређење. Постављен је за ађутанта 
Првог инжињеријског батаљона, да би у пролеће 1905. године, био унапре-
ђен у чин поручника. Светислав је провео „на дужност и официра и бата-
љонског ађутанта у инжињерској чети четири године“.7

У аутобиографским белешкама Светислав Тиса Милосављевић сведочи 
да је за њега официрска дужност била само једна пролазна епизода у војно-
-стручном усавршавању. Све време је пратио домаћа и инострана, поготову 
француска војна искуства, читао домаћа историјска дела и спремао пријем-
ни за Вишу школу Војне академије. Уз стечена практична и теоријска иску-
ства, уз препоруку старешина, 1905, без великих потешкоћа примљен је у 
Вишу школу, као питомац 15. класе. У Вишу школу примани су официри 
потпоручници или поручници свих родова војске који су завршили Нижу 
школу, а провели у трупи најмање годину дана и, наравно, који су успешно 
положили пријемни испит. Официрима који би Вишу школу завршили са 
одличним успехом, законом је било омогућено да се кандидују за даље уса-
вршавање у ђенералштабној струци,8 што је, касније, искористио и Свети-
слав Тиса Милосављевић.

У Нижој и Вишој школи, Милосављевић се у знању и тактичким ве-
штинама такмичио са најбољим, питомцима и друговима, братом Милана 
Недића − Милутином9, касније и са кумом − Миланом Завађилом, Живком 
М. Станисављевићем10... На Вишој школи, поред осталих, учио је, а прак-
тична знања на терену примењивао, поред осталих, и са Драгутином П. 
Гавриловићем,11 чувеним „браниоцем Београда”.  У току студија тражио је 

6 З. Пејашиновић, „Оквир за биографију бана Милосављевића”, 13.
7 Божидар Весић, „Бан Светислав Т. Милосављевић. Поводом његове педесетогоди-

шњице”, Књижевна крајина, бр. 6, 1932, 411. 
8 Мирјана Зорић, Слободан Ђукић, Српско војно школство, Београд 2010, 25–26. 
9 Милутин Ђ. Недић (1882–1945) дивизијски генерал, обављао је највише функције у 

војсци. У Великом рату је био, поред осталог, помоћник и заступник начелника Штаба Ко-
манде одбране Београда, помоћник начелника Штаба Тимочке дивизије првог позива, на-
челник Штаба Комбинованог одреда, шеф Ђенералштабног одсека Општевојног одељења 
Министарства војног.

10 Живко М. Станисављевић (1883–1973) арм. генерал, професор и војни писац. У ра-
товима (1912–1916) био на служби у Оперативном одељењу Врховне команде. Био начелни-
ка Штаба Тимочке и Шумадијске дивизије. После Великог рата краће време био начелник 
штабова Босанске, Дунавске и Вардарске дивизијске области.

11 Драгутин П. Гавриловић (1882–1945), један од најпознатијих српских мајора, који је 
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да буде преведен у пешадију и као „један од тројице најбољих у класи”, у 
августу 1907. године завршио је Вишу школу Војне академије. 

После краће праксе у Београду, на сопствени захтев, поново је постао 
житељ родног града Ниша, а службовао је у 16. пешадијском пуку. За непу-
не две године унапређен је у чин капетана друге класе и, самим тим, постао 
командир прве чете трећег батаљона поменутог пука Моравске дивизије. 
Пука, који ће пред сам почетак Балканског рата понети име руског цара 
Николаја Другог, због политичког приближавања Русији и орођавања са 
династијом Романових, тј. поводом брака Јелене Карађорђевић са кнезом 
Јованом Константиновичем. Светислав је у пуку службовао од октобра 
1907. до октобра 1910, пуне три године да би као капетан друге класе, са још 
седам најбољих младих официра, био примљен за приправника у генерал-
штабној служби војске Србије.

Критеријуми за прелазак у генералштабну струку били су врло строги, 
будући да се завршни испит полагао пред комисијом на чијем се челу на-
лазио начелник Главног генералштаба, војвода Путник. Зато је, на пример, 
„од 1880. до 1911. године од 164 приправника за генералштабну струку ис-
пит успешно положило само њих 55, или 33%, али је Србија захваљујући 
томе имала изузетно способан генералштабни кор који се доказао, како у 
планирању и припреми војске за рат, тако и у командовању при извођењу 
ратних операција кључних година балканских ратова и Првог светског ра-
та”.12 Осим што је завршни испит био тежак и полагао пред комисијом 
којом је председавао начелник Главног генералштаба, и студије су било 
врло захтевне пошто су предавачи били виспрени професори и прекаљени 
официри. На пример, „историју ратне вештине” предавао је Коста Смиља-
нић,13 касније први човек Зетске бановине, а основама стратегије их је 
учио генералштабни пуковник Драгутин Димитријевић Апис,14 кога је, 

напредовао до чина пуковника. Носилац је Карађорђеве звезде, француског Ратног крста 
као и многих других одликовања. У српској историји је остао запамћен по говору који је 
одржао браниоцима Београда октобра 1915. године непосредно пред јуриш у коме је и сам 
тешко рањен. 

12 Вељко Благојевић, „Стратешка култура – студија случаја – Србија”. Војно дело, бр. 
8, 2019, 106.

13 Крста Смиљанић (1868–1944) армијски генерал, бан Зетски (1929–1931) и сенатор. У 
Првом балканском рату руководио је Саобраћајним одељењем Врховне команде, а у Вели-
ком рату командовао Дринском дивизијом. 

14 Драгутин Димитријевић Апис (1876–1917), српски генералштабни пуковник, оба-
вештајац. Један од организатора Мајског преврата, вођа организације „Уједињење или 
смрт” (Црна рука). Под оптужбом, да је организовао атентат на регента Александра, на чу-
веном Солунском процесу, осуђен је на смрт. 
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видећемо, Милосављевић необично ценио, и после, када је у Солуну осу-
ђен на смрт и погубљен. Чувени Шарл Дусе,15 био је задужен за одржавање 
наставе мачевања, основама војне вештине поучавао их је генерал Јован 
Мишковић.

Светислав Тиса Милосављевић је као капетан друге класе у „Главном 
ђенералаштабу стицао нову спрему у саобраћајном одсеку оперативног оде-
лења све до почетка Балканског рата, и тамо је био један од главних сарад-
ника у припремним пословима око спремања за ратне операције, а нарочи-
то у одбрани плана за концентрацију војске.”16 После годину дана стажира-
ња, 1911. године произведен је у чин капетана прве класе, али испит за пре-
вођење у генералштабну службу није полагао. Испит није био ни заказан, 
јер се Србија, посебно Генералштаб, спремао за балканске ратове. Уосталом, 
главни терет предстојећих ратова поднели су први школовани официри, па 
и Светислав Тиса Милосављевић, јер „у периоду од 1880. до 1900. године 
кроз војне школе у Србији прошло је 1.058 официра који ће, заједно са сво-
јим млађим колегама, поднети главни терет ослободилачких ратова Србије 
од 1912. до 1918. године”.17

У јесен 1912. године, пред почетак сукоба, „за време концентрације вој-
ске”, рат га затиче на месту команданта „железничке станице Влашко Поље 
(код Младеновца) где он укрцава у возове целу Дринску дивизију другог 
позива”.18 Млади официр Милосављевић је од првог дана, 30. септембра, 
учествовао у мобилизацији српске војске која је због добре организације и 
још бољег одзива трајала само шест дана. Ентузијазам становништва поне-
сеног идејом коначног ослобођења земље од турског вишевековног јарма 
резултирао је огромним одзивом, па је наша армија имала под оружјем 
преко пола милиона војника. То му је био и први практични задатак и ис-
пит, на месту приправника Саобраћајног одељења Врховне команде војске 
Србије. 

15 За Шарла Дусеа је везана и једна занимљива прича. Љуба Јовановић приповеда да је 
један од вођа Црне Руке, Војислав Танкосић, организовао у Београду обуку у гађању револ-
вером будућих сарајевских атентатора. Инструктор је био Драгиша Стојадиновић, у то вре-
ме један од најбољих стрелаца у земљи. Он је Гаврила Принципа и Трифка Грабежа обучавао 
на стрелишту код Смутековца, изнад Вајфертове пиваре. Пуцало се из два нова „бровинга” 
које је донео Танкосић. Ови револвери су наводно били поклон Белгијанца Шарла Дусеа, 
наставника мачевања у Војној академији у Београду и заступника белгијске фабрике оруж-
ја „Национал” у Србији.

16 Божидар Весић, „Бан Светислав Т. Милосављевић. Поводом његове педесетогоди-
шњице”, Књижевна крајина, бр. 6,1932, 411. 

17 М. Зорић, С. Ђукић, Српско војно школство, 26.
18 Б. Весић, „Бан Светислав Т. Милосављевић. Поводом његове педесетогодишњице”, 411.
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После овог релативно лаког мобилизацијског задатка, када су почеле 
борбе, Милосављевић је премештен у штаб Прве армије. Постао је директ-
ни учесник и сведок одсудних битака наше војске код Куманова, Прилепа и 
Битоља. Своје војничко умеће, као ордонансни официр команде, показао је 
у јеку Кумановске битке. У војсци, ордонанси или „по српском” − посилни, 
били су официри „за везу” − војници великог угледа и поверења, а служили 
су вишој команди за преношење важнијих наређења и помоћи у извођењу 
(ратних) операција.

Капетан Милосављевић („у пратњи два ордонанс-коњаника и … мојих 
коња”) 23 часа проводи на терену, „под сталном ватром”, како би командан-
ту Дунавске дивизије другог позива, пуковнику Михајлу Рашићу, и првог 
позива, пуковнику Милошу Божановићу – проследио важна наређења. На 
терену је уочио многе пропусте и недостатке. Непријатно га је изненадило 
бахато понашање команде Дунавске дивизије другог позива, чија се војска 
башкарила у позадини, пуна оптимизма да ће убрзо бити окончан бој и 
тако придружити „првопозивцима” на фронту. Ови су, само неколико ки-
лометара од њих, водили тешке борбе. Кад је кренуо, према команди Ду-
навске дивизије првог позива, целим путем, ничим није могао да оправда 
бахато понашање и индолентно ишчекивање дела команде Дунавске диви-
зије, чији су се војници досађивали у позадини. Године 1922.  на страница-
ма Ратника, у стручном прилогу „Првог дана Кумановске битке код Дунав-
ске дивизије првог и другог позива”, бележи: „(...) ни данас не могу да од-
браним нехат, који је проистицао из тог претераног оптимистичког схвата-
ња команде Дунавске дивизије другог позива”, која није имала „апсолутно 
никаквих веза са предњом, неколико само километара удаљеном дивизи-
јом, која се целог дана сама-самцијата бори са непријатељем”.19

Приликом сусрета са командним кадром Дунавске дивизије првог по-
зива, забележио је и овај важни фрагмент: „Под утисцима разговора са 
овим озлојеђеним официрима (...), а помишљајући да командант Дунавске 
дивизије другог позива, није можда ни примио молбу Божановића, сео сам 
и написао још један кратки извештај: оцрта сам у главним потезима ситуа-
цију код Дунавске дивизије првог позива и молио да другопозивци приђу 
ближе борбеном одсеку предње дивизије”.20 Молио је поједине команданте 
да успостављају везе са јединицама у првим борбеним редовима и да им, 
када је потребно, притекну у помоћ. Пошто његове молбе нису уродиле 

19 Светислав Т. Милосављевић, „Првог дана Кумановске битке код Дунавске дивизије 
првог и другог позива”,Ратник, бр. 10, 1922, 46.

20 Исто.
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плодом, а везе између команди биле у прекиду, целу ноћ између 10. и 11. 
октобра, провео је „лутајући” између појединих јединица како би претпо-
стављене команде упознао са правим стањем на фронту.21

Захваљујући његовом извештају који је ујутро 11. октобра проследио 
команди Прве армије, начелнику пуковнику Петру Бојовићу, и наређењима 
која су уследила, дошло је до преокрета па је „Прва српска армија тукла и 
савршено разбила турску Вардарску армију, а потом једним само налетом 
овладала целим сливом Вардара”.22 Међутим, тај расплет није се одвијао без 
проблема. Милосављевић подсећа да „стварна помоћ Дунавској дивизији 
првог позива није се могла пружити пре од 10 часова пре подне. На Дунав-
ску дивизију првог позива и то нарочито на њено лево крило непријатељ је 
11. октобра, још од шест часова пре подне, свежим снагама и обухватно 
тако јако притискивао, да је цела дивизија дошла у врло критичан положај, 
те се на прелаз у наређени напад није могло ни мислити. Тек од подне, по-
што је цела Дунавска дивизија другог позива заузела положај поред Дунав-
ске првог позива наступио је преокрет”.23 Најпре се осетило слабљење не-
пријатељске ватре, а када су, „око три часа по подне”, обе наше Дунавске 
дивизије са свих страна извршиле силан атак, Турци су почели да напушта-
ју запоседнуте положаје.

После овог, нимало лаког, официрско-ордонансног задатака, добио је 
нови. Команда Прве армије послала га је у Скопље, где је, заједно са скоп-
ским митрополитом Вићентијем,24 приредио дочек и свечану службу срп-
ској војсци која је, после 520 година, ослобађала стару Душанову престони-
цу. Организација је била беспрекорна, а по посебном протоколу дочекан је 
и краљ Петар I Карађорђевић. Краљ је стигао из Врања у Скопље возом. На 
станици, пре него што је извршио почасну смотру трупа, дочекао га је до-
тадашњи градоначелник Рашид-бег, који је га је поздравио речима: 

„Пет је векова како су овај град Отомани од вас отели мачем. Али ратна 
срећа обрнула се вама, а против отоманског оружја. То што смо мачем узе-
ли, мачем и предајемо. Од кога смо узели, томе и дајемо”.25

Затим се, заједно са начелником штаба Врховне команде − Радомиром 
Путником, одвезао на благодарење („присуство служби Божије захвални-
це”) у средњовековну цркву Светог Спаса, коју је подигао цар Душан.

21 Исто, 48.
22 Исто.
23 Исто, 52.
24 Вићентије Крџић (световно име Василије Крџић, 1853–1915) трећи српски владика 

Скопске епархије након укидања Пећке патријаршије. Бугари су га убили крајем 1915.
25 Драгољуб Живојиновић, Краљ Петар I Карађорђевић у отаџбини, Београд 2003, 498.
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Милосављевић се није дуго задржао у Скопљу. Када се ситуација разја-
снила, а турска армија почела масовно да се повлачи долином Вардара да би 
се, потом, окренула према Прилепу и Битољу, наша Врховна команда при-
ступила је реорганизацији војске. Доноси одлуку да се свим расположивим 
снагама крене у напад како би се дотукла Зеки-пашина26 војска и ослободи-
ли преостали делови Јужне Србије и Косова. Српска војска је брзо реорга-
низована, и почела да планира нове војне операције. Циљ је био јасан − то-
тално уништење турске Вардарске армије, која је била у расулу. Повлачила 
се према Битољу, где се за извесно време примирила. Покушавала је да ор-
ганизују што бољу одбрану. Пре него што је, између 16. и 19. новембра, наша 
војска одлучно поразила турску армаду и ослободила Битољ, почела је 3. 
новембра тродневна битка за Прилеп.

Падом Битоља Срби су контролисали целу југозападну македонску 
област, заједно са врло важним градом Охридом. Овој величанственој по-
беди Алекса Шантић посвећује стихове песме „Битољ”, а за првог начелни-
ка Битољског округа ускоро је постављен Бранислав Нушић. „Заузећем Би-
тоља српска војска је остварила и премашила све постављене циљеве са 
којима је ушла у Први балкански рат. Ослобођени су Косово и Метохија, 
Македонија”, а делови појединих јединица прошле су Албанију и заузеле 
северни део албанске територије.27

Све до битке за Битољ, Милосављевић је био у штабу Прве армије. Из 
Скопља је преко Велеса стигао до Прилепа, где је испуњавао важне задатке 
у штабу Армије. Након Прилепске битке своје војничко-борбено крштење 
завршава 20. новембра, после ослобођења Битоља. Али за њега поново није 
било времена за одмор и предах. Крајем новембра, пуковник Живојин Ба-
бић и капетан Светислав Тиса Милосављевић добијају нови, али овог пута 
нешто лакши, интендантски задатак – да се врате у Скопље, и припреме 
смештај штаба Прве армије. Скопље ће, тако, постати његова стална успут-
на и животна станица, град у коме ће обављати послове помоћника начел-
ника Вардарске дивизије, а после пробоја Солунског фронта, испуњавати 
посебне, али врло важне војне, позадинско-интендантске задатке.

Готово три месеца пре окончања Првог балканског рата, фебруара 1913. 
године, Милосављевић је од стране министра војног и начелника Штаба 
Врховне команде Војске Краљевине Србије − Радомира Путника, именован 

26 Зеки-паша (1862–1943) османлијски војсковођа који је командовао турском Запад-
ном армијом за време Првог балканског рата, а у време Великог рата постао мушир, тј. 
фелдмаршал.

27 Радоје Костић, „Моравска дивизија првог позива у Другом балканском рату 1913. 
године”, Пешчаник, бр. 11, 2013,156.
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за тзв. делегата код Железничке дирекције у Београду. Тако је железница 
постала његов животни усуд и професионално опредељење, па ће после 
завршетка Првог светског рата обављати врло важне функције, од шефа 
Војно-железничке инспекције до начелника Саобраћајног одељења Врховне 
команде. Директно од Путника одређен је да „координира потребе војних 
и цивилних власти на железницама посткумановске Србије”. 

У балканским ратовима железничка мреже почиње да представља ва-
жан, готово незаобилазан чинилац на скоро свим бојиштима, али и у извр-
шењу позадинских послова − од превоза људства, материјала, муниције пре 
свега, до укључивања у промет посебних, санитетских возова који су пре-
возили тешке рањенике. Тако ће, у ратно доба, нарочито почетком Великог 
рата, свака постаја добити по официре који ће, заједно са шефовима стани-
ца, усклађивати и контролисати војни и цивилни саобраћај. Железница је 
била једино сигурно и постојано превозно средство, па је морала и дослов-
но да прати судбину земље и народа.

Своју практичну каријеру железничко-војног експерта Милосављевић 
је почео да стиче као „делегат” армије при Железничкој дирекцији. Млади 
капетан је, са осталим старешинама и стручњацима, за потребе војске ор-
ганизовао саобраћај на железничким пругама тек ослобођене територије. 
Али тај процес је био скопчан са многим потешкоћама. „Освајањем Старе 
Србије и Маћедоније наша железничка мрежа повећана је за 406 километа-
ра, јер је упоредо са делањем и напредовањем наше армије узиман у експло-
атацију део по део линија: Ристовац–Скопље–Ђевђелија и Скопље–Митро-
вица. Организовати службу на двема линијама, уз готово ништавну помоћ 
и сарадњу старог особља није било лако”.28 Недостајали су квалификовани 
железнички радници, пре свега машиновође. Проблеми су се јављали са 
свих страна. Један од њих је ширила државна Железничка дирекције, која 
је, чак, пише Милосављевић, одбијала предлог војне команде „да се број 
машиновођа повећа хитним позивањем на испит оних дугогодишњих ло-
жача, који су већ испуњавали све услове потребне за машиновођу, или су 
чак и возили извесно време на маневри или споредним пругама уског ко-
лосека“.29 Врховна команда, тј. Војно-железничка инспекција, предузима 
ванредне мере како би заштитила интересе армије и на своју личну одго-
ворност „пуштала да возе сви они стари и од машинских инжењера про-
брани ложачи”.30

28 Светислав Тиса Милосављевић, „Српска војна железничка школа у Солуну 1916, 
1917 и 1918”, Ратник, 9, 1921, 91. 

29 Исто, 93.
30 Исто.
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Стручан железнички „маневарски кадар” је био преко потребан, пого-
тову у данима пред почетак Другог балканског рата. После кризе која је 
наступила у бугарско-српским односима, пред државну железницу поста-
вљен је нови, али знатно тежи задатак. Требало је усмерити сва доступна 
превозна средства ка Бугарској, тачније Једрену како би се са маричког бо-
јишта у земљу вратило око 50.000 војника и тешка артиљерија. Са саме тро-
међе Бугарске, Турске и Грчке, где је наша војска, под командом генерала 
Степе Степановића, Бугарима пружили одлучну, велику и несебичну по-
моћ у заузимању Једрена, важног ратног чворишта, некада главног града 
Турске империје и административног центра. Једрене је представљало врло 
важан комуникацијски чвор и имало је „велики стратегијски значај”, јер је 
чинило капију „за Цариград, коју треба прву отворити, ма којим се прав-
цем вршило наступање ка Цариграду кроз Источну Румелију”.31 Зато је 
наша Друга армија још 26. октобра упућена преко Криве Паланке у Ћустен-
дил, и даље возом, како би пружила помоћ бугарској војсци у освајању Је-
дрена, на само ушће реке Тунџе у Марицу. Поред Тимочке дивизије првог 
позива у њен састав ушла је и Дунавска другог позива, а касније је упућена 
и српска тешка артиљерија.

Уз помоћ бугарске, наша железница је транспорт људства и материјала 
вршила до крајњег одредишта, места Мустафа Паша. „Овом су пругом за 
Другу српску армију чак из Србије долазиле све потребе, па и дрва за огрев, 
тако да је за Дунавску дивизију другог позива народне војске искрцна ста-
ница била Капетан Андријев источно од Мустафа Паше, а за Тимочку ди-
визију првог позива и остале армијске делове станица Мустафа Паша”, а до 
фронта превоз се одвијао „помоћу колонских возова са воловским запрега-
ма“.32 Међутим, после освајања добро брањене Једренске тврђаве, расплам-
сао се тињајући спор у бугaрско-српским односима око поделе ослобођене 
македонске територије. Када је спор доживео кулминацију, дошло је до рас-
пада Балканског савеза и новог сукоба, избијања Другог балканског рата, 
који је трајао од 19. јуна до 10. августа 1913. године. Рат је вођен између Бу-
гарске с једне – Србије, Црне Горе, Грчке, Румуније и Турске, с друге стра-
не. Једноставно речено, два и по месеца, пре почетка Другог балканског 
рата, а само један дан по освајању „цариградске капије”, 27. марта, Друга 
српска армија се нашла у веома тешкој ситуацији. Бугарска Врховна коман-
да издаје ултимативно наређење да наша војска напусти бугарску територи-
ју и железницом се врати у Србију. Пред Врховном, као и командом Друге 

31 Никола Аранђеловић, „Опсада Једрена 1912–1913”, Ратник, 11–12, 1923, 55.
32 Исто, 56.
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армије, постављен је још један тежак задатак. Требало је у кратком времен-
ском року, вратити војску у отаџбину пошто је софијско јавно мњење чак 
тражило од владе да интернира, као заробљенике, „до пре неки дан” саве-
зничку српску војску.33

Капетан Светислав Тиса Милосављевић учествује и у овој мисији. Као 
војни делегат код Железничке дирекције, са сарадницима, све цивилне ка-
пацитете мобилишу и стављају под команду Главног генералштаба. Орга-
низацију превоза вршила се у ванредним околностима и рекордном вре-
менском року. На пример, требало је у исто време, пребацивати Тимочку 
дивизију првог позива до најближе сигурне станице – Пирота, и Дунавску 
дивизију другог позива до Врања. Због великог оптерећења железнице, 
одлучено је да се Тимочка дивизија пребацује у парне, а Дунавска, у непар-
не дане. Колико је то била захтевна операција показују и прости матема-
тички подаци: „Штаб српске Друге армије, на основу бројног стања људства 
и количине и тежине артиљерије и других материјалних средстава, поднео 
је пријаву за превожење захтевајући укупно 143 војна воза. За Штаб армије 
су предвиђена два, за Тимочку дивизију првог 72, за Дунавску другог пози-
ва 55 и за опсадни парк (градски и хаубички пук) 14 транспортних ешало-
на,34 рачунајући највише 25 вагона у једном ешалону”.35

Тако обиман транспорт се није одвијао без тешкоћа. Не због потребе 
да се у акцију укључи сва расположива железничка средства државе Срби-
је, већ неизвесне ситуација на терену која је често диктирала ванредне за-
датке који нису могли унапред да се предвиде и испланирају. Уосталом, 
велике потешкоће у железничком превозу чинили су Бугари, који су поку-
шавали да успоре превоз артиљеријског оруђа и муниције.36 „ A није било 
прецизно предвиђено време почетка и завршетка превожења у целини, а 
ни за сваки ешалон посебно, нити је постојала прецизна подела јединица 
и транспортних средстава на ешалоне, тако да се није знало време доласка 

33 Опширније о улози железнице у транспорту српске војске из Једрена у: Борислав 
Ратковић, Први балкански рат 1912–1913. Операције српске војске, Београд, 1975.

34 Ешалон (фра. échelon), део војне јединице у маршу, транспорту или борбеном порет-
ку, када је она распоређена по дубини, тј. тако да се поједини делови крећу један иза другог; 
људство и товар у композицији војног транспорта.

35 Б. Ратковић, Први балкански рат 1912–1913. Операције српске војске, 167.
36 „С транспортовањем српског опсадног парка ишло је такође споро. Иако је српска 

Врховна команда наредила да се он што пре железницом врати у Ниш ради упућивања под 
Скадар, бугарска Врховна команда је инсистирала да се он последњи транспортује. То је 
изазвало сумњу у њене добре намере, па је српска Врховна команда наредила да 15. пеша-
дијски пук Тимочке дивизије I остане у месту Мустаф-Паша док се сва артиљерија не пре-
везе...”; Исто.
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воза на место укрцавања и његов капацитет, што је успоравало ритам укр-
цавања и транспортовања“.37 Због свега наведеног, долазило је до вишед-
невног застоја у „реду вожње“, али је млади капетан Милосављевић, са 
осталим војним и официрским кадром, те цивилним железничким осо-
бљем, „дао све од себе“ да 4. маја стигне у Србију последњи 50. транспорт-
ни ешалон. Тако је после 39 дана завршена још једна тешка Светислављева 
и ратна одисеја српске војске.

Почетком Другог балканског рата, сви доступни железнички капаци-
тети усмеравани ка новим ратиштима према Бугарској. Међутим, јављају се 
проблеми и у тек створеној Кнежевини Албанији. Септембра 1913. године 
„пробуђени арбанаси“ подижу устанак против српске власти у области 
Љуме, Струге, Дебра, и Охрида, као и планинским врлетима западно од 
Ђаковице. У побуни је учествовало око 10.000 арбанаса, а у помоћ им је 
притекло и неколико комитских одреда Унутрашње македонске револуци-
онарне организације (ВМРО).

За гушење албанског устанка, Србија је морала усмерити ка новом бо-
јишту близу три дивизије, односно да према побуњеним крајевима опреми 
и превезе ратни материјал и око 20.000 војника. Тај важни задатак оства-
рио је цивилни и војни железнички сектор, чијим је једним делом руково-
дио Светислав Тиса Милосављевић, све до краја 1913. године, „када је раз-
решен службе у Железничкој дирекцији и демобилисан а, као награду ’за 
ратне заслуге и ваљано отправљање ратних генералштабних послова’ уна-
пређен је у чин мајора”.38

Када се завршио Други балкански рат, мајор Милосављевић се вратио 
у Главни генералштаб, да би се опет посветио науци, теоријском знању, јер 
је војне вештине савладао практично у рату. Већ априла 1914. године, пред 
комисијом, којом је председавао војвода Путник, одличним оценама поло-
жио је важан испит и постао генералштабни мајор. У међувремену, двого-
дишњу генералштабну припрему у проучавању саобраћаја специјализовао 
је код двојице пуковника, Крсте Смиљанића и Божидара Терзића. Постаје 
„део елите српске војске, јер војвода Радомир Путник је умео да зближи 
Генералштаб и трупу, одређујући правилно делокруг рада генералштабних 
официра, дајући им улогу стручног, помоћног органа команданата обла-
сних команди и оперативних јединица. Због тога је, како у балканским 
ратовима тако и у Првом светском рату, владала највећа хармонија у раду 
између виших команданата и њихових начелника штабова, што је било од 

37 Исто, 188.
38 З. Пејашиновић, „Оквир за биографију бана Милосављевића”, 15.
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највећег значаја за успешно вођење операција“.39

Милосављевић, као генералштабни мајор, постављен је за начелника 
штаба новоформиране Вардарске дивизијске области, коју су чинила чети-
ри пуковска округа: Скопски, Тетовски, Кумановски и Прешевски. Скопље 
тако постаје његово животно и радно одредиште. Неколико пута биће ста-
новник  овог места, али ће овог пута у њему провести само три месеца, јер 
ће га 31. јула затећи нова мобилизација и почетак Првог светског рата. По-
сле мобилизације српске војске, а пред сам почетак објаве рата, Светислав 
Тиса Милосављевић је из Скопља пребачен у Београд. Када је 28. јула 1914. 
године Аустроугарска влада објавила рат Србији, решењем Врховне коман-
де од 17. августа 1914. године опет се нашао у штабу Прве армије. Примио је 
дужност помоћника начелника штаба Прве армије од пуковника Божидара 
Терзића, кога ускоро замењује Стеван Хаџић. 

И тада постаје сведок и директни учесник најважнијих догађаја и од-
сутних битки српске војске за време Великог рата, од тренутка када је, као 
мајор, постављен за помоћника начелника штаба Прве армије и са офици-
рима, под командом  војводе Мишића, учествовао у чувеној Сувоборској 
битки, до новог унапређења – када је после Албанске голготе, на Крфу, од 
Милана Недића, као потпуковник, преузео место шефа Војно-железничке 
инспекције Врховне команде. Други део рата, све до пробоја Солунског 
фронта, провео је на месту шефа Војно-железничке инспекције. Поред ре-
довних послова, одржавања железничких ресурса, школовао је и „постепе-
но уводио железничаре у разне послове и дужности“ на пругама нормалног 
и уског колосека, „жилама куцавицама” Солунског фронта. Јер, у „слободно 
време” је организовао рад, и данас по оствареним резултатима, чувене Срп-
ске војно-железничке школе.

У та времена – железнички саобраћај40 „уз минималну припомоћ пло-
видбене и аутомобилске службе“, представљао „животне артерије опера-
тивних војски ратујућих страна, артерије без којих се милионите армије не 
би могле ни прикупити на угрожене граничне фронтове, а још мање опста-
ти у оперативном и административном смислу за време акције“.41 Односно, 

39 Далибор Денда, „Српска војска у Првом светском рату (бројно стање, организација, 
формације и опремљеност)”, Историјске свеске, бр. 11, 2014, 2.

40 Колико је била велика улога железнице, брзог и сигурног транспорта у првим побе-
дама српске војске, посебно Сувоборској битки, у чијој је организацији и осигурању касни-
је учествовао и Светислав Тиса Милосављевић, показује и податак да је начелник Штаба 
Врховне команде српске војске, војвода Радомир Путник, железницу назвао својом „четвр-
том армијом”. 

41 Светислав Т. Милосављевић, „Организација ратне војно-железничке службе”, Рат-
ник, 7 (1923), 1.
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железнице су почетком века, нарочито у току Првог светског рата, закљу-
чује Светислав Тиса Милосављевић биле „стратегијско оружје првог реда“ 
и омогућавале су брзо формирање армије и њено „брзо довођење на кон-
центрацијску просторију“и одиграле су „огромну улогу у стратегијском во-
ђењу војске у току операција и најзад, омогући живот и рад зараћених вој-
сака све до последње дане мобилизације.“42

Milutin Miltojević

SVETISLAV TISA MILOSAVLJEVIĆ IN IN THE VORTEX OF
THE BALKAN WARS

Abstract: Svetislav Tisa Milosavljević was the first ban of the Vrbas Banovina, min-
istry of transport in several council of ministers of the Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenians/Kingdom of Yugoslavia, and as a brigadier general of the king‘s army he was 
on a duty of the head of the Military-railway inspection, as well as jobs of a chief of the 
Traffic Department of the Supreme Command. The aim of this paper is to illuminate the 
beginnig of Tisa‘s military career and his participation in Balkan wars. Milosavljević, as 
an ordinance officer of the staff of the First Army, participated in the Kumanovo battle, 
afterwards as a delegate of the army of the Railway Directorate   he had a significant role 
in organizing military and civil railway transport, primarily "retreat" from Edirne.

Keywords: Svetislav Tisa  Milosavljević, Balkan war, railway

42 Исто, 2.
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ГОСТОВАЊЕ КИНЕСКОГ БАЛЕТА  
У ЈУГОСЛАВИЈИ 1971. ГОДИНЕ

Апстракт: Овај рад приказује како су текли преговори југословенских ин-
ституција и кинеске амбасаде о гостовању Кинеског балетског ансамбла, затим 
услове које су Кинези постављали за гостовање свог ансамбла, као и југословенске 
предлоге за турнеју. Такође, у раду су описане представе које је Кинески балетски 
ансамбл извео у Љубљани, Сарајеву и Београду, позитиван пријем код југосло-
венске публике, као и пријем код југословенских високих руководилаца и њихово 
присуство на представама које је извео ансамбл у новембру 1971. године, односно 
похвале ансамбла за дочек и гостопримство у Југославији за време њихове турнеје.

Кључне речи: Кинески балетски ансамбл, Ото Денеш, Ванг Чин, Југославија, 
Кина, социјализам, југословенска турнеја, историографија

У септембру 1963. године, Мао Цетунг је упозорио драматурге који су 
писали историјске драме да више не пишу о царевима, генералима и жена-
ма које су живеле на двору. Пежоративно је назвао Министарство културе 
„Министарством царева, принцеза, генерала и министара”, истакавши да 
оно не ради свој посао и да протежира феудалне теме.2 Мао је посебно био 
подстакнут чланком Ке Квингшија који је издало Пропагандно одељење 
КП Кине у децембру 1963. године, под насловом „Извештај о ситуацији у 
књижевности и уметности”. Фотокопију његовог чланка је послао пекин-
шким руководиоцима. Убрзо после тога, Мао је 12. 12. 1963. године издао 

1 Vladan Lazarević, Historical Archives of Kruševac, Serbia
2 R. MacFarquhar, The Origins of the Cultural Revolution III: The coming of the cataclysm 

1961–1966, The Royal Institute of International Affairs & The East Asian Institute of Columbia 
University, Oxford University Press & Columbia University Press, Oxford & New York 1997, 385.
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директиву писцима и уметницима у којој отворено тврди да многи промо-
вишу феудалну и капиталистичку уметност уместо социјалистичке.3 У мају 
1964. Пропагандно одељење КП Кине издало је извештај у коме је изнело да 
културна политика КП Кине није имплементирана, и да многе и различите 
културне организације нису схватиле класну борбу и идеолошко преуређе-
ње.4 Мао се посебно залагао за оперу која је као уметничка форма имала 
велики утуцај на масе. У Пекингу је у јуну и јулу 1964. године одржан фе-
стивал на коме су наступиле опере из разних делова Кине, међу којима је 
поједине видео и Мао, похваливши нову форму Пекиншке опере.5 Мао је 
предложио, у јулу 1964. године, да се формира петочлана група која би ре-
волуционисала кинеску уметност, након тога је она убрзо формирана.6 

У то време, полако на политичку сцену Кине ступа жена Мао Цетун-
га, Ђианг Ћинг, која је себи поставила задатак да револуционише кинеску 
сцену,7 поставивши за циљ да се формира опера која ће изводити савреме-
не револуционарне теме које одражавају живот од оснивања НР Кине 
1949. године. Ђианг Ћинг је почела да трансформише кинеску оперу, ан-
гажујући Ке Квингшија да помогне у креативном писању, иако је знала да 
ће Пекиншка опера имати проблеме да ангажује оне који би играли нега-
тивне улоге.8 Првих осам опера је настало до маја 1967. године – тачно 
годину дана од почетка Културне револуције, модернизована је Пекиншка 
опера.9 У новој опери додељена су два нова места која нису биле заступље-
на у старој кинеској опери: писци и директори. Један од основних прин-
ципа модерних опера била је теорија „три значајна места”. Та теорија је 
дала изузетан статус свим уметностима за време Културне револуције и 
била оцењена као кључни допринос социјалистичкој уметничкој теорији. 
Поменута теорија би се могла описати овако: међу свим ликовима требало 
би истаћи позитивне ликове, а код позитивних ликова њихове херојске 
особине, а затим се херојима додељује централно место.10 За Ђианг Ћинг 

3 Исто, 385.
4 Исто, 386.
5 R. MacFarquhar, The Origins of the Cultural Revolution III: The coming of the cataclysm 

1961–1966, The Royal Institute of International Affairs & The East Asian Institute of Columbia 
University, Oxford University Press & Columbia University Press, Oxford & New York 1997, 387.

6 Исто, 388.
7 Исто, 388.
8 Исто, 388.
9 P. Clark, The Chinese Cultural Revolution. A History, Cambridge University Press, Cam-

bridge & New York 2008, 26.
10 Исто, 46.



155Гостовање Кинеског балета у Југославији 1971. године

главне јунакиње нису могле да имају љубавни живот, нити су за њега по-
казивале интересовање, све оне су биле одређене класним ставом и до-
приносима револуцији.11 У већини опера је доминирао војни елемент ука-
зујући на једну од карактеристика Културне револуције у политичком и 
културном животу. Костими су често били попут оних какве су носиле 
припаднице Кинеске народноосло бо ди лачке армије, али дизајнери су их 
модификовали и приказивали онако како су изгледале сиромашне сељач-
ке девојке 30-тих година 20. века. Сценографи су се суздржавали од кори-
шћења сценског намештаја и мењања одеће, представљајући публици опе-
ру као релативно једноставну уметност. Хероји у кинеском моделу опере 
дефинитивно су припадали свету мита. На почетку драме, они су се нај-
пре налазили под потпуном су контролом идеолошке и емоционалне ди-
сциплине, како би се ухватили у коштац са наметнутим изазовима, да би 
на крају поразили непријатеља и осигурали победу.12

У разговору са кинеским амбасадором Тсенг Таом, помоћник државног 
секретара за иностране послове, др Увалић, поменуо је научно-техничку и 
културну сарадњу, односно интересовање Атељеа 212 и других југословен-
ских позоришта за гостовање кинеског балета у Југославији.13 Комисија за 
културне везе са иностранством је навела да су приликом посете државног 
секретара за иностране послове М. Тепавца НР Кини 1971. године са кине-
ским званичницима вођени разговори о различитим облицима сарадње. 
Кинески званичници су тада саопштили да разматрају југословенску наме-
ру да на гостовање у Кину дође један југословенски фолклорни ансамбл и 
сопствену спремност да на југословенски позив упуте у Југославију свој 
балет.14 Атеље 212 је претходне године већ упутио позив кинеском „Црве-
ном балету жена” да гостује на БИТЕФ-у, али одговор је био негативан. 
Предложено ја да се позову кинески учесници на БИТЕФ, будући да су 
били заинтересовани за гостовање у Југославији и турнеју по југословен-
ском градовима, а да Савезна комисија за културне везе са иностранством 
(СККВ) координише гостовање са заинтересованим установама у  
Југославији.15 У разговору Ота Денеша, помоћника СККВ-а, са Ванг Чином, 

11 P. Clark, The Chinese Cultural Revolution, 50–51.
12 Исто, 53.
13 Дипломатски архив Министарства спољних послова, Кина ПА 1971 84 427005, Забе-

лешка о разговору др Р. Увалића, помоћника државног секретара за иностране послове, са 
кинеским амбасадором Тсенг Таом, 14. 7. 1971. 

14 Дипломатски архив Министарства спољних послова, Кина ПА 1971 84 427072, од 15. 
7. 1971. 

15 Исто.
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саветником амбасаде НР Кине, којем су присуствовали Чанг Ликанм, ата-
ше за културу амбасаде НР Кине и др Светолик Рогановић, саветник у 
СККВ, Ванг је изразио захвалност што је ова комисија позвала културно-
-уметнички ансамбл из Кине да гостује у Југославији. Ванг је у име Дру-
штва за пријатељство са иностранством обавестио да су спремни да упуте 
у Југославију Кинески балетски ансамбл са око 200 чланова. На свом госто-
вању ансамбл би изводио два балета „Црвени женски одред” и „Седокоса 
девојка” и клавирски концерт „Жута река”.16 Такође, истакао је да би ан-
самбл дошао у Југослaвију у октобру или новембру 1971. године, где би бо-
равио две до три недеље. Кинеска амбасада је изразила жељу да наступи 
буду одржани у Београду и још једном граду у Југославији.17 У том периоду 
одржавали су се БИТЕФ и БЕМУС, а дирекција БИТЕФ-а, манифестације 
која је имала светски карактер, изразила је жељу да балет гостује у септем-
бру у оквиру њиховог програма. Денеш је, с друге стране, нагласио да би 
Савезна комисија за културне везе са иностранством била спремна да по-
шаље један ансамбл у Кину.18 

Из југословенске амбасаде у Пекингу стигло је обавештење да је дола-
зио Лиу Хсинлин, шеф одсека за културу при Друштву НР Кине за развија-
ње пријатељства са иностранством, и да их је обавестио о планираном бо-
равку. Руководилац ансамбла је био Чиуји, генерални секретар у Институту 
за изучавање међународних односа. Ансамбл је бројао 202 члана, од тога 65 
жена, 53 члана оркестра и 19 чланова хора. Период боравка је требало да 
прецизирају југословенска и кинеска амбасада у Букурешту. Пре доласка у 
Југославију планиран је и боравак у Албанији и Румунији, а за саму при-
прему наступа било је предвиђено пет дана. Укупна тежина реквизита које 
су са собом носили износила је 25 t, а била им је неопходна и помоћ у штам-
пању позоришног програма са кратким садржајем и именима учесника.19 У 
првој половини септембра, Жемнин Жибао је пренео информацију да ће 
кинески балетско-музички ансамбл гостовати у Албанији, Румунији, Југо-
славији и другим земљама.20 

На састанку Ота Денеша и  Ванг Чина истакнуто је да кинеске власти 
на овај наступ гледају као на важан политички догађај. Денеш је нагласио 

16 Дипломатски архив Министарства спољних послова, Кина ПА 1971 84 432268, Забе-
лешка о разговору Ота Денеша, помоћника председника СККВ, са Ванг Чином, саветником 
амбасаде НР Кине у Београду, 27. 8. 1971. 

17 Исто.
18 Исто.
19 ДА МСП, Кина ПА 1971 84 432806 од 2. 9. 1971. 
20 ДА МСП, Кина ПА 1971 84 434580 од 14. 9. 1971. 
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да и Југословени придају велики значај гостовању Кинеског ансамбла и да 
ће се трудити да се наступ реализује на што бољи начин, без обзира на те-
шкоће организационе и финансијске природе. Чин је затим информисао 
Денеша о техничким појединостима у вези са гостовањем и изложио по-
требе кинеске стране: 

1. Ансамбл планира да гостује у Југославији укупно 22 дана, почевши 
од 1. 11. 1971, с тим што ће наступити у Београду и још једном граду. 
За припреме првог наступа у сваком граду потребно је три дана. 

2. Ансамбл не може да наступи у спортским халама и сличним позор-
ницама. Конкретно за Београд захтевају да ансaмбл наступи на сце-
ни Народног позоришта у Београду. 

3. Ансамблу би требало осигурати посебне мере безбедности у хотелу, 
на саобраћајницaма, за време концерта. 

4. Ансамблу се морају ставити на располагање аутобуси током целокуп-
ног периода боравка у Југославији.

5. Потребно је обезбедити два до три електричара за представе. 
6. Потребно је обезбедити клавир у соби за пијанисте. 
7. Желели би да ансамбл има сусрете са радничким колективима. 
8. Желели би да ансамбл посети балетску школу и драмске студије, као 

и југословенске позоришне представе. 
9. Са ансамблом долазе четири дописника „Хсинхуе”, те моле да се ор-

ганизује њихов боравак. 
10. Желели би да унапред добију протокол у вези са боравком ансамбла 

у Југославији. 
На крају, Чин је изразио извесно незадовољство досадашњим контак-

тима са представницима „Југоконцерта”, који „гледају само бројке”. Денеш 
је одговорио да су услови под којима гостује Кинески ансамбл доста друга-
чији од уобичајених, али да ће учинити максималан напор да се испоштују 
њихови захтеви. Ипак, изразио је сумњу да у Београду могу да имају девет 
наступа, из разлога што је зграда Народног позоришта заузета другим 
представама, да је упола мања него што ансамбл захтева и предложио, да се 
представе одрже у спортским халама. Чинг је захвалио на информацијама, 
али је одбио да ансамбл наступи на другој сцени у Београду осим сцене 
Народног позоришта.  Денеш је обећао да ће обавестити одговорног члана 
СИВ-а Јаковлевског и да ће саопштити тачан план турнеје.21 На наредном 

21 ДА МСП, Кина ПА 1971 84 436776, Забелешка о разговору Ота Денеша, досадашњег 
помоћника председника Савезне комисије за културне везе са иностранством Ванг Чином, 
на дан 5. 10. 1971. године, урађено 11. 10. 1071. 
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састанку Денеш је поново замолио саветника Чина да преиспита свој изри-
чит захтев да ансамбл наступи на сцени Народног позоришта, на шта кине-
ски представник није пристао. Денеш је предложио да уколико није могуће 
да се уважи југословенска молба, да се гостовање помери месец или два да 
би се обезбедила сала Народног позоришта али је и овај предлог одбијен. 
Напоменуо је да неће бити у могућности ни да прихвати гостовање у Сара-
јеву, у сали Скендерија, уколико се не обезбеде услови слични онима који 
постоје у Народном позоришту у Београду. Замолио је да се још једном пре-
испита могућност наступа на сцени Народног позоришта у Београду. Де-
неш је обећао да ће учинити све да се изађе у сусрет кинеским жељама и 
замолио Чина да приликом свог боравка у Румунији постигне договор са 
руководиоцима ансамбла да ипак буду организовани наступи у Хали спор-
това у Београду и сали Скендерија у Сарајеву.22 

Као исход неколико доцнијих разговора две стране, Чин је пренео 
одлуку кинеских званичника да су прихваћени наступи у Скендерији у Са-
рајеву и Дому културе у Тузли, али да за наступ у Београду и даље инсисти-
рају да се представа одржи у Народном позоришту. За кинеску страну пи-
тање сале није било техничко питање, већ суштинско, политичко питање. 
Подсетио га је на то да је кинеска страна приликом сусрета у августу иска-
зала поверење у југословенска искуства у погледу организовања гостовања 
иностраних ансамбала, укључујући и избор сале. Предложио је две вари-
јанте гостовања: 

1. Сарајево (четири представе), Тузла (једна), Београд (четири) – у Дому 
синдиката. 

2. Сарајево (три), Љубљана (три), Београд (три) – у Дому синдиката.
Денеш је напоменуо да не разуме инсистирање на „класичним салама” 

и неповерење у други тип сала које су изграђене у Југославији. Међутим, 
Чин је поновио да би ансамбл требало да отпочне своју турнеју у Београду 
и то искључиво на сцени Народног позоришта, а затим да наступи и у дру-
гим градовима (сложили су се за Сарајево и Тузлу). Последњи састанак који 
је претходио доласку Кинеског ансамбла одржан је 26. октобра 1971. године 
и на њему су прецизирани услови под којима ће Кинески ансамбл наступи-
ти у Југославији: 

1. Кинески балет ће гостовање почети 1. новембра представом у Кул-
турном центру Скендерија у Сарајеву. 

22 ДА МСП, Кина ПА 1971 84 436777, Забелешка о разговору Ота Денеша, досадашњег 
помоћника председника Савезне комисије за културне везе са иностранством са Ванг Чи-
ном, саветником за културу НР Кине, на дан 8. 10. 1971. године, урађено 13. 10. 1971. 
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2. Гостовање ће се наставити двема представама у сали Господарског 
раставишћа у Љубљани. 

3. У Београду ће гостовање бити окончано са по два извођења предста-
ве „Црвени одред жена” и представама мешовитог програма (фрагменти из 
разних балета). Разговор је завршен договором да се у међувремену утврде 
детаљи око медијског промовисања догађаја и да југословенска страна 
одреди место извођења представа у Београду.23

Кинески ансамбл је допутовао из Румуније у Београд 1. новембра 1971. 
године. Планирано је да борави у Југославији до 22. новембра и да своје 
представе изводи у Сарајеву (три извођења; од 6. до 8. новембра); Љубљани 
(два извођења; 11. и 12. новембра) и Београду (четири извођења; 17, 18, 20. и 
21. новембра). Приликом припрема за реализацију овог гостовања, успело 
се први пут у томе да се ангажују и средства привредних организација које 
послују са НР Кином. Спонзори су, између осталих, били Енергоинвест и 
Фероелектро из Сарајева, Туристички савез Сарајева, Концертна дирекци-
ја Босне и Херцеговине, Културни центар Скендерија, Генералтурист из За-
греба (пословница Београд) и Вечерње новости из Београда.24 Кинески ба-
лет је допутовао из Букурешта специјалним возом. Био је приређен свеча-
ни дочек којем је присуствовао кинески амбасадор са особљем амбасаде, О. 
Денеш у име Савезне комисије, представници Савезног секретаријата за 
иностране послове (ССИП), као и други радници у култури. Руководство и 
чланови ансамбла, као и сам амбасадор, изразили су задовољство у вези са 
дочеком и програмом боравка. Кинески ансамбл је 2. новембра кренуо у 
Сарајево, посетивши успут рудник Власеницу, где им је Енергоинвест при-
редио први званични пријем. Током боравка у Сарајеву, једна група је посе-
тила Мостар, Меморијално партизанско гробље и разговарала са радници-
ма алуминијумског комбината. Ансамбл је такође посетио фабрику у Сту-
пу, где је приређен краћи програм за раднике и постављена плоча прија-
тељства на улазу фабрике. Председник Градске скупштине Сарајева прире-
дио је свечани пријем, а представама у Скендерији присуствовало је око 
три хиљаде посетилаца. После представе, кинески амбасадор је приредио 
свечани пријем за петсто званица. 

Кинески балет је своју прву представу у Београду извео у Југословен-
ском драмском позоришту. Премијери су присуствовали Џемал Биједић, 

23 ДА МСП, Кина ПА 1971 84 439818, Забелешка о разговору Ота Денеша, досадашњег 
помоћника председника у СККВ, са Ванг Чином, саветником за културу амбасаде НР Кине 
и представницима Кинеског балетског ансамбла на дан 26. 10. 1971. 

24 ДА МСП, Кина ПА 1971 84 440034, Информација о гостовању Кинеског балетског 
ансамбла у Југославији од 3.11.1971. 
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председник Савезног извршног већа (СИВ-а), Мирко Тепавац, државни се-
кретар за иностране послове, Милош Минић и други. Следећег дана деле-
гацију кинеског балета примио је председник СИВ-а Џемал Биједић у при-
суству савезног секретара и члана СИВ-а Јаковлевског и амбасадора НР 
Кине. Биједић је изразио задовољство због доласка ансамбла у Југославију 
и високо оценио квалитет програма. Представници кинеске стране захва-
лили су на топлом и пријатељском пријему на који су наилазили у свим 
местима, посебно истакавши да је југословенска публика показала разуме-
вање за овакву поетику балета, будући да имају слично револуционарно 
искуство.25 Сваку своју вежбу балетски ансамбл је почињао цитирањем Ма-
ових мисли. Пробе су одржаване у салама музичке школе „Лујо Давичо”.26 
Политика је известила, после првог наступа, да је „Кинески ансамбл де-
монстрирао изванредну играчку технику, уз елементе класике, акробатику 
и пантомиму, уз музику насумично обојену карактеристичним звуцима 
Далеког истока уз раскошне сценске ефекте. Више пута на отвореној сцени, 
као и на крају представе награђена је топлим аплаузима”. 27 Затим, Полити-
ка је извештавала и о премештању наступа кинеског балета из Југословен-
ског драмског позоришта у Дом синдиката, па је дан паузе искоришћен за 
прилагођавање сцене за наступ, што је било технички изазовно за Кинезе 
који су са собом носили и опрему за извођење светлосних и других сцен-
ских ефеката, неколико апарата и реквизита тешких неколико тона.28 

Након окончаних наступа у Југославији, саветник Ванг Чин је захвалио 
на добром пријему уметничког ансамбла у Сарајеву, Љубљани и Београду. 
Представи у Љубљани присуствовали су и члан Савета Федерације Едвард 
Кардељ и председник Скупштине СР Словеније Сергеј Крајгер.29 У Саве-
зном заводу одржан је 22. 11. 1971. године нови састанак са Кинеским ба-
летским ансамблом. Са кинеске стране су присуствовали Чоу Чије, шеф 
ансамбла, заменици Лиу Чинтан и Тиао Казоуан, заменик генералног се-
кретара ансамбла Ши Јен, Ванг Чин, саветник за културу и Ли Хсуан, се-
кретар Амбасаде НР Кине. Са југословенске стране присуствовали: Ото 
Денеш, дотадашњи помоћник председника СККВ, саветници у СККВ  

25 ДА МСП, Кина ПА 1971 84 443162 од 19.11.1971. 
26 Вечерње новости, 17. 11. 1971. 
27 Политика, 18. 11. 1971. 
28 Политика, 19. 11. 1971. 
29 ДА МСП, Кина ПА 1971 84 443177, Забелешка о разговору помоћника начелника за 

Азију и Аустралију, Душана Штрпца, са саветником амбасаде НР Кине у Београду, Ванг 
Чином 17. 11. 1971. године. Присутан референт за НР Кину, Момчило Драшковић, урађено 
17. 11. 1971. 



161Гостовање Кинеског балета у Југославији 1971. године

Даринка Зимић, Даница Ћурчић и Милица Зајцев Дарић. На почетку раз-
говора, Денеш је изразио задовољство због успешног завршетка турнеје Ки-
неског балетског ансамбла. Шеф оркестра је захвалио југословенској Влади, 
народу и свима онима који су допринели да се њихово гостовање успешно 
реализује. Денеш је изнео и неколико пријатељских примедби у вези са ре-
ализацијом гостовања, попут тога да се програми за позоришну и концерт-
ну сезону доносе крајем јуна, и да свако гостовање треба најавити са по-
требним техничким и рекламним подацима. Говорио је о могућностима 
размене филмског и ТВ материјала, потребе за реципрочним учењем језика 
и нужности да се ради на културној сарадњи између две државе. Информи-
сао их је да је југословенска пракса да се закључују двогодишњи програми 
културне сарадње, али да се не инсистира на форми, већ на конкретном 
садржају у културно-просветној сарадњи. Шеф ансамбла је захвалио на ин-
формацијама и нагласио да ће пренети предлоге одговарајућим кинеским 
институцијама. Заменик шефа ансамбла Лиу Чинтан истакао је да је њихо-
во гостовање пало у време када се пријатељски односи двеју земаља веома 
успешно развијају, што је потврдио и Ванг Чин. На крају разговора, Денеш 
је уручио поклон председника СИВ-а Џемала Бједића, колективу ансамбла, 
као и поклоне Савезног завода – публикације о југословенској уметности и 
грамофонске плоче.30 У југословенској амбасади је 13. децембра 1971. годи-
не одржан коктел за Кинески балетски ансамбл, током којег су извели кра-
так програм укључујући и певање песама из Југославије. Кинеска делегаци-
ја која је присуствовала коктелу изразила је дубоку захвалност на срдачном 
и топлом пријему на који је наишла како код публике, тако и код бројних 
државника.31 

30 ДА МСП, Кина ПА 1971 84 442196, Забелешка о разговору са руководством Кинеског 
балетског ансамбла одржаном у Савезном заводу 22. 11. 1971, урађено 24. 11. 1971. године.

31 ДА МСП, Кина ПА 1971 84 446230 од 17. 12. 1971. 
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Vladan Lazarević

THE VISIT OF THE CHINESE BALLET IN YUGOSLAVIA IN 1971

Summary: After the improvement of relations between the SFRY and the PR China 
and the exchange of ambassadors in 1970, the Yugoslav Secretary of Foreign Affairs vis-
ited China in June 1971. The cooperation was arranged in several fields on this occasion, 
among others, in culture. The Chinese decided to send their ballet ensemble for a visit 
to Yugoslavia. There was a negotiation between the Yugoslavian and Chinese institutions 
about the terms and dates when the ballet ensemble would come for a visit. In the paper, 
it is presented how the two sides negotiated: what dates, technical conditions, stages, 
and towns where they were supposed to perform. The ensemble arrived in Yugoslavia 
on November 1st 1971, in Belgrade, where a festive reception was organized for them. 
From there they embarked on a tour which comprised Sarajevo, Ljubljana, and Belgrade. 
Their performance was well received by the audience. They were also welcomed by the 
then-Prime ministre Džemal Bijedić. The delight with their performance was obvious 
from the fact that the tickets for the performance for the shows in Belgrade were sold 
out very quickly. Their performances were attended by highly-ranked Yugoslav leaders, 
apart from the ordinary viewers. They had their last performance on November 22nd, 
and after that they stayed for a few more days on vacation in Yugoslavia. After their ar-
rival in China, a cocktail party was organized for all the members of the ensemble in the 
Yugoslav Embassy in Beijing, where Yugoslav and Chinese people, the members of the 
ensemble, sang Yugoslav and Chinese songs together in a cheerful atmosphere.

Keywords: Chinese ballet, Oto Deneš, Wang Chin, Yugoslavia, China, socialism, 
Yugoslav tour, historiography
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ПРАВО НА ИЗБОР – ИЗМЕНА ПРАВНОГ ОКВИРА У ВЕЗИ 
СА ПРАВОМ ЖЕНА НА АБОРТУС У ЈУГОСЛАВИЈИ  

1950–1974.

Сажетак: Социјалистички преображај југословенског друштва донео је 
промене у друштвеним, економским, културним и социјалним односима, што 
се одразило и на промену положаја жена, између осталог и на питање репродук-
тивног здравља и слободе рађања. Од педесетих, односно шездесетих година 20. 
века, правно гледано, ограничено право жене на доношење одлуке о спровођењу 
вољног побачаја било је либерализовано доношењем сета законских прописа, да 
би тако социјалистичка Југославија, била једна од првих држава у Европи, која је 
уврстила право на абортус и у Устав (1974) своје државе.

Кључне речи: Антифашистички фронт жена, Савет за народно здравље и со-
цијалну политику АП Војводине, право на абортус, контрацепција

Социјалистички преображај југословенског друштва после завршетка 
Другог светског рата обухватао је низ промена у друштвеним, политичким, 
културолошким и социјалним односима, што је допринело и промени поло-
жаја жена у новонасталом систему. Њиховим статусом у највећој мери бави-
ла се друштвено-политичка организација „Антифашистички фронт жена” 
(АФЖ). Формирана је 1942. године са циљем промовисања политичке борбе 
и окупљања жена у Народноослободилачку борбу, док је у послератној  

1 Dragana Katić, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
2 Ivana Petrović, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
3 Ljiljana Bubnjević, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
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Југославији њена улога била промењена, будући да се у новонасталом једно-
партијском систему сматрало да не постоји потреба за независном женском 
организацијом. Стога су питања жена решавана унутар АФЖ-а, који је био 
под окриљем Комунистичке партије и контролом партијских органа.4 Ак-
тивности ове организације биле су промењене у односу на ратни период и 
усмерене углавном ка економском, културном, просветном и здравственом 
подизању свести жена, што се спроводило на два начина – масовним укљу-
чивањем жена у привреду и организовањем партијских курсева. 

Партијски и државни врх настојали су да кроз ову организацију попу-
ларизују идеје и циљеве Комунистичке партије Југославије међу женама, 
промовишући принципе једнакости, равноправности полова, политичких 
и грађанских права, једнакости у раду и радним односима и друго. У доме-
ну социјалне заштите и јавног здравља, АФЖ је сарађивао са надлежним 
органима у регулисању породичног права, пре свега заштите права мајке и 
детета. Поред тога, организација је учествовала у отварању породилишта, 
обданишта, саветовалишта, дечијих домова и интерната, спроводила је ак-
ције помоћи ратној сирочади, инвалидима и колонистима, а као једна од 
најважнијих делатности била је едукација у циљу побољшања здравствене 
културе становништва и спречавања ширења заразних болести. Жене су 
биле ангажоване у обнови и изградњи земље и на социјалном и здравстве-
ном пољу, а сама организација АФЖ-а је постала члан Међународне демо-
кратске федерације жена.5 Иако строго контролисана и партијски усмера-
вана, ова организација је имала велику улогу у афирмацији жена у јавном и 
политичком животу нове државе.

На свом Другом конгресу, у јануару 1948. године, АФЖ је постао састав-
ни део Народног фронта Југославије, следбеника Јединственог народноо-
слободилачког фронта Југославије (ЈНОФ), политичке организације која је 
деловала током Другог светског рата и окупљала антифашистичке снаге. 
Своје деловање АФЖ је спроводио кроз секције – помоћне органе Секрета-
ријата, тела које је руководило радом организације. Неке од секција су биле: 
организациона, секција за пропаганду и културно-просветни рад, при-
вредна секција и секција „Мајка и дете”. Последња је имала четири одсека:  

1. Одсек за питања здравствене заштите мајке и детета – бавио се ре-
шавањем питања трудница, породиља, новорођенчади и деце до 

4 Зорица Мршевић и Бојана Балон, Ка демократском друштву – родна равноправност, 
Институт друштвених наука, Београд 2011, 84.

5 Архив Војводине (даље: АВ), Ф. 338, Покрајински одбор Антифашистичког фронта 
жена за Војводину – Нови Сад (1943–1953), 1942–1954, Сумарни инвентар, Историјат ства-
раоца фонда, II.
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три године старости; отварањем и одржавањем установа здравстве-
не заштите и здравственом едукацијом. 

2. Одсек за васпитање деце и помоћ мајци као првом васпитачу – ра-
дио је на отварању обданишта, организовању ђачких кухиња и ва-
спитној едукацији. 

3. Одсек за помоћ деци под заштитом државе – бринуо је о дечијим 
домовима и летовалиштима.

4. Одсек за контролу спровођења закона и уредби за заштиту мајке и 
детета – бавио се пружањем информација и савета правне природе 
и вршио је надзор у области старатељства над децом.6

Иако је брига о здрављу жена била прилично добро спровођена делова-
њем и радом организације АФЖ све до њеног укидања на IV конгресу 1953. 
године,7 велики искорак ка још квалитетнијем здравственом унапређивању 
и спровођењу конкретнијих активности у том правцу учинио је Савет за 
народно здравље. Пре његовог оснивања, бригу о здрављу становништва и 
војске током Другог светског рата водило је Санитетско одељење Војне 
управе за Банат, Бачку и Барању. Године 1945. заменило га је Одељење за 
народно здравље, које је имало задатак да се стара о организацији здрав-
ствене заштите народа, обнавља и организује здравствене станице и амбу-
ланте, отвара апотеке и ради на сузбијању заразних болести. Реорганизаци-
јом извршних органа три године касније, формирано је Повереништво за 
народно здравље, које је у наредном периоду преименовано у Савет за на-
родно здравље. Савет се бавио организацијом и радом здравствене службе, 
проширивањем мреже здравствених установа, инспекцијским надзором, 
усавршавањем стручних здравствених кадрова, применом закона и других 
прописа из области здравствене службе и сарадњом са заводима за соци-
јално осигурање.8

6 Исто, 2–5.
7 За одређене активности жена после укидања АФЖ-а формиран је Савез женских дру-

штава, који је имао задатак да развија свој рад кроз различите видове помоћи, као што су 
брига о заштити мајке и детета, заштита деце, здравствено просвећивање, домаћички теча-
јеви и опште просвећивање жене. Примери са терена указивали су на значај ове организа-
ције, која је кроз анализе стања у појединим местима заинтересовала и укључивала и оста-
ле организације, попут Синдиката, Црвеног крста и других, да би се решавале појаве као 
што су нелегални бракови, полигамија и слично. АВ, Ф. 336, Покрајинска конференција 
Социјалистичког савеза радног народа Војводине – Нови Сад (1944–1990), 1944–1990, Ко-
мисија за рад са женама [1960], 2–3.

8 АВ, Ф. 192, Савет за народно здравље Извршног већа Народне скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине – Нови Сад (1945–1951, 1956–1962), 1945–1951, 1954–1965, Сумарни 
инвентар, Историјат ствараоца фонда, 2–3.
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У оквиру своје делатности, Савет је одиграо велику улогу у унапређи-
вању и подизању свести о здравственој заштити жена, бавећи се с једне 
стране пружању квалитетније помоћи трудницама и породиљама, а с друге 
настојећи да спречи нелегалне, тзв. „криминалне побачаје”, широко засту-
пљене међу женама у овом и ранијим периодима.

Савет је одмах након оснивања почео да прикупља извештаје о смртно-
сти трудница које су наступиле услед компликација за време трудноће или 
порођаја, а достављала су их саветовалишта при надлежним диспанзерима 
за жене.9 Смртност жена од ових компликација на територији АПВ од 1950. 
до 1955. године, процентуално изражена у односу на целокупан морбидитет 
жена у овом периоду, кретала се од 56–81%.10 

Година 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955.
148

(22.346)

0,66%

63

(11.221)

0,56%

81

(10.031)

0,81%

70

(9.957)

0,70%

62

(8.915)

0,69%

75

(9.416)

0,79%

Табела 1: Број умрлих жена од компликација изазваних трудноћом или поро-
ђајем од укупног броја умрлих жена у тој години

Надлежни органи у држави приступили су и отварању посебних саве-
товалишта која нису била у склопу диспанзера, а која су имала за циљ пра-
ћење и контролу уредне трудноће. Функција ових саветовалишта била је 
искључиво превентивна, тако да је свака евентуална компликација усме-
равана на диспанзере или болнице. Из тог разлога не постоје детаљнији 
подаци о морбидитету трудница из ових установа, а још је тада примећено 
да њихов рад није био у потпуности задовољавајући, односно није био на 
истом нивоу као у саветовалиштима у склопу диспанзера.11 Однос поно-
вљених прегледа у односу на први преглед код трудница указивао је на 
недовољну контролу тока трудноће – број поновљених прегледа трудница 
у диспанзерима био је већи у односу на самостална саветовалишта.12  

9 Извештаје у којима су први пут исказани морбидитет жена, диспанзери су почели да 
достављају 1950. године, јер је Уредба о оснивању Диспанзера за жене и Саветовалишта за 
труднице донета у новембру претходне године. АВ, Ф. 192, Покрајинска комисија за контра-
цепцију, Планови и програми рада, извештаји о раду, предрачуни прихода и расхода Коми-
сије Савета, кут. 151.

10 Исто.
11 Исто.
12 Исто, Покрајинска комисија за контрацепцију, кут. 151, 2–3.
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У саветовалиштима такође није постојала једнообразност у пословању, а 
стручни и административни рад се није обављао према истим принципи-
ма, односно није у потпуности био усклађен са прописима које је држава 
спорадично доносила. С друге стране, ни здравствено особље које је било 
запослено у саветовалиштима није пролазило кроз адекватне семинаре 
(обуке), да би се оспособило за ову врсту рада. Услед недостатка финансиј-
ских средстава и особља, превентивни рад диспанзера и саветовалишта 
заостајао је за општим развојем здравствене службе, што су и савремени-
ци из медицинске струке опажали и јавно износили, сматрајући да „у духу 
савременог схватања медицине, превентива мора да буде први задатак 
здравствене службе”.13

Година

Број првих и поновљених прегледа
Саветовалишта Саветовалишта при диспанзеру

Први преглед Поновљени 
преглед Први преглед Поновљени 

преглед
1950. 15.611 19.233 9.800 21.595 66.239
1951. 17.945 13.858 7.397 23.495 62.695
1952. 14.137 16.745 7.542 21.566 59.990
1953. 12.052 13.175 9.569 19.944 54.740
1954. 13.879 15.327 6.612 17.809 53.627
1955. 11.557 14.847 5.964 18.040 50.408
1956. 10.358 14.505 6.829 17.887 49.059
1957. 12.380 18.036 5.204 16.489 52.109

Табела 2: Број првих и поновљених прегледа у саветовалиштима и саветова-
лиштима при диспанзеру14

Да отварање саветовалишта за труднице и повећање степена неге и 
здравствене заштите нису били довољни у циљу превенције нежељених то-
кова трудноће говори и чињеница да је велики број порођаја обављан у кућ-
ним условима, без адекватне медицинске помоћи. Од укупно 30.830 поро-
ђаја у Војводини 1955. године, код куће се породило укупно 12.539 жена, док 
је у ванболничким породилиштима порођено 9.488, а у болничким само 
8.803 жене; 1956. године од 29.891 порођаја, у болничким породилиштима 
било је 9.179, ванболничким 9.214, док је број порођаја код куће износио 

13 Исто, Извештај диспанзера за жене Нови Сад. упућен Савету за народно здравље 
АПВ Нови Сад, 26. мај 1959, кут. 151, 4.

14 Исто.
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11.498; 1957. године од укупно 27.446, у болничким породилиштима је било 
8.216, а ванболничким 8.698 порођаја, док су се код куће породиле 10.532 
жене.15 Да би се превазишле овакве појаве, држава је настојала да побољша 
степен здравственог просвећивања жена држањем предавања у оквиру са-
ветовалишта, али и организовањем едукација у склопу фабрика, у различи-
тим установама, средњим школама, интернатима и основним организаци-
оним јединицама Социјалистичког савеза, затим путем радио емисија, 
штампе и народних универзитета. Здравствено просвећивање ишло је и у 
смеру подизања свести о контрацепцији и указивању на опасности од не-
стручно изведеног прекида трудноће, чему је у великој мери допринело и 
формирање Комисије за контрацепцију и Комисије за вршење дозвољеног 
побачаја при Савету за народно здравље у другој половини педесетих годи-
на 20. века.

Захваљујући иницијативи Савета, Влада ФНРЈ је 1952. године донела 
Уредбу о поступку за вршење дозвољеног побачаја.16 Иако је Уредбом лега-
лизован абортус, уведена је процедура према којој је жена, уколико је же-
лела прекид трудноће, морала да поднесе захтев за одобрење Комисији за 
вршење дозвољеног побачаја, а која је била формирана при општој болни-
ци или гинеколошкој клиници. Комисије међутим, нису доследно спрово-
диле Уредбу, а дешавало се да при појединим здравственим установама 
нису биле ни формиране. Све то отежавало је женама могућност да се под-
вргну процедури извршења дозвољеног побачаја. Такође, ако су ове коми-
сије, као првостепене, и биле формиране, сама процедура захтевала је 
обимну документацију коју је жена била у обавези да прикупи, попут по-
тврде о броју деце, висини принадлежности, стамбеним приликама и 
слично, те у случајевима да документација није била комплетна, молбе за 
абортус нису ни разматране. После одбијања првостепене, жена је имала 
право да уложи жалбу другостепеној комисији, које су постојале при репу-
бличким саветима за народно здравље и социјалну политику, а чија одлу-
ка је била коначна.  

15 Исто.
16 Службени лист ФНРЈ, бр. 4/52, Уредба о поступку за вршење дозвољеног побачаја, 

50–51; и Службени лист СФРЈ, бр. 20/69, Општи закон о прекиду трудноће, 1969.
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Срез
Молбе предало Време трудноће

Одо-
брено

Неодо-
брено

Индикација Приме-
дба

Укупно
жена Од тога:

До 3 
месеца

Преко 3 
месеца

Меди-
цинска

Соци-
јална

удатих разведе-
них

неуда-
тих

Нови Сад 14 10 1 3 4 10 8 5

Нере-
шених 
један 
случај

Суботица 5 – – 5 1 4 2 3

Зрењанин 2 1 – 1 1 1 2 –
Судски 
случај 
један

Сомбор 1 – – 1 – 1 – 1

Кикинда 1 1 – – – 1 1 –

Укупно 23 12 1 10 6 17 13 9

Табела 3: Рад другостепене комисије за вештачки прекид трудноће до 1. де-
цембра 1959. године

Поред наведеног, социјални моменат је такође играо значајну улогу и у 
исто време представљао додатну препреку, будући да је жена приликом са-
купљања неопходне документације била принуђена да на различитим ме-
стима изјављује зашто су јој потребни тражени подаци, што је неретко до-
водило до тога да жена одустане од подношења молбе за извршење легалног 
абортуса и пронађе решење приступањем „криминалном побачају”.17

Поменута Уредба из 1952. године није предвиђала постојање сагласно-
сти родитеља, односно старатеља, уколико је прекид трудноће требало да 
буде обављен  малолетници или жени са одсуством пословне способности. 
Зато је, у накнадно донетој Уредби о условима и поступку прекида трудно-
ће из 1960, први пут уведена социјална индикација у вези са абортусом.18 

Поред медицинског дела унутар комисија које су доносиле одлуке у вези 
са одобрењем побачаја, значајну улогу имали су и социјални радници као 
најчешће обавезни чланови ових комисија. Њихов задатак био је, с једне 
стране, да утврде веродостојност социјалних разлога због којих жена тражи 
побачај, док су с друге управо они били ти који су пружали помоћ и подр-
шку жени којој абортус није био одобрен. Овај део био је посебно осетљив, с 

17 АВ, Ф. 192, Образложење примедаба на Уредбу о сузбијању побачаја и Распис Савета 
за народно здравље упућен свим народним одборима срезова, Савету за народно здравље 
АПВ, о спровођењу Уредбе за вршење дозвољеног побачаја, кут. 151, 1959.

18 Кристина Јоргић Степановић, „Питање еманципације жена у Југославији (1918–
1948)”, докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду 2021, 298–299.
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обзиром на то да је у том случају жену било потребно преоријентисати на 
одлуку о рађању детета. У одређеном броју случајева за жену је таква одлука 
била неприхватљива из различитих разлога, попут тога што су у питању 
биле ванбрачне трудноће, затим трудноће као последице нежељеног (насил-
ног) односа или зато што је период када је медицински прихватљиво извр-
шити побачај био прекорачен.19

Иако је педесетих година у Југославији постојао веома прогресиван по-
глед на ово медицинско питање, постојала је и одређена група лекара која 
је 1953. године, у име Југословенског конгреса гинеколога и опстетичара, 
усвојила Резолуцију којом су се експлицитно изјаснили против Уредбе до-
несене исте године. Ова конзервативна струја залагала се за укидање назна-
ка о социјалним индикацијама за побачај, као и увођењу казни за жене које 
изврше абортус. Међутим, већи део лекара и стручне јавности стао је у од-
брану Уредбе, указујући на последице криминализације абортуса, залажу-
ћи се истовремено за његову потпуну легализацију.20 

С обзиром на то да су абортуси представљали велики проблем соција-
листичког друштва, питање побачаја било је тема великог броја састанака 
и саветовања у организацији Савета за народно здравље и његових коми-
сија и у наредном периоду. На федералном Саветовању организованом у 
мају 1958. године у Београду, којем су присуствовали тадашњи еминентни 
стручњаци здравствене службе из целе државе, изнета су запажања да је 
смртност код абортуса два до три пута већа него код порођаја и да је у бор-
би против „криминалних побачаја” потребно користити сва расположива 
средства, првенствено едукацију о примени контрацепције заједно са отва-
рањем саветовалишта за контрацепцију, као и спровођење здравственог 
просвећивања.21 У складу са закључцима саветовања, од стране комисија за 
контрацепцију и здравствених радника, покренуте су иницијативе за спро-
вођење и ширење свести о потреби коришћења контрацепције као првог 
предуслова за превазилажење ових проблема. Иако је заштита од нежеље-
ног зачећа у НР Србији легализована још почетком 1956. године, њено 
спровођење у ширем обиму почело је тек половином 1958. године.22 Према 
мишљењу председнице Комисије за контрацепцију АПВ, др Стојанке Иван-
чевић, томе је у великој мери допринела извесна антипропаганда према 

19 АВ, Ф. 192, Саветовање о контрацепцији у Хигијенском институту НРС, 5. јул 1960, 1–2.
20 К. Ј. Степановић, нав. дело, 299.
21 АВ. Ф. 192, Комисија за контрацепцију, Записник са састанка Комисије за контрацеп-

цију при Савету за народно здравље и социјалну политику одржаног 23. децембра 1959. 
године, 4.

22 Исто, 1.
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контрацепцији, вођена чак и међу здравственим радницима, који су је сма-
трали депопулацијском мером и често показивали недовољну заинтересо-
ваност за овај проблем.23 Због свега овога изношени су предлози да се при-
ступи активнијој агитацији за употребу контрацептивних средстава, коју 
је требало да организују лекари и друго стручно медицинско особље, спе-
цијално обучено за ову врсту пропаганде, кроз предавања, коришћења про-
мотивних материјала попут летака и штампе, радија, а са нагласком на по-
следице штетности побачаја по здравље жена, као и потпуну нешкодљи-
вост контрацепције.24 Велику улогу у популаризацији контрацепције оди-
грала су и женска друштва, која су организовала низ предавања на тему 
физиологије женских полних органа и сексуалног васпитања. Како је акти-
визам о питању пропагирања контрацепције био спровођен искључиво у 
урбаним срединама, а и саветовалишта су углавном отварана само у градо-
вима, сматрало се да су жене са села запостављене у вези са оваквом врстом 
едукације. Тог мишљења био је и директор Хигијенског завода у Суботици, 
др Антун Лихт, који је сматрао да је управо то био један од разлога што су 
се оне много више него жене које су живеле у граду одлучивале за неки вид 
нелегалног абортуса, који је за последицу имао висок степен морбидитета и 
морталитета. Иако свестан чињенице да и најстручније изведен абортус 
може да угрози здравље жене, Лихт се залагао за легализацију абортуса, 
сматрајући да би се на тај начин предупредиле бројне друштвене последице 
као што су самоубиства младих девојака, стерилитет и проблеми у браку, 
смртни случајеви код „криминалних абортуса”, као и случајеви чедомор-
ства.25 Говорећи на једној од седница Комисије за контрацепцију АПВ о 
потреби да се жене едукују о питањима контрацепције и абортуса, др Нада 
Мицић Паквор26 истакла је важност промене саме психологије жене, јер 

23 Исто, 5.
24 АВ, Ф. 192, Реферат одржан у  Хигијенском заводу  НРС, 24. мај 1960,  кут. 151, 1–3.
25 АВ, Ф. 334, Покрајински комитет савеза комуниста Војводине – Нови Сад (1920–

1990), 1940–1990, „Проблем абортуса као друштвени проблем”, Мање тематске групе: Реше-
ња, извештаји и други материјали Савета за народно здравље, кут. 2003.

26 Примаријус др Нада Мицић-Паквор (1899–1969) била је чланица Покрајинског одбо-
ра Антифашистичког фронта жена (АФЖ) задужена за рад на едукацији жена на плану 
здравствене заштите деце; пре Другог светског рата радила је као лекар у Школској поликли-
ници, а 1944. године била је постављена за управницу ове установе; пет година касније била 
је постављена за руководиоца Управе за заштиту мајке и детета; од 1962. године била је на 
челу Покрајинског центра за заштиту мајке и детета. Током своје каријере написала је вели-
ки број чланака и текстова о дечјем здрављу, правилном неговању деце, хигијени, репродук-
тивном здрављу жена и друго. Гордана Стојаковић, Знамените жене Новог Сада – др Нада 
Мицић-Паквор, https://novisad.travel/cp/znamenite-zene-novog-sada-dr-nada-micic-pakvor/ 
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према њеним речима „нашој жени је теже извадити зуб него да се кирети-
ра”.27 Активности лекара и других стручних лица на пољу едукације жена 
интензивиране су током шездесетих година кроз разне облике деловања и 
различите методе приступа женама, писањем текстова у дневној штампи, 
држањем предавања у женским удружењима, образовним установама и 
слично.

Међутим, поред медицинских и социјалних разлога, комунистичко ру-
ководство је за доношење законских норми имало и други мотив, који је 
био идеолошке природе ‒ у новоформираној држави власт је сетом устав-
них и других правних аката утицала на елиминисање дискриминације и 
неједнаког правног положаја жена и мушкараца, што је у великој мери до-
принело еманципацији жена и борби за женска права.28 У новом државном 
уређењу утицај Цркве био је маргинализован, дошло је до опште урбаниза-
ције становништва и пораста броја жена у радном односу, тако да су уз 
многобројна стечена права оне коначно добиле и законом одобрено право 
на абортус. Увођење истински слободног прекида трудноће догодило се да-
кле са променом целокупног државног система у Југославији од 1945. годи-
не, али и тада је формално побачај био допуштен најпре из медицинских 
разлога, док је у исто време постојала јака контрола државе преко специјал-
них комисија формираних од стране надлежног министарства.29 Законска 
регулатива о абортусу је постепено ступала на снагу током педесетих, од-
носно шездесетих година 20. века. Донесена је Уредба о условима и поступ-
ку за дозвољавање побачаја и Упутство за вршење уредбе о условима и по-
ступку за дозвољавање побачаја.30 Општи закон о прекиду трудноће донет 
је 1969. године,31 а седамдесетих година дошло до потпуне легализације 
абортуса.32 Иако увођење законске регулативе и пратећих аката није реши-
ло многе противречнсти у социјалистичком друштву, узимајући у обзир 
традиционализам, патријархална схватања и сујеверје које је било присут-
но нарочито у сеоским срединама, ипак је допринело значајном напретку у 

27 АВ, Ф. 192, Комисија за контрацепцију, Записник Комисије за контрацепцију при 
Савету за народно здравље и социјалну политику, 23. децембар 1959, 5.

28 Aleksandra Pavićević, „Bračni i porodični život – društvena politika i procesi transformaci-
je”, u: Milan Ristović (ur.), Privatni život u Srba u dvadesetom veku, Clio, Beograd 2007, 59–74. 

29 Кristina Jorgić Stepanović, „Nevidljive žrtve voljnih pobačaja u Kraljevini Jugoslaviji 1930-tih 
godina XX veka”, Temida: časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, god. 22, br. 3, 2019, 299.

30 Службени лист ФНРЈ, 9/60.
31 Службени лист СФРЈ, 20/69. 
32 Rada Drezgić, „Istorija kontrole rađanja u Srbiji: sprečavanje i/ili prekid trudnoće = Preg-

nancy Prevention and/or Termination: On history of Birth Control in Serbia”, Sociologija, vol. 58, 
no. 3, 2016, 335–339, https://www.proquest.com/docview/1852909330?pq-origsite=primo
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погледу права жена на слободу избора и бригу о свом репродуктивном 
здрављу. Југославија је 1974. године постала једна од првих земаља која је 
уврстила право на абортус у свој Устав, сврставши се овим прихватањем 
поштовања једног од најосновнијих људских права, права на слободу избо-
ра жене о доношењу одлуке о току и исходу сопствене трудноће, међу на-
предније европске, па и светске, државе. С данашњег становишта посма-
трано, свако би требало да има право на приступ високо квалитетном ме-
дицинском захвату при извршењу абортуса и нико не би смео да буде дис-
криминисан због одлуке о спровођењу вољног побачаја. После социјали-
стичке Југославије, преко педесет држава је у последњих неколико децени-
ја либерализовало своје законе о абортусу, препознајући важност репро-
дуктивне аутономије у животу жене. Али, нажалост, и данас постоје или се 
поново уводе рестриктивни закони који враћају проблем абортуса у оквире 
надрилекарства, узрокујући тиме повећање броја нелегалних побачаја и 
стопе смртности жена широм света.33
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Abstract: Socialist transformation of the Yugoslav society brought changes in so-
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the society, like question of her reproductive health and freedom of birth. Since the 50s 
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Аннотация: Статья посвящена истории географического изучения и карто-
графирования Северного Кавказа в России в XVIII веке, которая тесно связана 
с внешней политикой российского государства рассматриваемого периода. По-
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это способствовало актуализации вопроса изучения Северного Кавказа и населя-
ющих его народов. Однако этот процесс не был системным в XVIII веке и зависел 
от практической необходимости. Задачи географического (военно-топографиче-
ского) исследования и картографирования территории Северного Кавказа акту-
ализировались в связи с различными военно-политическими событиями: воен-
ными действиями, включением отдельных локальных областей в состав России, 
корректировкой государственной границы, основанием военных укреплений и 
поселений, прокладкой дорожных артерий и другими. 
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ГЕОГРАФСКО ИЗУЧАВАЊЕ И КАРТИРАЊЕ  
СЕВЕРНОГ КАВКАЗА У РУСИЈИ У 18. ВЕКУ

Апстракт: Рад је посвећен историји картографије и географског проучавања 
Северног Кавказа у Русији у 18. веку, што је уско повезано са спољном политиком 
руске државе из периода који се разматра. Постепено ширење државних граница 
Русије према југу, њен сукоб са Османским царством и Ираном, а у вези са тим и 
опредељење према курсу прикључења севернокавкаског региона и ширег Кавказа, 
најпре у политичком смислу а затим и његово интегрисање у државни простор Ру-
ске империје, допринело је актуелизовању проучавања Северног Кавказа и народа 
који га насељавају. Међутим, овај процес у 18. веку није био системски и зависио је 
од практичних прилика. Задаци географских (војно-топографских) истраживања 
и картирања територије Северног Кавказа ажурирани су у складу са различитим 
војно-политичким догађајима: војним операцијама, укључивањем појединих ло-
калних региона у састав Русије, променама државне границе, оснивањем војних 
утврђења и насеља, изградњом главних путних праваца и др.

Кључне речи: Северни Кавказ, мапе Северног Кавказа, Руска империја, кар-
тографски документи, географија Северног Кавказа, историја руске картографије, 
историја Русије у 18. веку

Научные основы географических исследований и картографирования 
в России были заложены в период правления Петра I. Как отмечает извест-
ный специалист в области истории картографии Лео Багров: «Петр Вели-
кий, нуждаясь в хороших русских картах, создал целый класс профессио-
нальных топографов, которые были разосланы во все концы России до ее 
отдаленнейших границ – на Камчатку, на Курильские острова, на Каспий-
ское море. Первой картой, созданной этими топографами и знаменовавшей 
начало новой эпохи, была карта Каспия».2 

Таким образом, первый опыт картографических работ в России в XVIII 
веке был связан с территорией Северного Кавказа, а именно с побережьем 
Каспийского моря. Каспийский бассейн являлся одним из важных направ-
лений торговых и политических интересов России в первой четверти XVIII 
века. На основе инструментальных съемок 1714-1720 гг. (одной из таких 
съемок руководил Александр Бекович-Черкасский, потомок кабардинских 
князей), была составлена карта Каспийского моря, на которой впервые 
были точно переданы его очертания. Съемочные работы на кавказском  

2 Багров Лео. История картографии / Пер. с англ. Н.И. Лисовой. М., 2004. С. 201.
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(западном) побережье Каспийского моря проводились капитан-лейтенан-
том Карлом Петровичем ван Верденом и лейтенантом Федором Иванови-
чем Соймоновым. В 1719 г. съемочные работы велись от устья Волги до 
устья Куры, а в 1720 г. от устья Куры до г. Астрабада. На основе съемок 
было составлено несколько рукописных карт, в том числе карта «Картина 
плоская моря Каспийского от устья Волги реки протоки Ярковской до 
устей Куры реки…рисованная в Астрахани 1719 года, октября 15», с подпи-
сью Карла ван Вердена. 

 В 1720 г. в Санкт-Петербурге на основе инструментальных съемок 
1714-1720 гг., описаний и частных карт, была издана печатная общая карта 
всего Каспийского моря.3 В 1721 г. Петр I отослал в Парижскую Академию 
наук (он был избран ее членом в 1719 г.) грамоту с рукописным экземпля-
ром, исправленной печатной карты 1720 г.4, где она получила признание и 
вскоре вошла в состав многих западноевропейских атласов. В 1723 г. она 
была издана на французском языке Гильомом Делилем в Амстердамском 
издательстве Р. Оттенса под названием: «Carte Marine de la Mer Caspien. 
Levée Suivant la orders de S.M. Czarine, Par. M-r. Carl Vanverden en 1719-1720-
1721…» («Морская карта Каспийского моря, снятая по указам Его Царского 
Величества Карлом ван Верденом в 1719, 1720 и 1721 годах и переведенная на 
Парижский меридиан Гильомом Делилем, первым королевским географом 
Королевской Парижской Академии Наук. Издана в Амстердаме Рейнером 
Оттенсом в 1723 году»).5 

Как указывает Е.А. Княжецкая: «Съемки Каспийского моря 1719-1720 
гг. в значительной мере являлись подготовкой к Персидскому походу, на-
чавшемуся в 1722 г. и имевшему целью ослабить влияние Турции на ка-
спийских побережьях. Францию очень интересовали действия Петра I в 
этом районе. Известно, что и правительство Нидерландов пристально сле-
дило за работами Вердена и Соймонова на Каспийском море».6 Карта Вер-
дена-Соймонова, презентованная в Парижской Академии Наук, произвела 
очень большое впечатление на французских ученых, так как в Европе на то 
время не имели точных и достоверных данных об очертаниях Каспийского 
моря. Так, на карте Делиля 1700 г. оно имеет форму неправильного квадра-
та.7 

3 Фель С.Е. Картография России. XVIII век. М., 1960. С. 51–54.
4 Княжецкая Е.А. Новое о карте Каспийского моря К.П. Вердена и Ф.И. Соймонова // 

Известия ВГО. Т. 102. Вып. 3. Л,, 1970. С. 271.
5 Фель С.Е. Там же. С. 55.
6 Княжецкая Е.А. Там же. С. 272.
7 Там же.
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Сведения карты Вердена-Соймонова были использованы и при состав-
лении французской карты Кавказа и Каспийского моря 1723 г., автором 
которой является тот же Гильйом Делиль. Заглавие карты, в переводе с 
французского, следующее: «Карта стран, прилегающих к Каспийскому 
морю, подготовленная для пользования короля. Составлена по карте, вы-
полненной по распоряжению царя и по рукописным материалам грузинско-
го князя Соскаб Саббас, послов двора Персии Крузиуса, Зурабека и Фабри-
тиуса и на основе разъяснений, полученных от большого числа лиц, знаю-
щих страну. Приведено в соответствие с астрономическими наблюдения-
ми Гильомом Делилем, географом Королевской Академии Наук 15 августа 
1723 г.».8 

Упомянутый в заглавии карты грузинский князь – Сулхан-Саб Орбе-
лиани (1658-1725), государственный деятель и ученый, совершил в 1714 г. 
путешествие в Париж через Константинополь и вел переговоры с Людови-
ком XIV об оказании помощи в освобождении из иранского плена царя 
Грузии Вахтанга VI. Рукописные материалы, переданные князем Орбели-
ани и содержащие сведения о Кавказе, были использованы при составле-
нии Делилем в 1723 г. карты Кавказа и Каспийского моря.9 Карта в рамке, 
имеет градусную сетку, масштаб приведен в русских верстах, персидских 
фарсангах и французских лье. На карте размещены две компасные розы 
(на свободном от изображения пространстве в районе Черного и Каспий-
ского морей), которыми карта ориентирована на север. Очень подробно 
для своего времени нанесена речная сеть, дороги, населенные пункты, 
укрепления, этнические наименования и области. Рельеф в перспективе, 
с прорисовкой горных цепей. Обозначены границы между владениями 
России, Турции и Персии на Кавказе. Также выделена граница «Страны, 
зависимой от Татарского хана», т.е. Крымского ханства. На западном Кав-
казе – это земли к северу от Кубани, населенные ногайцами и к югу от 
Кубани, населенные адыгскими народами, Большая и Малая Кабарда на 
Центральном Кавказе. В пределах этих земель обозначены «Alanes» («Ала-
ны»), под которыми, судя по расположению, следует понимать тюркоязыч-
ных карачаевцев. В границах земель России обозначена территория Даге-
стана к северу от Дербента, на которой обозначены этнические области 
«Лезги» (т.е. дагестанцы: аварцы, лакцы и др.) и «Кумыки». В границах 

8 К.И. Шафрановский, Е.А. Княжецкая, А.И. Судаков. О карте Кавказа и Каспийского 
моря 1723 г. (по поводу статьи Г. Зардалишвили «Карта Сулхан-Саба Орбелиани») // Изве-
стия ВГО. Т. 85. Вып. 4. Л., 1953. С. 468.

9 Там же. 
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Персии – Южный Дагестан, Азербайджан, Армения, Восточная Грузия 
(Тушетия, Двалетия, Кахетия, Картли, Эрети), Осетия. В границах Осман-
ской империи – западная Грузия (Сванетия, Мингрелия, Гурия, Имере-
тия, Раджа, Джавахети).

 Ингуши и чеченцы на карте не обозначены, но возможно они подпада-
ют под регион, обозначенный как «Провинция Тушетия» (Тушетия – часть 
горной Грузии), расположенный к востоку от Большой Осетии (т.е. Север-
ной Осетии). О вхождении ингушей в политико-государственное и куль-
турное пространство Восточной Грузии (Картли и Кахетии), начиная с пе-
риода средневековья и до начала XVIII века, хорошо известно. В свою оче-
редь, Восточная Грузия исторически являлась территорией политического 
влияния Ирана, что и нашло отражение на данной карте.

Определенный интерес для изучения истории народов Северо-Вос-
точного Кавказа, и в первую очередь Дагестана, представляет обзорная 
карта Гербера. Саксонец по происхождению Иоган-Густав Гербер перешел 
на русскую службу в 1710 г. в чине поручика артиллерии. Участвовал в 
Персидском походе, в 1723 г. командовал артиллерией при взятии Баку. 
И-Г. Гербер был в числе комиссаров России при заключении договора с 
Турцией при деревне Мабур 17 декабря 1727 г. о разграничении русских и 
турецких владений в прикаспийских областях Кавказа.10 Подробное опи-
сание этой границы земель России, Турции и Персии на Кавказе на 1727 г., 
приводится у С. Броневского.11 В период пребывания на Кавказе, в 1728 г., 
Гербером была составлена «Карта земель и народов по западному берегу 
Каспийского моря между Астраханью и Курою»12. Карта дает общее, обзор-
ное представление об этнической номенклатуре Северо-Восточного и от-
части Центрального Кавказа. На карте обозначены «Дагестан» в границах 
кумыкских земель, на этой территории также расположены частью ногай-
ские кочевья, а также в западной части «Дагестана» обозначены «чеченцы». 
Отдельно выделены этнополитические и этнические области Дагестана – 
«Ногайцы», «Таулистан», «Авари», «Лезгистан», «Буйнак», «Каракайтаки», 

10 Полиевктов М.А. Европейские путешественники XIII–XVIII вв. по Кавказу. Тифлис, 
1935. С. 111

11 С.М. Броневский. Новейшие известия о Кавказе, собранные и пополненные Семе-
ном Броневским: В 2 томах: т. 1, т. 2 / Подготовка текста к изданию, предисловие, примеча-
ния, словарь малоупотребительных слов, указатели И.К. Павловой. СПб.: Петербургское 
Востоковедение, 2004. С. 311.

12 Оригинал карты: РГАДА. Ф. 192. Астраханская губерния. № 2 / Косвен М.О. Мате-
риалы по истории и этнографическому изучению Кавказа в русской историографии //КЭС. 
М, 1958. Т. II. С. 190
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«Кайтаки», «Табассаран» и др. Также из северокавказских областей обозна-
чены Верхняя (Большая) и Нижняя (Малая) Кабарда, Гребенские казаки. 
Рельеф карты в перспективе, с прорисовкой горных хребтов. Из рек обо-
значены Терек, с притоком Сунжей, Аксай и Сулак. Обозначены казачьи 
станицы на Тереке – Червленная, Щадринская, Шалканова, Кордюкова и 
др., город Терки (Терский город), крепость Святой Крест на Сулаке. Из по-
селений горских народов – Брагуны (на Сунже), кумыкское поселение «Ан-
дре» (Эндерей), Аксай (на р. Аксай), Тарки. Карта имеет рамку, сетку гео-
графических координат, обозначения нанесены на латинском языке. На-
звание карты помещено в картуше в виде стилизованного большого щита 
с короной, который поддерживает российский солдат, стоящий в окруже-
нии представителей кавказских народов. Карта ориентирована на север, 
имеется компасная роза. Границы между этническими областями Кавказа 
окрашены в разные цвета. Одновременно с картой были составлены запи-
ски «Известие о находящихся с западной стороны Каспийского моря…на-
родах и землях».13 В этих подробных для своего времени записках содер-
жится информация «о состоянии, нравах, быте различных народностей, 
заселяющих эту часть Кавказа (казаки, татары, черкесы, дагестанцы, кара-
хайтаки и др.)».14

Карта Гербера была издана (отпечатана) в 1736 г. Географическим Де-
партаментом Академии наук под заглавием: «Maris Caspii littori ossidentali 
inter fluviorum Wolga et Kur ostia adjiacentum terrarium provinciarum et 
Lesgistan inter Russos et Turcas Terrarum divisinis linea Anno 1727 
determinata».15 

В 1734 г. в Санкт-Петербурге Академией наук была издана «Генераль-
ная карта о Российской империи сколько возможно было исправно сочи-
ненная трудом Ивана Кириллова, обер-секретаря Правительствующего 
сената». На указанной первой печатной карте Российской империи обозна-
чен Северный Кавказ, а именно территория между Черным («Pontus 
Evxinus») и Каспийским («Mare Caspium») морями. Поскольку эта террито-
рия не входит в пределы России и остается еще не изученной, никаких ге-
ографических обозначений на ней нет. 

В 1744 г. геодезистом Степаном Чичаговым была составлена «Карта 
Большой и Малой Кабарды», в масштабе I: 126000 и совместно с Сергеем 

13 Полиевктов М.А. Там же. С. 112.
14 Материалы по истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX веках. Хронологи-

ческие обзоры и описание архивных материалов / Сост. В.Ф. Гнучева //Труды Академии 
наук СССР. Вып. 4. М.-Л., 1940. С. 31.

15 Там же.
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Счелковым «Карта Большой и Малой Кабарды, Кумыцких степей, Кизляра 
и Астрахани» в масштабе I: 817000.16 На карте имеется вставка (врезка) в 
рамке с «табелем» (списком) населенных пунктов владений Большой и Ма-
лой Кабарды, с указанием их принадлежности тому или иному владельцу 
– князю или узденю. Карта в целом соответствует уровню географических 
знаний о территории данного региона для указанного времени. Картогра-
фическое изображение схематично, речная сеть и народности без точной 
локализации, некоторые этнические наименования сильно искажены. 

Об общем уровне географических знаний о Северном Кавказе в Рос-
сии к концу первой половины XVIII века, свидетельствует изданный в 
1745 г. Академией наук «Атлас Российский». В атлас было включено 19 
карт, в том числе и карта Кавказа, озаглавленная как «Положение мест 
между Черным и Каспийским морями, представляющее Кубань, Грузин-
скую землю и достальную часть реки Волги с ее устьем». Карта представ-
ляет собой русский вариант (перевод) карты Вахушти Багратиони. На кар-
те обозначены следующие народы и этнические области: «Атугайцы, Чер-
касыяны, Сагайцы, Темиргойцы, Беслененцы, Малая Абаза, Абазинцы, 
Баксанцы, Канамины, Кахкатускы, Большая Кабарда, Бехтамак, Малая 
Кабарда, Андреевцы», Апказеби, Одиши, Сванеты, Леткуми, Имерети, Ба-
сеян, Усети, Глихви, Чатхни, Тухети».17 Таким образом, обозначена под-
робная этнополитическая структура всего Северного Кавказа в виде об-
зорной политико-административной карты.18 На данной карте, несмотря 
на известную «условность» обозначенных границ между народами и исто-
рико-этнографическими областями Кавказа, в силу мало изученности 
территории, тем не менее, довольно достоверно передана общая схема их 
расположения по отношению друг к другу. Эта карта интересна и тем, что 
на ней также впервые, из известных нам русских карт, впервые обозначена 

16 РГВИА. Ф. 416. Оп. 1. Д. 300, 301; Ф. 846. Д. 20510
17 Косвен М.О. Материалы по истории и этнографическому изучению Кавказа в рус-

ской историографии //КЭС. М., 1955. Т.I. С. 294.
18 Электронная копия атласа и данной карты: http://www.runivers.ru/maps; Карта на ла-

тинском языке: РГБ. Отдел картографических изданий. (Ко 12 /IX-I), по каталогу: 
«Territorium pontum Evxinum et mare Caspium, interiacens Cubaniae at Geogragiae, 
delineationem geographicam retiquamque partem fluvil Volgae eisque ostium exnibens». СПб, 
1745. 1 л., многокрасочная, раскраска от руки. Из атласа Российской империи (№ 11), Ака-
демия наук, 1745. М. 14, 7 км в 1 см. Сетка географических координат. Долгота от Ферро. 
Рельеф перспективным способом. Населенные пункты с выделением по значению. Грани-
цы: губернские и земель кавказских народов. Показаны основные гужевые дороги. Между 
тем данное издание надо датировать не ранее 1763 г., так как на нем указана крепость 
Моздок (?), в издании на русском языке 1745 г. ее нет.
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Ингушетия в качестве отдельной этнополитической единицы с обозначе-
нием важного атрибута – выделением красной пунктирной линией «адми-
нистративных» границ с соседними народами. Ингушетия, обозначенная 
на карте грузинским наименованием – «Глихви», граничит к юго-западу с 
«Усети» (Осетией), к западу с Малой Кабардой, к югу в Дарьяльском про-
ходе с Грузией и к юго-востоку, по-видимому, с Чечней («Чатхни»). Таким 
образом, наиболее верно отражены этнополитические границы с Осетией 
и отчасти с Малой Кабардой, чеченцы («чатхни») значительно смещены к 
юго-западу и указаны в горной зоне южнее ингушей («глихви»), тогда как 
в действительности располагались на плоскости и в предгорьях к севе-
ро-востоку от Ингушетии.

В Военно-ученом архиве РГВИА сохранилась карта равнинной части 
Северо-Восточного и Центрального Кавказа, датированная 1764 г., озаглав-
ленная как «Карта сочиненная от Кизлярской крепости вверх по р. Тереку 
до р. Курьпы лежащим местам, с примечанием ситуации». Карта рукопис-
ная, в красках. Масштаб: 5 верст в английском дюйме (I: 210000). В нижнем 
правом углу карты помещена вставка: «Верстный масштаб, учиненный от 
Кизлярской крепости до реки Курьпы вверх по реке Терек лежащим ме-
стам». Представляет собой таблицу с обозначением расстояний между на-
селенными пунктами и другими географическими ориентирами (в русских 
верстах и саженях). Всего от Кизляра до р. Курп 212 верст 236 саженей. На 
карте обозначена территория от Большой Кабарды до Кизляра, из этниче-
ских областей указаны «Большая и Малая Кабарда, Владение Кумыцкое, 
Казацкие городки по Тереку». Населенные пункты горских народов на кар-
те не обозначены, за исключением нескольких селений на р. Сунже – «де-
ревня князя [Читыя]», «Альда», «Вороневцы» и на р. Аксай.19 

Во второй половине XVIII века появляется целый ряд географических 
описаний и карт территории Северного Кавказа, что напрямую связано с 
расширением государственных границ России на южном направлении и 
обозначением в связи с новыми задачами внешней политики курса на по-
следовательное включение северокавказского региона в состав Российской 
империи. Были предприняты целый ряд поисково-исследовательских про-
ектов, направленных на выяснение и уточнение социально-экономическо-
го потенциала региона, его этнополитической и географической структу-
ры. В частности, в 60-80 гг. XVIII в. такими исследованиями на Северном 
Кавказе, помимо отдельных военных специалистов, занималась Берг-Кол-
легия и Академия наук. 

19 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 20472.
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В 1770-1773 гг. на Северном Кавказе побывал, приглашенный Академи-
ей Наук, доктор медицины Иоганн-Антон Гильденштедт (1745-1781). С 18 
апреля 1771 г. действительный член Российской Академии наук, профессор 
естественной истории. Немец по национальности, врач и естествоиспыта-
тель. Он возглавил четвертый отряд «физических» экспедиций, сформиро-
ванный для отправления в Астраханскую губернию. В состав его отряда 
входили три гимназиста: Сергей Мошков, Борис Зряковский, Алексей Бе-
ляев, рисовальщик Григорий Белой и чучельник Семен Тарбеев.20 Выехав 
из Петербурга и проехав Новгород, Москву, Воронеж и Царицын (Волго-
град), отряд Гильденштедта в декабре 1769 г. прибыл в Астрахань. В январе 
1770 г. Гильденштедт отправился в Кизляр, ставший базовым лагерем для 
обследования территории Северного Кавказа, продолжавшегося до осени 
1771 г. Экспедиция побывала в местностях заселенных казаками и кумыка-
ми, в Малой Кабарде, Ингушетии и Осетии. В сентябре 1771 г., Гильден-
штед, преодолел Главный Кавказский хребет и прибыл ко двору царя Карт-
ли и Кахетии Ираклия II. В Грузии он пробыл целый год, посетив практи-
чески все районы страны. Осень 1772 г. он снова возвращается на Север-
ный Кавказ, и несколько месяцев проводит в Кизляре за составлением 
описаний посещенных им областей в Грузии и Северном Кавказе. Затем, он 
в течение 1772 и в первой половине 1773 г. обследовал территории между 
Тереком и Сунжей (снова побывав в Ингушетии), совершил объезд Бо-
льшой Кабарды, проехал Пятигорье и покинул земли горских народов. В 
июле 1773 г. он прибыл на Дон, в Черкасск. В Санкт-Петербург он вернулся 
только к началу марта 1775 г. через Украину, Орел, Тулу и Москву.21 

По итогам этой экспедиции в Санкт-Петербурге, в Мясяцеслове исто-
рическом и географическом на 1779 г., вышла его публикация «Географи-
ческие и исторические известия о новой пограничной линии Российской 
империи, проведенной между Тереком и Азовским морем», к данной ра-
боте была приложена карта. Дневник путешествия И.А. Гильденштедта, 
где он упоминает и о принятии подданства России ингушами, впервые 
опубликован академиком П-С. Палласом (1787, 1 т., 1791 г., 2 т.), на нем. 
языке. Позже, в 1809 г., опубликовано систематизированное извлечение из 
описания путешествия Гильденштедта, сделанное академиком К.Ф. Герма-
ном, на русском языке. В этом издании указывается, что Гильденштедт 

20 Материалы по истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX веках…С. 104.
21 Иоганн Антон Гильденштедт. Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг. /Пер. Т.К. 

Шафрановской. Ред. Ю.Ю. Карпов / Музей антропологии и этнографии имени Петра Вели-
кого (Кунсткамера) РАН. Спб., 2002. С. 15–16. 
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присутствовал при принесении присяги ингушами. Первое полное акаде-
мическое издание (с полноценными научными комментариями) осущест-
влено в 2002 г. Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН. В издании использованы дневники ученого, храня-
щиеся в Санкт-Петербургском филиале архива РАН. 

В первом томе описания путешествия И-А. Гильденштедта, изданном 
Палласом в 1787 г., была помещена «новая карта Кавказа». Карта была со-
ставлена на основе материалов путешествия Гильденштедта, в том числе 
его рабочих материалов к карте Кавказа, а также с привлечением карт, со-
ставленных уже после экспедиции Гильденштедта. На «новую карту Кав-
каза» 1787 г. были нанесены «основанные со времени смерти Гильденштед-
та крепости вместе с некоторыми другими достопримечательностями и 
исправлениями».22 

Один из экземпляров данной карты хранится в РГВИА. Карта печат-
ная (гравированная), в рамке, на немецком языке, имеется сетка географи-
ческих координат. Рельеф обозначен штриховкой. Окрашены границы Рос-
сийской империи, Персии и Турции на Кавказе, границы земель народов 
Северного Кавказа и Закавказья. Из этнических областей и народов обо-
значены Абхазия, Черкессия, карачаевцы и балкарцы («татары»), Большая 
и Малая Кабарда, Осетия, Ингушетия («Ангушты», «Карабулаки»), «Кисти» 
(часть горной Ингушетии и горная Чечня), Чечня, кумыки («татары»), Да-
гестан. Обозначены укрепления, станицы, названия некоторых горских 
обществ. Нанесена линия укреплений по Тереку (Военно-Грузинская доро-
га), в частности, укр. Григориополис, креп. Владикавказ.23

В «Географическом месяцеслове на 1772 г.», опубликованном в 
Санкт-Петербурге в 1771 г., вышла работа академика Якова Яковлевича 
Штелина (1709-1785) «О Черкасской или Кабардинской земле», представля-
ющая собой обзор Кабарды и соседних земель.24 К данной работе Штелина 
была приложена карта «Течение реки Терека, Большой и Малой Кабарды с 
около Кавказов лежащими странами», оригинал» которой хранится в Рос-
сийской национальной библиотеке.25 Сам Яков Штелин на Кавказе не бывал 
и пользовался материалами других исследователей. По поводу карты он со-
общает в своей заметке: «По словесным же объявлениям поправили мы 
снятую российскими инженерами, но еще на меди невырезанную карту, во 

22 Там же. С. 22.
23 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 20517.
24 Косвен М.О. Материалы по истории Кавказа... Т. 1. С. 281.
25 РНБ. К-1-Кав 1/8.
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многих местах, и в первый раз сообщаем оную публике сокращенною ме-
рою под заглавием Течение реки Терека».26 По всей видимости, одним из до-
ступных новейших источников информации для Якова Штелина, не бывав-
шего на Кавказе, был И.А. Гильденштедт, побывавший здесь в 1770 г., т.е. 
буквально за год до выхода заметки в «Географическом Месяцеслове». 

На рукописной карте Якова Штелина обозначены Большая и Малая 
Кабарда, Осетия («Оссеты»), Ингушетия («Кисты Ингушовски»), Чечня 
(«Чеченцы», «Атахи»), Дагестан («Тавлинцы», «Дагестан»). Между ингуша-
ми и чеченцами обозначена этническая область «Кумицки», под которой 
следует понимать ингушское общество «Карабулак», так как эта террито-
рия его традиционного расположения. Название «Кумицки» отражает по-
литическое господство (влияние) в этой зоне кумыкских князей. 

Начиная с середины 1760-х гг. в переписке между русской администра-
цией на Кавказе (Астраханский губернатор, Кизлярский комендант) и Пе-
тербургом (Сенат, Коллегия иностранных дел, Берг-коллегия) активно об-
суждается вопрос о возможности использования «минеральных руд», об-
наруженных в бассейне р. Ардон в землях Алагирского общества Осетии. 

26 Яков Штелин. Описание Черкесии / Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII веков. 
Нальчик, 2010. С. 159.

 «Neue Carte des Caucasus gröʃtentheils aus Güldenstædts nachgelaʃenen 
handʃchriftlichen Entwürfen zuʃammengesezt» («Новая карта Кавказа, 

составленная по большей части по рукописному наследию Гильденштедта». 
П-С. Паллас. [1787] г.). Фрагмент. РГВИА.
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Берг-коллегия, в которую поступили отдельные образцы найденных руд, 
оказавшихся «ничем не убоже Нерчинских»27, по содержащимся в них се-
ребру и свинцу28, была крайне заинтересована в геологоразведочных рабо-
тах и освоении новых залежей, разработка которых представлялась горно-
му ведомству вполне осуществимой. Однако, коллегия иностранных дел, 
как ведомство несравненно лучше осведомленное о политической ситуа-
ции в регионе и вокруг него, как и о «главнейших государственных инте-
ресах» России, предложила отложить до лучших времен активное освое-
ние вновь открытых на Центральном Кавказе «металлических руд», и одо-
брила лишь разведочные работы, при условии, если они будут проводиться 
крайне осторожно и скрытно, и не подадут повода для беспокойства мест-
ных народов, а главное – не станут причиной обострения отношений с Ос-
манской империей.29 

В декабре 1767 г. Астраханский губернатор генерал-майор Никита Беке-
тов получил из коллегии иностранных дел «высочайший рескрипт» об ор-
ганизации экспедиции в Осетию, а весною 1768 г. на Северный Кавказ при-
бывает группа специалистов, направленных из Берг-коллегии, во главе с 
гитен-форвальтером Степаном Вонявиным. Летом 1768 г. экспедиция Воня-
вина исследовала ущелья рек Фиагдон и Ардон горной Осетии (Куртатин-
ское и Алагирское общества). В результате успешного выполнения государ-
ственного «секретного» поручения (отряд Вонявина вел изыскания под ви-
дом охотников на туров), а экспедиция собирала сведения не только геоло-
го-экономического характера, но и информацию военно-политического 
содержания, в том числе, велось топографическое изучение местности, был 
составлен «Примерный план найденным в Осетии металлическим серебря-
ным и свинцовым признакам, служащим об оных местах описанию и изъ-
яснению» (21 июля 1768 г.). К плану прилагались «Описание найденным в 
Осетии металлическим и свинцовым признакам» и «Изъяснение, служащее 
к удобностям для заведения в Осетии по найденным там серебряным и 
свинцовым рудам плавиленного завода» (13 сентября 1768 г.). Все эти отчет-
ные документы были в срочном порядке отправлены в Берг-коллегию, а ко-
пии с них поступили в коллегию иностранных дел.30 Если в Осетии были 

27 Бирзе А.М. Попытки освоения природных богатств Осетии: [Публикация докумен-
тов РГАДА] // Красный архив. № 4. 1937. С. 190–191.

28 По содержанию свинца образцы из Осетии были гораздо богаче Нерченских руд, на 
что обращалось особое внимание в Сенате и Берг-коллегии.

29 Бирзе А.М. Там же. С. 194, 201–202.
30 Гольденберг Л.А. Карты Северного Кавказа (1768-1772 гг.) и «Краткое изъяснение 

или опыт моего знания о горном деле» (1767 г.) С.Л. Вонявина /Очерки по истории геоло-
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обнаружены серебряные и свинцовые руды, то в Ингушетии, как отмеча-
лось в отчете, имелись залежи железной руды («пользительнейший металл 
– железо»). 

Составленный С. Вонявиным вышеуказанный «план» представляет со-
бой обзорную карту Центрального Кавказа (Ингушетия, Малая Кабарда, 
Осетия), с нанесением маршрута экспедиции и мест обнаружения место-
рождений, а также условных обозначений: «годного леса для строения», 
«место, где плавиленные заводы построить можно» и «места для поселе-
ния» «унгушевских», «лагирьских» и «хуртатских» жителей.31

гических знаний. Вып. 8. М., 1959. С. 130.
31 Перечислены ингушские и осетинские общества: ангуштовцы «унгушевских», ала-

гирцы «лагирьских» и куртатинцы «хуртатских» / РГАДА. 

 «Примерный план, найденным в Осетии металлическим серебряным и  
свинцовым признакам, служащей к зделанным об оных местах описанию и  

изъяснению». Сост. гиттен-фервальтер Степан Вонявин. 
 21 июля 1768 г. / РГАДА.
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В приложенной к карте подробной записке («Изъяснения») содержа-
лись экономические и политические обоснования постройки металлурги-
ческих заводов и привлечения к работе на них осетин и ингушей, для чего 
предлагалось использовать стремление горцев к переселению на равнин-
ные земли («степь Малой Кабарды»). 

Вопросу переселения жителей Куртатинского и Алагирского ущелий 
Осетии на равнину Малой Кабарды, а вместе с ними и жителей Тарской 
долины Ингушетии («Унгушские жители»), в записке С. Вонявина уделено 
большое внимание, именно с решением этого вопроса он связывал воз-
можность добычи и использования природных богатств Центрального 
Кавказа. С. Вонявин предложил и конкретный план расселения на плоско-
сти осетин и ингушей: «и напоследок упомянуть должно о местах, на кото-
рых осетинским жителям я признаю поселиться за способно, из которых 
первым, живущим по Ердану в Лагирях, поместиться можно между рекою 
Ерданью и Фокою, где в длину от наклонения гор до реки Терека расстоя-
нием будет верст около пятидесяти, а поперек между Фоком и Ерданью от 
пятнадцати и до двадцати будет верст пашенной и сенокосной земли; так 
же и по другую сторону Ердани до речки Аксу находится довольно к посе-
лению их порожней земли. Другим, Хуртатским, жителям положить без 
нужды можно годное же место для хлебопашества и скотоводства между 
Тереком и Кацылом и по левую сторону по течению речки Фоки, близ пер-
вых от степи гор. Третьим, Унгушевским жителям, между рекою Тереком 
и Кумбелеем поселиться признаю за способ. Прочим же Малой Кабарды 
жителям, которые живут на той же степи, останется еще места кроме оных 
слишком довольно, которых [все], равно как и другие места, видеть можно 
на приобщенном при сем примерном плане».32

Интересны, приведенные в отчете С. Вонявина, сведения о существо-
вании в Ингушетии достаточно развитой для своего времени и экономиче-
ских условий горского быта металлообработки, в частности, о кузнечном 
ремесле. Согласно этим сведениям изделия ингушских мастеров пользова-
лись спросом у соседних народов и поставлялись на рынки Моздока и Киз-
ляра («Склонность их случалось мне видеть не без сожаления, в то время 
как я был в Осетинском монастыре, ибо они показывали не большую кут 
железа, состоящую почти из половины чугуна, и притом самой бедной их 
работы косы, ризцы, которыми они хлеб свой режут, и топоры, объявляли 
при том, что все то унгушевских жителей работы, как то в Кизляре и в 

32 РГАДА. Ф. 279. Оп. 1. Кн. 1272. Л. 137.
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Моздоке известно».33). Кстати, именно на этот «ресурс» С. Вонявиным и 
делается одна из главных ставок при обосновании «экономических выгод» 
для самих горских народов, которые они могут получить от развития на их 
территории металлургической промышленности: «Но чтоб и Малой Кабар-
ды жители в построении там плавильного завода остались покойны и без-
ропотны, а притом бы согласии могли обходиться и с осетинскими поселя-
нами, то за нужное еще нахожу доложить, чтоб кабардинцев прежде заве-
дения показанного плавильного завода и переселения осетинцев, так как 
по велению их азиатской склонности к всегдашней охоте к ружейным ство-
лам, пистолетам, кинжалам, ножницам, иголкам и другим сим нужным им 

33 Там же. Л. 136.

 «Примерный план, учиненный маркшейдером Степаном Вонявиным, будучи по 
секретной экспедиции в Кавказских горах 1768 г., так же и в нынешнем 1772 году 

найденным там металлическим рудам». 1772 г. РГАДА.
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вещам, приводить их в такие мысли, чтоб они с охотою сами просили для 
выплавливания тамо в большом количестве из унгушевских руд железа, и 
для делания из онаго показанных нужных им вещей, российских горных и 
слесарных материалов, такое положение за думаю может быть приятно и с 
обеих сторон, как кабардинцам, так особливо и унгушевцам; а сим послед-
ним в поселении на помянутой же Кабардинской степи по речке Кумбелее 
будет еще и безопасность. Кабардинцы от нынешней их нужды, пользо-
ваться будут свободно нужными им вещами и железом, а другие, то есть 
унгушевцы, по склонности своей к такому делу, научится могут лучше от 
наших мастеров в выплавливании железа и в делании разных из оного ве-
щей, чрез что как сами себе унгушевцы, так со временем и казна получать 
может еще и прибыль. Сверх сего что кабардинцы и унгушевцы считать 
себя будут в построении такого небольшого на первой случай завода дово-
льными, служить оное будет заведением своим не мало и плавильному се-
ребряному и свинцовому заводу, как в построении оного, так и деланию 
машин и разных горных инструментов».34

В 1771 г. Степан Вонявин сопровождал академика И.А. Гильденштедта 
в его поездке по Центральному Кавказу, а в июне 1772 г. первым из россий-
ских и европейских исследователей XVIII века совершил «вояж» в Ассин-
ское ущелье горной Ингушетии. В результате этой экспедиции был состав-
лен отчет («Представление» от 13 августа 1772 г.)35 и подробная, в масштабе 
3 версты в дюйме, карта «найденным вновь в Кафказких горах по реке Асае 
блейгленцевым серебряным и свинцовым, а также и купфер кисовым со-
держащим частию медь рудам» (18 августа 1772 г.).36 Это первая крупномас-
штабная карта Ингушетии, на которой обозначены ингушские территори-
альные общества в верховьях р. Камбилеевки – «Большие унгуши» (группа 
селений в Тарской долине), «Малые унгуши» (группа селений Шолхи) и 
картографирована территория бассейна р. Ассы, где в горной зоне Ингуше-
тии нанесены найденные месторождения. В том числе, на карте обозначена 
«старинная каменная церковь по р. Ассе» (Тхаба-Ерды).

Лучшие для этого периода картографические работы на Северном Кав-
казе были произведены дивизионным квартирмейстером Леонтием Леон-
тьевичем фон Штедером. Им были проведены в 1781 г. подробные съемки 
пути из Моздока в Грузию, будущей Военно-Грузинской дороги и прилежа-
щих к ней земель. В 1782 г. в Моздоке фон Штедером была составлена  

34 Там же. Л. 136–137.
35 РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Кн. 1272. Л. 365–366 об.
36 Гольденберг Л.А. Указ. соч. С. 131.
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«Карта пограничной линии Российской империи между Каспийским и Азов-
ским морями и земле близ линии, лежащей» (I: 840000). Она представляет 
особую научную ценность не только содержащейся в ней картографиче-
ской информацией, но и имеющимися на карте оригинальными рисунка-
ми, изображающими некоторые архитектурные памятники Центрального 
Кавказа. Это четыре иллюстрации, выделенные на карте в художественной 
рамке – врезке. На одной из этих иллюстраций, озаглавленной как «Храм 
для принятия жертв», изображен ингушский храм «Тхаба-Ерды», на дру-
гом рисунке, названном «Брагунская пещера», показан мавзолей «Борга-
-Каш». Также на карте имеются рисунки с изображением, ныне не суще-
ствующих, башенных минаретов в Джулате и Татартупе и рисунок с гор-
скими жилищами.37 

37 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25675.

Архитектурные памятники Центрального Кавказа на карте Штедера  
1782 г. Фрагмент / РГВИА.
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Карту Штедера 1782 г. можно считать самой совершенной и подробной 
из обзорных карт Кавказа XVIII в. Ее ценность состоит, прежде всего, в 
том, что в основу карты была положена новейшая географическая и этно-
политическая информация, собранная самим составителем карты в 1781 г. 
на Центральном и отчасти Северо-Восточном Кавказе. В первую очередь, 
это касается земель, непосредственно прилежащих к востоку и западу от 
главной артерии, которая будет впоследствии соединять Кавказскую ли-
нию с Грузией – «Дороги из Моздока в Тифлис» или Военно-Грузинской 
дороги. В задачу Штедера входило подробное изучение маршрута этой до-
роги, определение мест для строительства укрепленных пунктов, с сопут-
ствующей топографической съемкой и изучением этнополитической ситу-
ации в данном регионе Северного Кавказа. Кроме того, Штедер обладал 
полномочиями входить в самый тесный контакт с местным населением, 
как для получения необходимой ему информации, так и для склонения их 
к переселению на открытые равнинные земли.38 

Другая карта Штедера, с обозначением маршрута генерала Гудовича в 
Грузию, под названием «Карта Кавказской линии, с показанием на оной 
крепостей, укреплений и редутов, смежных с ней разных владений горских 

38 Тем самым создавалась буферная зона из лояльных горцев, которые расселяясь на до-
ступных для «надзора» равнинных территориях, служили дополнительной защитой (га-
рантом) Российской территории (дороги в Грузию) от нападений их «немирных» сородичей 
и соседей. 

«Карта пограничной линии Российской империи между Каспийским и Азовским 
морями и земле близ линии лежащей». Леонтий фон Штедер. 

1782 г. / РГВИА Фрагмент: ингушские общества и чеченцы (на р. Аргун)
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народов и вновь проектированных укреплений и редутов по р. Тереку, Мал-
ке, между обоими Кумами и по р. Кубани», датируется не ранее 1791 г.39

Значительное количество крупномасштабных карт и планов этого пе-
риода, связаны со строительством и освоением главного пути из Кавказ-
ской линии в Закавказье – Военно-Грузинской дороги. Первая среди таких 
карт была составлена упомянутым ранее фон Штедером в 1781 г. и имено-
валась: «Маршрут (карта с описанием на ней) Моздок – Тифлис» (I: 109000). 
Такая же карта, но в более мелком масштабе, была составлена в 1783 г. пол-
ковником Бурнашевым (I: 210000).40 По-видимому, с ней же связана и круп-
номасштабная «Карта дороги Владикавказ – д. Казбек», датируемая ок. 1783 
г. (I: 42000).41 К этому же ряду, относятся «Карта маршрута Моздок – Тиф-
лис», 1797 г. (I: 126000), «Карта дороги Моздок-Тифлис с нанесением на ней 
описания следования по этой дороге в Грузию в октябре – ноябре 1799 г. 
егерского полка им. Ген-м. Лазарева» (I: 42000).42

По своему назначению – это специальные военные карты, предназна-
ченные для использования при передвижении (передислокации) войск, так 
называемые «маршруты» или «маршрутные карты». В качестве образца, 
наиболее целостно раскрывающего информативное содержание «маршру-
тов», приведем 5-верстную (1: 210000) карту «Изображение местоположе-
ния по дороге от Моздока до Тифлиса через Кавказские горы. 1783 г. Снято 
полковником и кавалером Бурнашевым».43 Это подробная карта будущей 
Военно-Грузинской дороги или маршрута «От Моздока до Тифлиса». На 
карте условными обозначениями (пунсонами) указаны населенные пун-
кты, прилегающие к дороге, часть из которых нанесена на карту. В том чис-
ле, в Малой Кабарде отмечены Ахловы и Кургокины кабаки (в районе со-
временных селений Инарки и Пседах Малгобекского района Республики 
Ингушетия), ингушский населенный пункт – Заурово, у которого в 1784 г. 
будет основана крепость Владикавказ, селения общества Джейрахи горной 
Ингушетии, тагаурские селения горной Осетии, также обозначено, самое 
южное на указанном маршруте ингушское селение – Гвилети (территория 
Грузии). Согласно назначению карты, на ней обозначены расстояния меж-
ду населенными пунктами и другими географо-топографическими объек-
тами, расположенными на маршруте: «От Моздока до Ахловых кабаков – 

39 На карте надпись: «чертил капитан фон Штедер» / РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6706.
40 Там же. Ф. 422. Оп. 1. Д. 1189, 1190, 1191.
41 Там же. Д. 1192.
42 Там же. Д. 1194, 1195, 1199.
43 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 25336.
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35 верст», «От Ахловых кабаков до Кумбелея – 25 верст», «От Кумбелея до 
Зауровой – 28 верст» и т.д. Также в отдельной вставке («Экспликации») 
обозначены места, где могут расположиться различной численности воин-
ские соединения: «Лагерное место для корпуса до 10,000 в одну линию», 
«лагерь для трех батальонов», «для двух полков» и др.44

44 Там же.

Карта Военно-Грузинской дороги полковника Бурнашева. 1783 г. Фрагмент: 
маршрут дороги от Ахловых и Кургокиных кабаков в Малой Кабарде  

до ингушского селения Заурова / РГВИА
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Ряд картографических источников 70-90-х гг. XVIII в. приводятся в 
приложении к известному труду П. Буткова: «Битва с кабардинцами при р. 
Малке. 29 сентября 1779 г.»; «Битва с Кубанскими ногаями. 31 июля 1783 г.», 
«Битва с Заубанцами на р. Лабе. 1 октября 1783 г.», «Взятие Анапы Русски-
ми. 22 июня 1791 г.»; «Движение русского отряда из Анапы в Суджук-Кале. 
30 июля 1791 г.».45

В 1797 г. в Санкт-Петербурге была издана карта Якоба Рейнегса46, в при-
ложении к его труду об историко-топографическом описании Кавказа.47

В связи с 50-летием основания Академии наук в 1776 г. в Санкт-Петер-
бурге была отпечатана юбилейная карта под названием «Генеральная кар-
та Российской Империи, по новейшим наблюдениям и известиям сочинен-
ная». Составителями карты были И.Ф. Трескот и Я.Ф. Шмидт, возглавляв-
шие Географический департамент Академии наук в 1765-1768 гг. «Для сво-
его времени это была очень ценная карта» - отмечает С.Е. Фель.48 Значи-
мость карты отметил и Л.С. Багров, писавший в 1914 г.: «Последняя карта 
долгое время считалась единственной хорошей картой и в последний раз 
была переиздана в царствование императора Александра I…».49 Однако, 
известный современный специалист в области истории картографии А.В. 
Постников обращает внимание на неверное изображение на карте Тихого 
океана и считает, что картографическое изображение ниже уровня геогра-
фической изученности России того времени. Он же приводит описание 
оформления карты, отражающее ее приуроченность к юбилею Академии 
наук: «Заглавие помещено в свитке, который удерживают в руках парящий 
ангел и женщина, олицетворяющая географию. Другой рукой она опирает-
ся на глобус, развернутый к зрителям изображением России, над которым 
второй ангел производит измерения. В левом нижнем углу дан линейный 
масштаб в русских верстах и немецких милях. Он помещен в картуш в 
виде камня, на котором находится стела с изображением монограммы Ека-
терины II. В правом нижнем углу – символическое изображение Россий-
ской империи, принимающей из рук Гермеса пальмовую ветвь».50 

45 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Ч. II (с пятью 
планами). Спб, 1869.

46 Гаджиев В.Г. Якоб Рейнегс о Чечено-Ингушетии /Вопросы политического и экономи-
ческого развития Чечено-Ингушетии (XVIII – начало XX века). Грозный, 1986. С. 24.

47 Полиевктов М.А. Европейские путешественники XIII-XVIII вв. по Кавказу…С. 167.
48 Фель С.Е. Картография России…С. 198, 183.
49 Багров Л.С. Карты Азиатской России. Исторические заметки. Петроград, 1914. С. 26.
50 Постников А.В. Карты земель российских: очерк истории географического изучения 

и картографирования нашего отечества. М., 1996. С. 88.
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Территория Северного Кавказа на карте Российской империи 1776 г. 
обозначена большей частью за ее пределами. В тоже время, в границах 
Астраханской губернии указаны земли между рр. Кума и Малка на западе 
до берега Каспийского моря на востоке (северный Дагестан). Этнические 
области и народы Северного Кавказа на карте не обозначены. Указаны го-
рода-крепости Моздок, Кизляр и станицы Наур, Червленая, Щадринская 
на Тереке, селение Брагуны на Сунже. Из рек, кроме перечисленных, также 
обозначена р. Аксай.

Картограф Иван Трескот является составителем карты Северного Кав-
каза 1783 г., озаглавленной как «Карта представляющая Кубань». Это пе-
чатная карта на одном листе, многокрасочная, раскрашенная от руки. Мас-
штаб линейный в русских верстах (I: 1680000). Имеется сетка географиче-
ских координат. Рельеф штриховкой, с прорисовкой (в перспективе) гор-
ных цепей. Как указывает С. Е. Фель, на указанной карте «впервые из рус-
ских карт (кроме военных) рельеф изображен штрихами».51 Довольно под-
робно обозначены крупные реки с притоками, дорожная сеть, озера прес-
ные и соленые, колодцы и копани. Показаны леса и пески. Обозначены 
некоторые этнические области и народы, населенные пункты, крепости, 
редуты, батареи, развалины. Также указаны места сражений, границы гу-
бернские и самостоятельных территорий.52 Из этнических областей и наро-
дов на карте обозначены: на Западном Кавказе – «Темиргойцы», «Беслене-
йцы», на Центральном Кавказе – «Деревни Унгушевские» и на Северо-Вос-
точном – «Чечни» и «Деревни Атахи».

С 60-х гг. XVIII века, в России зарождается военно-топографическая 
служба. Ее основной обязанностью станет обеспечение армии и флота 
подробными, точными, периодически обновляемыми крупномасштабны-
ми картами. Топографическая карта отвечала потребностям армии, по-
скольку давала подробную информацию о местности как возможном теа-
тре военных действий. Постепенно общегеографическое картографирова-
ние, проводившееся в рамках Сената и Географического Департамента 
Академии наук, переходит в ведение военного ведомства. 53 В период со 
второй половины XVIII до конца 20 - начала 30-х гг. XIX века, картографи-
рование северокавказского региона, осуществлявшееся в рамках военного 
ведомства, не было систематическим и не велось по единому плану. Это 

51 Фель С.Е. Указ. соч. С. 198.
52 РГБ. Отдел картографии. Ко 8 / VII-36; Кo 110 / IV-92.
53 Сотникова С.И. Источниковедение русских карт XVII – начала XX вв.: Дисс… д.и.н.. 

Рукопись. М., 1990. С. 266.
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были эпизодические съемки, осуществлявшиеся время от времени, по 
мере такой необходимости, очень часто с использованием самых прими-
тивных инструментов. Такие съемки, главным образом, велись во время 
военных действий, либо разведок, предпринимаемых офицерами Гене-
рального штаба в местностях, контролируемых горцами. Главным услови-
ем осуществления таких съемок на Кавказе была быстрота, поэтому в этот 
период преобладающим видом военно-топографической съемки, как и в 
других регионах, где велись военные действия, была рекогносцировка.54 В 
основном она предпринималась для уточнения и нанесения на карту 
удобных маршрутов для прохождения войск.

На основе данных самых различных и часто разновременных карто-
графических источников, в этот же период, создаются в достаточно бо-
льшом количестве обзорные мелкомасштабные карты, дающие общее пред-
ставление о регионе. К таким картам, относятся: «Карта Кавказской губер-
нии и Астраханской области, с обозначением селений, подгорных народов и 
Кавказских гор» 1788 г., «Карта, представляющая Астраханскую губернию, 
Кавказскую линию и прикосновенных к ней горских народов» 1799 г., «Карта 
Ногайской степи и части Кавказских гор», «Карта земель, лежащих между 
Черным и Каспийским морями» 1785 г., «Генеральная карта Кавказских гор, 
с границами обитающих в них народов», 1786 г,55. и т.д. Рассмотрим некото-
рые карты подробнее.

При Генеральном штабе Кавказской армии, в г. Георгиевске, в 1789 г. 
была составлена «Карта полуденной части Российской империи с показа-
нием соседственных с нею народов и Кавказских гор». Это рукописная кар-
та на листе форматом 146×133 см, с рамкой. Карта двухцветная, темно-ко-
ричневым цветом обозначены пунсоны населенных пунктов и укрепле-
ний. Масштаб графический, [15 верст на дюйм]. Карта ориентирована на 
юг, имеется компасная роза. Рельеф обозначен штриховкой, горные цепи 
в перспективе. Географическая сеть координат отсутствует. Представляет 
собой обзорную карту Северного Кавказа, охватывающую территорию от 
Дона на севере до Азовского и Черного морей на западе, Каспийского моря 
на востоке и Большого Кавказского хребта на юге. Обозначены крепости 
и укрепления, станицы Азовско-Моздокской линии и подробно террито-
рия между Кавказской линией и р. Доном. Расположение северокавказ-
ских народов и этнических областей, обозначенных к югу от Азово-Моз-
докской линии: с запада на восток 1) адыгские народности: «Абазехи, 

54 Там же. С. 271.
55 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 20148, 20156, 20164, 20179, 20478, 6715.
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Шоны, Натухайцы, Шапсыхи, Пшадухи, Наурусовцы, Темургойцы, Мухо-
ши, Бесланейцы, Мансуровцы, Альтикизеки или Абазинцы», 2) «Балкарцы 
или Басианцы», 3) «Осетинцы», 4) «Большая и Малая Кабарда», 5) «Кисты 
или Ингуши» (с «карабулаками»), 6) «Чеченцы», 7) «Дагестан» («Кумыки», 
«Каракумыки», «Лезгинцы»). Речная сеть представлена для своего време-
ни довольно подробно. Дорожная сеть (в том числе, дорога из Моздока в 
Грузию и ее ответвления в земли ингушей и карабулаков). Населенные 
пункты пунсонами (окрашенными кружками), без обозначения наимено-
ваний. На левом берегу Терека у Дарьяла ряд населенных пунктов, обозна-
ченных как «Ахмет» (т.е. селения Дударовых). В районе Кисты-Ингуши и 
некоторых других обозначен пунсон (равносторонний крест), по-видимо-
му, означающий, что здесь проживает христианское население. В горах 
Ингушетии, в верхнем течении р. Ассы, пунсон (постройка с крестом), 
по-видимому, обозначающий христианский храм/церковь, возможно – 
это Тхаба-Ерды. К храму ведет дорога, ответвление от Военно-Грузинской 
дороги и пересекает р. Ассу. Такие же пунсоны и в горах Осетии. Возмож-
но источником (или одним из источников) к этой карте послужила карта 
Штедера 1782 г.56

В 1799 г. была составлена рукописная «Карта, представляющая Астра-
ханскую губернию, Кавказскую линию и прикосновенных к ней горских наро-
дов; также части Турецкой Империи и Персии». Карта, как указывает над-
пись под заголовком, «сочинена по части генерал-квартирмейстерской со-
стоящими при Кавказской дивизии чинами». Масштаб карты линейный 
(именованный и графический): 20 верст в английском дюйме (I: 840000) 
обозначен в левом нижнем углу карты, под заголовком. На карте имеется 
печать «Депо карт». Карта на одном листе, формат 138×170 см. Раскрашен-
ная. Рельеф отображен отмывкой. Сети географических координат нет. 
Изображение ориентировано на юг (в верхней части карты – Южный Кав-
каз, в нижней – Северный), имеется компасная роза. Представляет собой 
обзорную карту Кавказа с частью прилегающей территории, в следующих 
границах: на севере – р. Дон, на западе – Азовское и Черное море, на восто-
ке – Каспийское море, на юге – Закавказье и часть Турции и Ирана. Под-
робно отображена речная и дорожная сеть, нанесена Азово-Моздокская 
укрепленная линия. Укрепления по Военно-Грузинской дороге, в том числе 
Владикавказ, отсутствуют, что верно для этого периода, так как эти укре-
пления были оставлены Россией в связи с обострением отношений с Тур-
цией во второй половине 1780-х гг. и вновь возобновлены только в 1803 г. 

56 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 20481.
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Подробно отражена этнополитическая структура Северного Кавказа. Из 
этнических областей и народов указаны, с запада на восток: адыги («Бесле-
нейцы», «Башлибаи»,«Малая Абаза или Алтикизеки», «Большая и Малая 
Кабарда»), в горах – над адыгами – «Карачай» и «Балкарцы», далее на вос-
ток – «Иронистан или Осетия» (обозначены общества – «Дугор», «Куртат», 
«Кобан» и некоторые селения), «Ингуши» («Старые ингуши», «Большие ин-
гуши», «Галгаи», «Карабулаки» и др.), «Чеченцы», Дагестан («Кумыки», 
«Владение Шамхалово», «Владение уцмиев», «Каракайдак», «Табасаран», 
«Лезгинцы»).57 

Расширение государственных границ России на южном направлении, 
ее противостояние с Османской империй и Ираном, обозначение в связи с 

57 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 20156.

Ингушетия, Осетия, Малая Кабарда и часть Чечни на карте Кавказа  
1799 г. / Фрагмент карты. РГВИА
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этим курса на включение северокавказского региона сначала в политиче-
ское, а затем и государственное пространство Российской империи, все это 
способствовало актуализации вопроса изучения Северного Кавказа и на-
селяющих его народов еще в XVIII веке. И в следующем, XIX столетии, 
Кавказская война и становление военно-топографической службы России 
будут способствовать активизации и качественному развитию процесса 
географического изучения и картографирования территории Северного 
Кавказа. 
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Magomet M. Kartoev

GEOGRAPHICAL STUDY AND MAPPING OF THE NORTHERN 
CAUCASUS IN 18TH CENTURY RUSSIA 

Abstract: The paper is dedicated to the history of cartography and geographical 
study of the North Caucasus in Russia in the 18th century, which is closely related to the 
foreign policy of the Russian state of the period which is under consideration. The grad-
ual expansion of Russia’s state borders to the south, its conflict with the Ottoman Empire 
and Iran, and consequently its commitment to the course of joining the North Caucasus 
region and the wider Caucasus, first in political terms, and then in the state space of the 
Russian Empire, actualized the study of the Northern Caucasus and the peoples who 
inhabit it. However, this process in the 18th century was not systematic and depended 
on practical circumstances. The tasks of geographical (military-topographic) research 
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and mapping of the North Caucasus territory were updated in accordance with various 
military-political events: military operations, inclusion of certain local regions in Russia, 
changes in the state border, establishment of military fortifications and settlements, con-
struction of major roads, etc.

Keywords: Northern Caucasus, maps of Northern Caucasus, Russian Empire, car-
tographic documents, geography of Northern Caucasus, history of Russian cartography, 
history of Russia in the 18th century
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SRPSKA PRAVOSLAVNA PAROHIJA U SISKU  
OD OSNUTKA 1921. DO 1991.

Sažetak: Autor u radu donosi informacije o osnivanju i razvoju parohije Sisak 
na temelju izvorne arhivske građe iz arhive sisačke parohije, odnosno iz Hrvatskog 
državnog arhiva. Autor se na početku bavi pojavom prvih pravoslavaca u Sisku te 
donosi popis prezimena pravoslavnih žitelja Siska. Zatim se bavi periodom od 1921. 
do Drugog svjetskog rata u kojem su sisački pravoslavci radili na osnaživanju sisačke 
parohije i podizanju hrama u Sisku. Nakon toga autor daje pregled događanja u sisačkoj 
parohiji u vrijeme Drugog svjetskog rata s popisom prisilno iseljenih Srba i prekrštenih 
Srba te u konačnici se bavi socijalističkim periodom (1945–1991).

Ključne riječi: Sisak, Srpska pravoslavna crkva, parohija Sisak, Drugi svjetski rat, 
vjerski prijelazi, organizirana prisilna iseljavanja, migracije

O doseljavanju prvih pravoslavaca na područje današnje sisačke parohije ne-
mamo pouzdanih podataka.2 Međutim, pojedini podaci ipak se nalaze u matičnim 
knjigama umrlih i vjenčanih petrinjske parohije pod čiju je jurisdikciju potpadao 
i Sisak do osnivanja sisačke parohije 1921. godine. Petrinjska parohija je ustanov-
ljena 1784. godine, a prvi upis u matične knjige s područja Siska bilo je ime Simo 
Malivuk iz 1786. godine. Obitelj Malivuk je bila trgovačka, a Simo Malivuk umro 
je 30. lipnja 1854. godine u 66 godini života. Od 1786. do 1803. nema upisanog niti 
jednog pravoslavnog žitelja iz Siska u Matične knjige, pa je za pretpostaviti da je u 

1 Filip Škiljan, Institute for Migration and Ethnic Studies (Zagreb), Croatia
2 Najveći broj podataka o povijesti parohije u Sisku izvučeni su iz Ljetopisa parohije Sisak koji 

se nalazi u parohiji Sisak, a koji je pisao paroh Petar Olujić. Parohu Olujiću su bili dostupni i 
podaci do kojih su došli parosi koji su bili u Sisku prije njega te je spomenute podatke unio u 
Ljetopis. Sadašnjem parohu Veselinu Ristiću zahvaljujem na pomoći prilikom pisanja rada i na 
mogućnosti rada u parohiji Sisak. 
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Sisku tada živjelo vrlo malo Srba. Evidentno je da su pravoslavni koji su živjeli u 
Sisku došli u grad, koji nije bio dio Vojne krajine, najvećem broju sa obližnje Ba-
nije. U matične knjige vjenčanih je uneseno da se 1803. godine vjenčao major 
Gavril Miletić iz Siska s Anom, kćeri kapetana Šupljikca iz Petrinje. Sljedeći je 
upis urađen tek 1807. godine kada je umro u Sisku kaplar Georgije Drača. Godi-
ne 1809. susrećemo se ponovno s prezimenom Miletić te prvi upis s prezimenom 
Kavić. Te se je godine vjenčao Vasilije Miletić, „komiser” s Anđelijom Kavić iz 
Petrinje. 1812. godine upisani su pravoslavni prezimena Knežević. Te je godine 
umro lajtant Dimitrije Knežević. 1813. godine javlja se prezime Bekić u Sisku. Te 
se godine vjenčao Georgije Bekić. 1814. godine upisan je prvi unos u knjigu rođe-
nih. Tada je upisana Tinka Gažić, kći kapetana koja je već 1815. godine umrla. U 
Capragu se 1816. godine pojavljuje Jakob Ljubojević 1816, a 1817. rođen je u Sisku 
Aleksij Mišković, sin oberlajtanta Gavrila i majke Teofane. Godine 1818. u matici 
rođenih javljaju se nova prezimena: Filipović i Lekić, a u sljedeće dvije godine 
prezime Dragić. Potom se javljaju prezimena Polimac, Desančić (1826), Dejanović 
(1826), Glušac (1831), Sremić (1834), Nikolić (1836), Mihajlović (1836), Potolek 
(1836), Pašvanski (1837), Teodorović (1838), Živković (1838), Kljaić (1839, Kotur 
(1842), Ivančević (1845), Petrović (1846), Pavlović (1846), Vučković (1846), Maslo-
vara (1846), Maksimović (1846), Vukovala (1847), Pejnović (1848), Mandić (1848), 
Matković (1848), Ratković (1848), Jovanović (1848) U narednoj tablici je vidljivo 
koja se sve pravoslavna prezimena javljaju u Sisku nakon 1848. godine.

Tabela: Prezimena sisačkih pravoslavnih žitelja između 1849. i 1921. godine

Prezime (prvo javljanje pojedinog prezimena) Godina javljanja 
u maticama

Lemajić, Muntijan, Vušić, Domazet 1849. 
Samac, Lergota, Živanović, Velisavljević 1851.
Didulica, Raić, Gomirac, Popović 1852.
Bastajić, Matić, Lavanić, Ninković, Pavić, Manojlović 1853.
Škarić, Hernjak, Majorinc, Pribić, Slavnić, Radmanović, Sladić 1854. 
Anđelić, Trkulja, Basta, Grubić, Podkonjak, Komljenović, Obradović, 
Branković, Čanković

1855.

Mirković, Njegomir, Basarić, Bogić, Mudrić 1856. 
Brigljević, Bogunović, Jović, Deverdek 1857.
Jurić, Kunić, Stijak, Bokan, Baratin, Zlokava, Divjak 1858.
Mandalić, Vlaislavić 1860.
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Svilar, Rašeta, Serdar, Drakulić 1861.
Ilić, Milić, Dodoš, Ićitović, Sagrađija 1862. 
Malinović, Đurić, Glumac 1863.
Radaković, Radošević 1864.
Veselić, Aćimović, Smiljanić, Metikoš, Trbojević, Pavković, Kekić, 
Konjević

1865.

Uzelac, Duganđija, Lukić, Janjanin, Roknić, Mileusnić, Puzić 1866.
Biga, Vranić, Pavlica, Bakarić i Vuksan 1867.
Vukadinović, Stranjina, Rodić, Sudar 1868. 
Janjatović, Vuković, Struppi, Dmitrašinović, Bugarin 1869. 
Mirić, Krajnović, Bakić, Kunjević 1870.
Banjanin, Keča, Cvijanović, Momčilović, Katić 1871. 
Veselinović, Bjelobaba, Štulić, Ristić 1872.
Lazić, Stojšić, Bulat, Vladetić, Nikšić, Travica 1873.
Plećaš, Diklić, Mandarić, Utvić, Paripović, Gvozdanić, Škara, 
Mirilović, Ljubibratović

1874. 

Cvjetičanin, Škorić, Čupurdija, Miović, Vraneš, Varićak, Šimunić 1875.
Mišević, Majkić 1876.
Jančić, Velenderić, Orlović, Delić, Gajić, Kokotović 1877. 
Bogdanović, Bažorić, Ugarković, Timotijević 1878. 
Serdić, Borović, Trkuljić 1879.
Kornea, Žutić, Martek, Todorović, Lončar 1880.
Dukić, Kovačević, Ružičić 1881. 
Đurić, Relić, Mikašinović 1882.
Geršić 1883.
Pupavac, Tadić, Marković, Kuga, Ledinski, Galović 1884. 
Lalić 1885.
Počuča 1886.
Lacković, Miljević 1887.
Jakovović 1888.
Lavrnja 1889. 
Prileva, Šuput, Selenić, Jalčić, Mun 1890.
Jovičić, Turčik, Cvjetojević 1891.
Njegovan, Vujić, Vranješ 1892.
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Blanuša, Stanković, Matas, Nećak 1893.
Kovačić, Božičković, Zebić, Drobnjak, Vujnović, Mraović, Cikota 1894. 
Begović, Paunović, Radulović, Vofkorić, Šarić 1896. 
Stojšić, Badogajić 1897. 
Dvoženja, Stambolija 1898. 
Ković, Nišević, Miljuš, Vujašković, Prica i Tarbuk 1899. 
Dadasović, Kukić, Vukajlović 1900.
Tepšić, Aleksić, Samardžija 1901. 
Zmejanović, Milojević, Munjas, Vukelić, Poznić, Borota, Vilus, 
Dobrinić, Ćurgija

1902.

Kosanović, Zjalić, Vuleta 1903. 
Đekić, Mijoković, Rebić, Stanić, Trbović, Breberin 1904.
Sučević, Davidović, Ružička, Zlatar, Radović, Babić, Latković 1905.
Dragojlović, Letić, Šteta, Mileusnić, Kleut 1906.
Vanić, Stojaković 1907.
Bizić, Jurišinac, Ajvaz, Pojić, Milošević, Etić, Dragosavac, Gvojić 1908. 
Podunavac, Brzić, Galijan, Jasić 1909. 
Barač, Zobenica, Vukmirović, Teslić, Alajica, Radovanović 1910.
Gigović 1911.
Minić, Žegarac, Rašuo, Boban 1912.
Španović, Grba, Jegdić, Simić 1913.
Končar, Šoronda, Pejić, Čupović, Gavrilović, Hadžić 1914.
Oparnica, Dajić, Zdravković 1915.
Kostić 1916.
Dereta, Milanković, Čudić, Dmitrović 1917.
Bereković, Bilanović, Raketić, Varga 1918.
Rajković, Bunčić, Milinković 1919.
Rapić, Đurđević, Šobat, Đermanović, Destenić 1920.
Ražnjatović, Bulić 1921.

Dakako, jedan dio onih koji su živjeli u gradu Sisku nisu ondje rođeni niti su 
umrli, niti su vjenčani, pa ne možemo znati sve obitelji i sva prezimena koja su se 
javljala u Sisku. Nova prezimena koja se pojavljuju u Sisku gotovo svake godine 
pokazuju koliko je značajan bio priljev novog pravoslavnog stanovništva u peri-
odu između prvog javljanja pravoslavnih žitelja 1786. i osnivanja parohije 1921. 
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Tako se između 1786. i 1800. javlja tek jedno prezime, između 1800. i 1810. još 
njih dva, od 1810. do 1820. sedam, od 1820. do 1830. njih četiri, od 1830. do 1840. 
njih osam, od 1840. do 1850. njih 17, od 1850. do 1860. njih 46, od 1860. do 1870. 
njih 46, od 1870. do 1880. njih 51, od 1880. do 1890. njih 24, od 1890. do 1900. 
njih 38, od 1900. do 1910. njih 53 i od 1910. do 1920. njih 37. Iz prezimena koja se 
javljaju u Sisku u periodu doseljavanja prvih pravoslavaca vidljivo je da je najveći 
broj novopridošlica bio vojničkog staleža, odnosno da su vrlo često bili trgovci. 
Trgovaca je u Sisku bilo osobito mnogo budući da se grad nalazio na važnom 
prometnom čvorištu, odnosno na utoku rijeke Kupe u Savu. Najveći broj radnika 
koji su doselili u Sisak, a koji su bili pravoslavne vjeroispovijesti, bili su iz Like o 
čemu svjedoče njihova prezimena (Biga, Basarić, Bjelobaba, Basta, Bogunović, 
Banjanin, Vukadinović, Vladetić, Pejnović, Mirković, Mirilović, Uzelac…). Za 
najveći dio doseljenika u maticama petrinjske parohije nalaze se i podaci o tome 
odakle je tko doselio. Kod mnogih doseljenika je stajalo i koji je razlog njihova 
doseljenja, a kod nekih i podatak ukoliko su tek privremeno naseljeni. Uz poje-
dince je stajao i njihov stalež, odnosno njihov poziv ili zaposlenje. Tako je uz ova 
prezimena stajalo da su vojničkog staleža: Miletić (1803), Knežević (1812), Gažić 
(1814), Mišković (1817), Filipović (1818), Dragić (1820), Ratković (1848), Manojlo-
vić (1853), Aćimović (1865), Roknić (1866), Metikoš (1865), Ljubibratović (1876), 
Ljubojević (1882), Drakulić (1887), Marković (1884), Đurić (1882), Todorović 
(1888), Božičković (1894), Nećak (1895), Paunović (1896), Dadasović (1900), Alek-
sić (1901), Nišević (1902), Vanić (1907) i Teslić (1910). Trgovaca je također bilo 
mnogo i oni se javljaju ovim redom: Malivuk (1786), Timarović (1819), Kavić 
(1837), Kotur (1842), Ivančević (1845), Teodorović (1845), Vučković (1846), Vuko-
vala (1847), Petrović (1846), Matković (1848), Živanović (1851), Velisavljević 
(1851), Mihailović (1853), Kunić (1858), Vranić (1867), Pavlica (1867), Veselinović 
(1872), Ristić (1875), Nikšić (1877), Momčilović (1879), Pupavac (1884), Dobrijević 
(1908), Gigović (1911), Španović (1913), Dereta (1917), Grudić (1919), Pajić (1920), 
Ralić (1920) i Pajanović i Pejaković. Bilo je također i mnogo obrtnika. Brijači su 
bili Glavašević (1845), Samac (1866), Rajković (1919), Popović (1920). Od gostio-
ničara su poznati Sremić (1834), Mihajlović (1836), Pavlović (1846), Grudić (1875), 
Miščević (1876), Bogdanović (1878), Lukić (1882) i Bilić (1920). Od cipelara su 
poznati Bakići (1870) i Bunčići (1919). Među opančarima su bili Jovanovići 
(1848), Ledinski (1884) i Zebići (1894). Kovači su bili Basarići (1856) i Vrigljevići 
(1857), a od krojača Jovanovići (1852), Slavnići (1854), Mirkovići (1857), Ičitovići 
(1862), Pajići (1862), Radoševići (1864), Paići (1862) i Desančići (1867). Bilo je i 
bravara (Bekić, 1857), strojara (Petrović, 1917), sapundžija (Nikšić (1873), sajdžija 
(Serdić, 1879), konjušara (Kokotović, 1887), mesara (Vuković, 1868), kipara (Ra-
dulović, 1919) i litografa (Strgac, 1869). Mnogo je ljudi bilo zaposleno u državnoj 
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upravi i privatnoj službi, čak 47 različitih pravoslavnih prezimena. Ostali naselje-
ni pravoslavni u Sisku uglavnom su bili nadničari. Prvi nadničar koji se spominje 
1829. u maticama petrinjske parohije živio je na području Siska i prezivao se Šu-
kurica ili Puškarica. Prvi zemljoradnik spominje se 1823. godine pod prezime-
nom Polimac. Bilo je vjerojatno i drugih zanimanja, ali je nažalost kod mnogih 
zabilježeno tek „žitelj Siska” ili „graničar”. Naziv „graničar” je označavao da je 
pojedinac stigao s granice, odnosno s područja Vojne krajine. Pregledavajući ma-
tice vjenčanih vidljivo je da su sklapani vjersko mješoviti brakovi s rimokatolki-
njama u pravoslavnoj crkvi u Petrinji. Takvih je brakova bilo mnogo, ali za točan 
broj trebalo bi pregledati i rimokatoličke matične knjige. 

Dakle, u vrijeme između 1786. i 1921, odnosno od pojave prvih pravoslavnih 
do osnutka sisačke parohije, na području Siska je u različitim vremenskim peri-
odima živjelo 212 različitih obitelji pravoslavne vjeroispovijesti. Prilikom osniva-
nja parohije u gradu su se našle 82 pravoslavne obitelji.

Ostvarivši uvid u matične knjige umrlih parohije Sisak u periodu između 
1921. i 1948. koje se nalaze u Hrvatskom državnom arhivu (snimci) vidljivo je da 
je najveći broj doseljenika u Sisak bio s obližnjeg područja Banije (iz petrinjskog, 
kostajničkog i dvorskog kraja), odnosno s područja Like te iz područja sjeveroza-
padne Bosne (okolica Bosanske Kostajnice, Bosanske Krupe, Banja Luke). Napra-
vili smo i tablicu koja nam ukazuje na podrijetlo umrlih osoba koje su upisane u 
matici umrlih u Sisku. Iz prve četiri godine vidljivo je podrijetlo pojedinaca. Iako 
nisu popisana sva naselja koja se spominju u matici umrlih za te godine (najčešće 
zbog nečitljivosti rukopisa) iz nabrojenih naselja moguće je ustanoviti odakle je 
bio najveći broj doseljenika. Evidentno je da s područja zapadne Slavonije i Kor-
duna, iako su relativno blizu sisačkom području, nije bilo dolazaka u Sisak, već 
da su se migracije uglavnom odvijale iz spomenuta tri smjera. Tek poneki Rus ili 
Srbijanac su se također našli na spisku. 

Tabela: Podrijetlo sisačkih pravoslavaca između 1921. i 1924. prema matičnoj knjizi 
umrlih

Mjesto podrijetla umrle osobe Godina
Sisak, Rusija, Palanjak, Galdovo 1921.
Gračac, Dubica, Sisak, Sunja, Krčevo, Vojnić, Staza, Velika Gradusa, Staro 
Selo, Dobretin, Komarevo, Udbina, Srbija, Draksenić, Bosanska Kostajnica 1922.

Slovinci, Blinja, Živaja, Kostajnica, Gospić, Bosanska Krupa, Medak, 
Slabinja, Krčevo, Srb, Bestrma, Šaš, Beograd, Javoranj, Bović, Bojna 
(Kladuša), Ličko Petrovo Selo, Petkovac, Rujevac

1923.
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Staro Selo, Šaš, Srbija, Derežani, Bihać, Banja Luka, Gospić, Rusija, Veliki 
Šušnjar, Mušaluk, Dugo Selo Lasinjsko, Sisak, Brđani, Šaš, Staro Selo, 
Hrastelnica, Suvaja (Bosanska Dubica), Sanski Most, Gorička, Hrastovac, 
Jame, Galdovo, Vukoševac

1924.

Iz povijesti organiziranja parohije i iz povijesti parohije do 
Drugog svjetskog rata

Do 1892. godine svi pravoslavni koji su umrli, a živjeli su na području Siska, 
sahranjivani su na petrinjskom pravoslavnom groblju. 1892. kupljeno je za 100 
forinti zemljište od rimokatoličke crkve župe Svete Marije. Zemljište se nalazilo 
iza Viktorovca, a rimokatolički župnik Kening je zemljište prodao po vrlo povolj-
noj cijeni. Prvi je na groblju sahranjen Vaso Vranješ 27. srpnja 1892. godine. Go-
dine 1895. posvećen je temelj pravoslavne kapele Prepodone mati Paraskeve (Sve-
te Petke), a 16. studenog 1896. osvećena je kapela Svete Petke koja je podignuta na 
groblju, a na svečanosti su pjevali učiteljski pripravnici iz Petrinje. Kapela je sta-
jala 18.000 forinti što je darovao trgovac Živko Pejaković koji je umro 16. ožujka 
1896. godine. Pejaković je ostavio sav svoj imetak koji se sastojao od jedne kuće u 
Vrbini (koja je kasnije prodana za 56.000 forinti) i 48.000 forinti u novcu. Grad-
nju kapele je izveo Đuro Pejnović koji je izradio i ikonostas. 1897. godine u Lju-
bljani su izrađena zvona za ovu kapelu, a ona su stajala 274 forinte i 40 novčića, 
dok je 150 forinti stajala stolarija koja je postavljena u hramu. 1910. godine ku-
pljena je od Ivana i Dorice Vukadinović za 2.000 kruna oranica za proširenje 
groblja. Godine 1914. odbor sisačkih pravoslavnih Srba šalje apel „svemu srp-
skom narodu” na temelju odobrenja Kraljevske hrvatsko-slavonske zemaljske 
vlade u kojem moli pripomoć za podizanje crkve u Sisku. Međutim, Prvi svjetski 
rat osujetio je taj plan, pa je ideja o podizanju hrama i osnivanju parohije oživjela 
tek nakon Prvog svjetskog rata. Parohija je u Sisku je osnovana odlukom Gornjo-
karlovačke eparhije 1. siječnja 1921. U toj odluci stoji da se sisačka parohija osni-
va zbog udaljenosti Petrinje od Siska, zbog većeg broja đaka koji pohađaju gi-
mnaziju u Sisku, zbog velikog broja vojnika koji su pravoslavne vjeroispovijesti, a 
koji stanuju u Sisku i zbog tog što se brojni pravoslavni, posebno iz mješovitih 
brakova, krste u rimokatoličkoj crkvi u Sisku (jer nemaju pravoslavnu crkvu, 
odnosno parohiju). 

Nakon osnivanja sisačke crkvene općine bilo je potrebno odrediti granice 
nove parohije. Dakako, na nove je granice trebala pristati petrinjska parohija kojoj 
su ta mjesta nekada pripadala. Crkvenoj općini u Sisku tako su pripala naselja Si-
sak, Caprag, Novo i Staro Pračno, Odra, Tišina, Galdovo, Topolovac, Budaševo, 
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Palanjak, Hrastelnica i Crnac. Dana 11. lipnja 1921. održana je Konstituirajuća 
sjednica radi izbora privremenog odbora novokreirane crkvene općine u gradu 
Sisku. Na toj su sjednici prisustvovali Petar Teslić, predsjednik, prota Bogdan 
Matković, Pajo Podunavac, Stevo Ratković, Dušan Jasić, Trifun Jagić, Pero Popo-
vić, Adam Budimirović, Jovan Čudić, Stevo Gulan, Petar Drobnjak, Pajo Cvijano-
vić, Jovo Popović, Miladin Dmitrović, Đuro Dmitrović, Mile Ditrović, Jovo Pujaz, 
Čedo Pajić, Branko Momčilović, Dane Božičković, Dmitar (?), Jovo Mirković, Ge-
deon Bogdanović, Milan Minić i Jovan Pajić. Za predsjednika odbora Crkvene 
općine u Sisku izabran je Petar Teslić, a za potpredsjednika i perovođu Pajo Podu-
navac. Odbornici su postali Trifun Jagić, Stevo Ratković, Nikola Paunović, Dušan 
Jasić, Pero Popović, Vaso Timotijević, Marko Dadasović, Jovo Popović, Jovan 
Paić, Stevo Gulan, Gedeon Bogdanović, Miladin Dmitrović i Nikola Branković. 
Za tutore su izabrani Dušan Jasić i Pero Popović, a crkvenjak je postao Đuro Dmi-
trović. Sisački paroh je postao Bogdan Milanković3. Kao prvi zadatak ovog Crkve-
nog odbora javilo se podizanje hrama i parohijskog stana u Sisku. U isto vrijeme 
Sisčanin Gardoš predaje predsjedniku odbora Crkvne općine Petru Tesliću svoju 
oporuku kojom ostavlja nakon svoje smrti 1/3 svojega imetka Crkvenoj općini 
Sisak. Petar Teslić bio je iznimno zaslužan za razvoj sisačke parohije, no on 30. 
siječnja 1936. godine umire nakon kratke i teške bolesti u Zagrebu. O tome izvje-
štava paroh Bogdan Matković 8. veljače 1936. na sjednici crkvenoopštinskog sa-
vjeta sisačke parohije. Tijelo ovog dobrotvora je sahranjeno u kapelici na sisačkom 
pravoslavnom groblju. Sisački je paroh predložio da u znak zahvalnosti Crkvena 
općina objavi o Petru Tesliću jednu spomenicu koja bi održala uspomenu na pa-
triotski rad svoga prvog predsjednika i velikog dobrotvora. 

Na sljedećoj sjednici je izabran za predsjednika Crkvene općine Bogdan Ba-
stajić, a za potpredsjednika Marko Dimić. Nakon smrti Petra Teslića njegovu je 
tvornicu naslijedio njegov sin Miloš koji je također preuzeo obavezu da pomaže 
Crkvenoj općini. Miloš Teslić je 22. listopada 1939. izabran za predsjednika Cr-
kvene općine sisačke, a taj je položaj zadržao do svoje smrti 1941. 1939. je razrije-
šen dužnosti sisačkog paroha Bogdan Matković te je prebačen za paroha u Lju-
bljanu, dok je za paroha u Sisku postavljen dr. Branko Barač,4 pravnik. U njegovo 

3 Bogdan Matković je rođen 1883. godine, a nakon završene Bogoslovije u Sremskim Karlov-
cima rukopoložen je za sveštenika 1907. godine. Isprva je radio u kancelariji Episkopije u Plaškom, 
a zatim prelazi u parohiju Brđani Šamarički (Zrinski) kod Dvora na Uni. U Sisku djeluje kao paroh 
od 1921. do 1939. godine. Nakon osnutka ljubljanske parohije odlazi iz Siska, a nakon Drugog 
svjetskog rata premješten je iz Ljubljane u Grubišno Polje, a potom u Zemun odakle odlazi u mi-
rovinu. Umro je 17. kolovoza 1970. godine. 

4 Branko Barač je rođen u Tržiću kod Slunja 1887. godine. Bogosloviju je završio u Sremskim 
Karlovcima, a pravni fakultet u Zagrebu gdje i doktorirao. Rukopoložen je u Plaškom 1911. godine. 
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vrijeme Crkvena općina kupuje od Luje i Marije Matanik kuću s vrtom na adresi 
Rimski prokop br. 4 (sada Franje Lovrića br. 4) za tadašnjih 170.044 dinara. Iz 
jednog od sljedećih zapisnika od 30. lipnja 1939. vidljivo je da je Gradsko pogla-
varstvo u Sisku besplatno ustupilo sisačkoj parohiji zemljište na kojem se nalazi 
vojna baraka koja je potom pretvorena u bogomolju. Rješenje gradskog poglavar-
stva izdano je pod rednim brojem 5760-1939, 28. lipnja 1939. U to su vrijeme već 
bila prikupljena značajna sredstva za gradnju hrama, a navodno je bila napravlje-
na i čitava projektna dokumentacija za hram koji je trebao izgledati kao pravo-
slavna crkva u Ljubljani. Međutim, došla je 1941. i čitava gradnja hrama je stala. 
Nakon uspostave NDH sisački paroh Branko Barač je ubijen. Prema pisanju Spo-
menice pravoslavnih sveštenika 1941. – 1945. ubijen je u Jasenovcu pred katolički 
Božić 1941. Do temelja je srušena kapela Svete Petke na groblju te su iz nje izva-
đeni ostaci Petra Teslića i razbacani. Radove rušenja izvodilo je poduzeće Fücke. 
Navodno su pojedinci uspjeli prikupiti kosti Petra Teslića i na taj način mu saču-
vati grob. Baraku koja je služila kao pravoslavna bogomolja u gradu, ustaše isko-
ristili da u nju smjeste Stolarsku zadrugu. Čitava imovina Srpske pravoslavne 
crkve u Sisku je tijekom Drugog svjetskog rata opljačkana, a opljačkana je i uni-
štena arhiva Crkvene općine Sisak. U vrijeme NDH neke značajnije i bogatije 
obitelji pravoslavnih Srba iz Siska su iseljene u Srbiju. Prisilna iseljavanja su se 
zbivala tijekom srpnja i kolovoza 1941, a iseljeno je 111 osoba.5 Tijekom rata na 
području Siska je podneseno najmanje 476 molbi za vjerski prijelaz s pravoslavne 
na rimokatoličku vjeroispovijest.6 Među molbama se nalazio i dio onih koji su 
prije bili rimokatolici, pa su radi braka ili nekog drugog razloga prešli na pravo-
slavnu vjeroispovijest da bi se nakon uspostave NDH željeli vratiti na rimokato-
ličku vjeroispovijest. Međutim, broj takvih je relativno malen. U vrijeme rata u 
Sisku se nalazio i logor za djecu. U logoru je pomrlo mnogo djece i izbjeglica, a u 
matičnu knjigu umrlih parohije sisačke za 1942. i 1943. upisano je čak 1.273 slu-
čaja među kojima je najveći broj upravo pomrle djece i izbjeglica.7 Kod odraslih 
ljudi koji su pomrli u Sisku navodi se i mjesto podrijetla i dob te datum rođenja i 
ostali podaci. Međutim, kod mnoge pomrle djece nalazimo tek na informaciju da 

Isprva je bio u parohiji Javoranj kod Dvora na Uni, odakle je prebačen u Sisak. Nakon hapšenja od 
strane ustaša u Sisku 1941. bio je odveden u Zagreb, a potom u Jasenovac gdje je 1941. ubijen. 

5 Podaci su prikupljeni iz Hrvatskog državnog arhiva (dalje HDA), Državno ravnateljstvo za 
ponovu, Srpski odsjek i iz raznih kutija i iz HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 1841, 
Popis iseljenika iz logora Caprag. 

6 Podaci o dokumentima za svakog pojedinog prijelaznika nalaze se u priloženoj tablici na 
kraju teksta. Dokumenti se nalaze u Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu u fondu Nadbiskupski 
duhovni stol. 

7 HDA, Matične knjige umrlih parohije Sisak 1942 – 1943. 
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su svi podaci nepoznati, odnosno da je poznat način na koji su djeca umrla (od 
koje bolesti) te ponekad dob djece. Podrijetlo odraslih osoba i djece kod kojih su 
zapisani podaci uglavnom je bilo iz zapadne Slavonije (Novska, Pakrac i okolica), 
Bilogore (Grubišno Polje) i Bosne (Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, Bosan-
ska Kostajnica, Potkozarje). Nakon rata u Sisak je za paroha 18. listopada 1945. 
stigao Boško Bogunović.8 

Nakon što je Bogunović postavljen za paroha započela je borba za vraćanje 
nacionaliziranog i otetog zemljišta koje je pripadalo sisačkoj parohiji. Zalaganjem 
Bogunovića Općina Sisak sagradila je obiteljsku kuću 1967. godine za parohijski 
dom u Sisku, a u starom je domu paroh Bogunović uredio bogomolju s novim 
ikonostasom u duborezu te lusterima od kovanog željeza. Parohijski dom posve-
tio je 19. studenog 1967. mitropolit Zagrebačko-ljubljanski Damaskin, a na po-
svećenju parohijskog doma bili su predsjednik skupštine općine Sisak Ivo Čačić, 
sekretar Miodrag Popović, nadzorni organ komunalnog fonda Nikola Jurković, 
savjetnik Komisije za vjerska pitanja izvršnog vijeća Hrvatske Ilija Nedić te dru-
gi. Paroh Boško Bogunović preminuo je u 59 godini u rujnu 1969. godine. Jedno 
vrijeme nakon smrti paroha Bogunovića sisačku je parohiju opsluživao zagrebač-
ki paroh Jovan Nikolić. Dana 21. srpnja 1971. godine za stalnog sisačkog paroha 
postavljen je jerej Petar Olujić9 dotadašnji paroh u Vrlici. Jerej Petar Olujić uspio 
je dobiti suglasnost za lokacijsku dozvolu budućeg hrama i to na prostoru koji je 
vlasništvo sisačke parohije. Idejni projekat izradio je arhitekt Boro Stambolija. Iz 
dokumenata koji su sačuvani u fondu Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 
NRH/SRH vidljivo je da je vrlo teško išlo adaptiranje zgrade u kojoj su se vršili 
vjerski obredi. Godine 1980. Srpska pravoslavna crkva podnijela je molbu za iz-
gradnju, odnosno rekonstrukciju i adaptaciju pravoslavne crkve u Sisku. U molbi 
se navodi kako je poznato da je zgrada u kojoj je danas smještena naša bogomolja 
„u vrlo lošem i bijednom stanju, a sama bogomolja mala je i nepodesna, tako da 
nam ne pruža ni minimum potrebnog uslova za naš normalan rad u obavljanju 
naših crkvenoadministrativnih i pastoralnih poslova, kao i ostalih potreba naših 

8 Boško Bogunović rođen je u Rakelićima kod Prijedora 1911. godine. Bogosloviju je završio 
na Cetinju 1934, a rukopoložen je u Zagrebu za đakona 1936. godine. Za privremenog paroha je 
postavljen u selu Mali Gradac kod Gline 1936. Nakon što je 1941. morao izbjeći iz Malog Gradca 
u Srbiju postavljen je za paroha u Dobrnju kod Petrovca na Mlavi. Nakon rata 1945. postaje sisač-
ki paroh te ostaje u Sisku do svoje smrti 1969. godine. 

9 Petar Olujić je rođen u Splitu 1936. godine. Završio je Bogosloviju u Prizrenu 1957. godine, 
a rukopoložen je za đakona u Šibeniku od episkopa Gornjokarlovačkog i administratora eparhije 
Dalmatinske Simeona iste godine. Bio je paroh u Biskupiji kod Knina, a potom u Vrlici da bi 1971. 
godine došao za paroha u Sisak. U Sisku je vršio dužnost paroha do 1988. kada je trebao postati 
kotorski paroh što je odbio te je ostao u Sisku s obitelji, ali izvan parohijskih dužnosti. 
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vjernika u Sisku, kojih je sve veći broj i koji nam se svakodnevno obraćaju radi 
zadovoljavanja svojih religioznih potreba”. Zbog skučenosti prostora u vrijeme 
službe dolazilo je i do onesvješćivanja pojedinaca. Čini se da je prostor koji je bio 
upotrebljiv iznosio svega 60 kvadratnih metara, a 2/3 toga prostora zauzimao je 
oltar i najosnovniji inventar. Osim toga, vidljivo je da je Srpska pravoslavna paro-
hija u Sisku predlagala da se da se novi hram podigne na prostoru sadašnjeg 
objekta za molitvu te da se proširi i na parohijsku „bašću”, kako stoji u dopisu, jer 
bi time najmanje bio narušen urbanistički plan. Međutim, Općinski komitet za 
građevinarstvo, urbanizam stambene i komunalne poslove odbio je tu molbu te 
su zaključili da se zbog detaljnog urbanističkog plana centra grada Siska ne mogu 
utvrditi urbanistički uvjeti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju pravoslavne cr-
kve. Naime, bilo je jedino odobreno da se objekt koji je dotada tamo postojao 
održava.10 1985. godine paroh Petar Olujić je predlagao da se osigura 250 kva-
dratnih metara za hram, a da se ostatak od 100 metara kvadratnih upotrijebi za 
parohovu kancelariju, prostor za službenu arhivu i biblioteku, skladište i sanitar-
ni čvor.11 Ni kasnije molbe Srpske pravoslavne parohije u Sisku nisu bile uvažene. 

Od 8. prosinca 1988. do 14. srpnja 1991. na mjestu sisačkog paroha bio je jerej 
Nedeljko Božić koji je 14. srpnja 1991. napustio Sisak. Nakon njega se na mjesto 
paroha vratio Petar Olujić. 

O broju pravoslavnih u Sisku između 1880. i 1991. 

Na području grada Siska pravoslavni su činili u 19. stoljeću određeni, relativ-
no mali, udio stanovnika. Tako je vidljivo da su već 1880. činili 363 stanovnika 
grada od sveukupno 6.742, odnosno 5,3% stanovnika. 1890. pravoslavnih je bilo 
367 od sveukupno 7.604 stanovnika grada (odnosno 4,8% stanovnika). Već 1900. 
broj Srba se penje na 420 od ukupno 8.674 stanovnika (4,8%), a 1910. 466 od uku-
pno 9.597 (4,8%). 1931. godine ukupan broj stanovnika Siska iznosio je 10.915, a 
broj pravoslavnih u gradu bio je 1.419 (13%). 1948. broj Srba u gradu Sisku iznosio 
je 1.405 od ukupno 14.140 (9,93% ). Već 1953. taj se broj popeo na 2.499 od uku-
pno 19.238 stanovnika (12,98%), a 1961. na 4.703 od 26.647 stanovnika (17,64%). 
U popisu 1971. taj broj iznosi 8.482 od ukupno 38.458 stanovnika (22,05%), a 
1981. broj je iznosio 7.618 u odnosu na 43.494 stanovnika grada (17,51%). U ratnoj 
1991. broj Srba u Sisku iznosio je 10.829 od sveukupno 45.792 stanovnika gra-
da (23,64%). Pad Srba 1981. godine bio je iz razloga što se tada jedan dio Srba  

10 HDA; Komisija za odnose s vjerskim zajednicama NRH/SRH, kutija 247, 46/1981. 
11 HDA; Komisija za odnose s vjerskim zajednicama NRH/SRH, kutija 260, 75/1985. 
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izjašnjavao kao Jugoslaveni. Pred raspad države 1991. godine Srbi u Sisku su se 
uglavnom izjasnili kao Srbi, a tek u vrlo malom broju kao Jugoslaveni. 

Tabela: Broj pravoslavnih/Srba između 1880. i 1991. godine12

1880. 1890. 1900. 1910. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991.

363 367 420 466 1.419 1.405 2.499 4.703 8.482 7.618 10.829

6.742 7.604 8.674 9.597 10.915 14.140 19.238 26.647 38.458 43.494 45.792

Grafikon: Odnos pravoslavnih/Srba u odnosu na ukupan broj stanovnika grada Siska

O podrijetlu sisačkih Srba između 1948. i 1991. 

Iz tablice koju je izradio sisački paroh Veselin Ristić na temelju matične knjige 
umrlih parohije Sisak za razdoblje između 1948. i 1991.13 možemo očitati odakle su 
podrijetlom u najvećoj mjeri bili sisački Srbi. Podrijetla sisačkih pravoslavaca iz 
vremena Kraljevine Jugoslavije podudaraju se i u poslijeratnom periodu s nekim 
manjim oscilacijama. Dakako, treba imati u vidu da jedan dio pravoslavnih  

12 Za godine 1880, 1890. i 1931. iskazani su pravoslavni, a za ostale godine Srbi. 
13 Zahvaljujem gospodinu parohu Veselinu Ristiću na podacima koje je prikupio iz matične 

knjige umrlih parohije Sisak. 
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Srba koji su umrli u razdoblju socijalizma nisu upisivani u matice umrlih sisačke 
parohije budući da nisu bili kršteni, odnosno nisu prakticirali vjeru. Stoga nam je 
ovaj popis u narednoj tablici samo okvirni i ne omogućuje nam potpuni uvid u 
podrijetlo sisačkih pravoslavaca. Ipak, iz tablice je vidljivo da je najveći dio pravo-
slavnih bio podrijetlom sa banijskog područja (iz okolice Gline, Hrvatske Kostaj-
nice, Petrinje, sa sisačkog područja preko Kupe i Save te iz Dvora na Uni). I dalje je 
prisutan određeni broj ljudi koji su doselili iz sjeverozapadne Bosne te vrlo mali 
broj onih iz ostalih dijelova Hrvatske ili iz Srbije. 

Tabela: Podrijetlo sisačkih pravoslavnih žitelja između 1948. i 1991.  
upisanih u matičnu knjigu umrlih

Mjesto podrijetla (mjesto rođenja) Godina 
smrti

Dubica, Sisak, Vrginmost 1948. 

Lasinja, Rujevac, Blinjski Kut, Sisak, Bestrma, Veliki Šušnjar 1951.

Vrginmost, Moštanica, Vlahović, Babin Potok (Hrvatska Kostajnica) 1952. 

Sisak, Kinjačka, Bestrma, Gornje Komarevo, Ravno Rašće (Glina), Glina, 
Moštanica, Petrinjci 1953. 

Sisak, Golubić (Obrovac), Šušnjar, Pobrđani, Dvor na Uni 1954. 
Novo Praćno, Palanjak, Jošavica, Pakrac, Brđani 1955. 
Nebojan (Petrinja), Vršac, Praćno, Daruvar, Palanjak, Vukoševac, Klobučak, 
Sunja, Sent Andreja (Mađarska), Luščani, Umetić 1956.

Obilnoje (Rusija), Korenica, Vukoševac (Sunja), Donji Hrastovac, Dragotina, 
Glina 1957.

Bestrma, Blinjski Kut, Brđani, Borojevići, Hrastovac, Kinjačka, Petrinjci 1958.
Obljaj, Sisak, Praćno, Blinjski kut, Lasinja (Karlovac), Herceg Novi, Rogulje, 
Dabrina (Glina) 1959.

Jošavica, Vukoševac, Sunja, Paukova, Bačuga, Vranje, Piskavica (Prijedor) 1960.

Daruvar, Luščani, Blinjski kut 1961.

Hrastovac, Papići, Dvor na Uni, Trmušnjak, Mala Gradusa 1962.

Delnice, Čakale, Brđani, Slabinja, Četvrtkovac 1963.

Mošćenica, Banja Luka, Velika Paukova, Veliki Gradac, Petrinjci 1964.

Drljače, Slabinja, Maje, Jošavica, Beograd, Petrinjci, Stupovača (Kutina) 1965.

Glina, Brinje (Lika), Sisak, Zagreb, Slatina( Banja Luka), Gomionica, Topusko 1966.
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Blinjski Kut, Veliki Zdenci, Moskva, Borovac (Novska), Sisak 1967.

Drenovac (Glina) Gvozdansko, Bijele Vode (Glina), Sisak, Bjelovar, 
Stražbenica, Hrastovac, Trnovo (Bugarska), Vrginmost, Slana, Bosanska 
Dubica, Murska Sobota, Blinjski Kut, Trstenik, Senj

1968.

Bestrma, Mala Paukova, Rujevac, Pakrac, Dobrljin (Novi Grad), Rakelići 
(Prijedor), Nikšić 1969.

Vojnić, Novo Praćno, Dvor na Uni, Ruma 1970.

Bosanska Krupa, Čakale, Dragotina, Vrginmost, Gornji Kukuruzari 1971.

Sisak, Ostrovica, Trnovitički Popovac, Sremski Karlovci, Donji Hrastovac, 
Čapljina, Kijev, Dvor na Uni, Zagreb, Dubica 1972.

Sisak, Zagreb 1973.

Donji Hrastovac, Donji Javoranj, Drljače, Slatina (Banja Luka), Sunja, Novi 
Grabovac (Novska) 1974.

Nebojan, Topusko, Dvor na Uni, Svodna (Novi Grad), Velika Gradusa 1975.

Moštanica, Palanjak, Bestrma, Laktaši, Crkveni Bok 1976.

Kostajnica, Donji Javoranj, Slatina (Banja Luka), Kutina, Dugo Selo 
(Vrginmost) Obljaj (Glina) 1977.

Sisak, Maglaj, Drljače, Čakale, Gorička (Dvor na Uni) 1978.

Vrginmost, Sisak 1979.

Bestrma, Ilovo (Prnjavor), Blinja, Vukoševac, Sisak, Komarevo, Dvor na Uni 1980.

Unčani, Palanjak, Donji Hrastovac, Bestrma, Osjek, Brđani, Krivaja, Blinjski 
Kut, Gospić 1981.

Sarajevo, Babina Rijeka (Kostajnica), Kruševac, Šaš, Slatina (Banja Luka), 
Banja Luka, Dubica, Jošavica, Blinjski Kut, Brđani 1982.

Nebojan, Bojna (Glina), Vilusi (Banja Luka), Klasnić, Drenovac Banski, 
Visoko, Četvrtkovac, Glina, Kotorani (Dvor na Uni) 1983.

Glina, Živaja, Donji Klasnić, Vrginmost, Bijelnik, Otočac, Slovinci, 
Mečenčani, Četvrtkovac, Šaš, Dvor na Uni 1984.

Sisak, Moštanica, Slavsko Polje, Kostajnica, Dvor na Uni, Omarska (Prijedor), 
Nebojan, Velika Gradusa 1985.

Donji Hrastovac, Donji Klasnić, Bečej, Sisak, Banja Luka, Ogulin, Bistrica 
(Banja Luka), Mala Gradusa, Vlahovići, Dvor na Uni 1986.

Dugo Selo (Vrginmost), Bestrma, Sisak, Memska, Ključ, Rudice (Novi Grad), 
Bronzani Majdan, Obljaj, Dvor na Uni 1987.

Utolica (Kostajnica), Javoranj, Kukulje (Srbac), Beograd, Derventa, Dvor na 
Uni, Vlahović, Sisak, Mađari 1988.
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Blinjski Kut, Jabukovac, Piskavica, Bijelnik, Niš, Ervenik (Knin), Prnjavor, 
Smederevo, Slatina (Banja Luka), Kostajnica, Vilusi (Banja Luka), Vranje, 
Bjelovac, Sisak, Ruma, Dugo Selo (Vrginmost), Bosanska Gradiška, Divuša, 
Pljevlja, Gospić, Blinja, Strmen, Obljaj, Pokupski Palanjak, Brezovo Polje 
(Glina), Bosanska Dubica

1989.

Vukoševac, Svodna (Novi Grad), Sisak, Blinjski KUt, Kinjačka, Kovin, 
Drežnice (Ogulin), Glina, Slunj, Brnjeuška (Glina), Srbac,Zemun, Bosanska 
Kostajnica, HRastovac, Laktaši, Prijedor, Roviška (Glina), Bović (Vrginmost), 
Klasnić, Dvor na Uni, Čokadinci (Osijek), Prnjavor, Krčevo, Vlahović, Šaš, 
Mačkovo Selo, Divuša

1990.

Brus (Srbija), Prnjavor, Derviši (Novi Grad), Sisak, Hrtić (Novi Grad), Torino, 
Bosanska Krupa, Sokolište (Novi Grad), Kalendari (Novi Grad), Knezovljani, 
Grabovac, Jabukovac, Bosanska Gradiška, Svodna (Novi Grad), Donji Lapac, 
Utinja (Karlovac), Maslovare (Novi Grad), Lukavac (BIH), Prijedor

1991.

Tabela: Popis prisilno iseljenih Srba iz Siska preko logora u Capragu 1941. godine

Prezime i ime Godina 
rođenja

Mjesto 
življenja

Datum dolaska 
u logor Caprag

Datum prisilnog 
preseljenja u Srbiju

Aleksić Miloš 1899. Sisak 9. kolovoza 25. kolovoza
Babić Vladimir 1898. Sisak 11. srpnja 1. kolovoza
Batalo Dragomir 1932. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Batalo Marija 1905. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Batalo Novica 1934. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Beličević Miroslav 1920. Sisak   10. kolovoza
Bereković Danica 1895. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Bijelac Dragica 1892. Sisak 12. srpnja 1. kolovoza
Bijelac Vaso 1880. Sisak 12. srpnja 1. kolovoza
Bogdanović Marija 1899. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Bogdanović Milan 1893. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Cvijanović Janja 1899. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Dimić Bogdan 1911. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Dimić Dušanka 1923. Sisak 11. srpnja 4. kolovoza
Dimić Janja 1899. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Dimić Jelena 1929. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Dimić Jelka 1919. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Dimić Marija 1897. Sisak 11. srpnja 4. kolovoza
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Dimić Mileva 1920. Sisak 11. srpnja 4. kolovoza
Dimić Milica 1888. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Dimić Miloš 1926. Sisak 11. srpnja 4. kolovoza
Dimić Nada 1936. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Dimić Petar 1923. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Dimić Petar 1922. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Dimić Ruža 1917. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Dimić Todor 1900. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Duduković Nikola 1938. Sisak   7. kolovoza
Đukić Evica 1908. Sisak   4. kolovoza
Filipović Danica 1929. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Filipović Đurđica 1928. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Filipović Fanika 1905. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Filipović Gabrijel 1934. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Filipović Nikola 1897. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Gulan Jovanka 1907. Sisak 11. srpnja 1. kolovoza
Gulan Katica 1896. Sisak 10. kolovoza 25. kolovoza
Gulan Marija 1894. Sisak 11. srpnja 1. kolovoza
Karađa Anka 1889. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Kolarić Stojan 1890. Sisak 12. srpnja 7. kolovoza
Kolarić Zorka 1903. Sisak 12. srpnja 7. kolovoza
Ljubičić Branka 1917. Sisak 12. srpnja 1. kolovoza
Ljubičić Dragica 1893. Sisak 12. srpnja 1.kolovoza
Ljubičić Milena 1881. Sisak 12. srpnja 1. kolovoza
Ljubičić Teodor 1881. Sisak 12. srpnja 1. kolovoza
Mirilović Bosiljka 1903. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Mirilović Miroslav 1938. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Mirilović Radmilo 1933. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Momčilović Darinka 1930. Sisak 11. srpnja 10. kolovoza
Momčilović Milan 1894. Sisak 11. srpnja 10. kolovoza
Momčilović Ružica 1898. Sisak 11. srpnja 10. kolovoza
Nećak Milka 1889. Sisak 12. srpnja 1. kolovoza
Nećak Nikola 1890. Sisak 12. srpnja 1. kolovoza
Odanović Dušanka 1927. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
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Odanović Milica 1899. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Paunović Borka 1924. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Paunović Dušan 1929. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Paunović Dušanka 1925. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Paunović Ljubica 1905. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Paunović Mihajlo 1897. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Pejnović Danica 1924. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Pejnović Jelena 1885. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Pejnović Ljubomir 1883. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Pejnović Mihajlo 1926. Sisak 11. srpnja 7. kolovoza
Podunavac Božo 1910. Sisak   7. kolovoza
Podunavac Branko 1934. Sisak   7. kolovoza
Podunavac Danica 1897. Sisak   7. kolovoza
Podunavac Danica 1912. Sisak   7. kolovoza
Podunavac Manda 1920. Sisak   7. kolovoza
Podunavac Pajo 1935. Sisak   7. kolovoza
Radmanović Marko 1933. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Radmanović Mileva 1931. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Radmanović Milka 1906. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Radmanović Miloš 1899. Sisak   10. kolovoza
Radmanović Miloš 1931. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Radmanović Zdravko 1934. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Rebić Danilo 1867. Sisak 12. srpnja 1. kolovoza
Rogulja Đuro 1938. Sisak 12. srpnja 10. kolovoza
Rogulja Julka 1913. Sisak 12. srpnja 10. kolovoza
Rogulja Milan 1936. Sisak 12. srpnja 10. kolovoza
Rogulja Savo 1911. Sisak 12. srpnja 10. kolovoza
Stojanović Darinka 1905. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Teslić Smilja 1924. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Teslić Sofija 1891. Sisak 9. kolovoza 10. kolovoza
Vanić Božinka 1919. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Vanić Mara 1922. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Vanić Milan 1889. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Vanić Mileva 1892. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
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Vanić Vukašin 1923. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Vladetić Dušan 1880. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Vladetić Mirjana 1922. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Vladetić Nada 1912. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Vladetić Persa 1887. Sisak 12. srpnja 4. kolovoza
Vranešević Marica 1899. Sisak 12. srpnja 7. kolovoza
Vranešević Marko 1883. Sisak 12. srpnja 7. kolovoza
Vranešević Mirjana 1922. Sisak 12. srpnja 7. kolovoza
Vranešević Petar 1887. Sisak 12. srpnja 7. kolovoza
Vranešević Sava 1871. Sisak   4. kolovoza
Vranešević Svetozar 1920. Sisak 12. srpnja 7. kolovoza
Vranešević Terezija 1896. Sisak 12. srpnja 7. kolovoza
Vukić Julijana 1908. Sisak 12. srpnja 1. kolovoza
Vukić Mirjana 1933. Sisak 12. srpnja 1. kolovoza
Vukić Oskar 1898. Sisak 12. srpnja 1. kolovoza

Tabela: Popis prijelaznika s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest  
na području sisačke župe između 1941. i 1945. 

Prezime i ime Datum podnošenja 
molbe za prijelaz Župa prijelaza

Broj pod kojim 
se vodi molba u 

Nadbiskupijskom 
arhivu u Zagrebu

Abt Nada 5. kolovoza 1941. Sisak 13678/1941.
Adamović Jovan 26. kolovoza 1941. Sisak 12643/1941.
Adamović Ljubica 26. kolovoza 1941. Sisak 12643/1941.
Adamović Radmila 18. prosinca 1941. Sisak 21709/1941.
Ajvaz Bosiljka 28. srpnja 1941. Sisak 13681/1941.
Alaica Milan 19. srpnja 1941. Sisak 10862/1941.
Alaica Nada 5. prosinca 1942. Sisak 12924/1942.
Anić Anka 5. kolovoza 1941. Sisak 11642/1941.
Anić Marko 5. kolovoza 1941. Sisak 11642/1941.
Anić Nikola 5. kolovoza 1941. Sisak 11642/1941.
Arbutina Milica 5. svibnja 1943. Sisak 4465/1943.
Arbutina Sava 3. srpnja 1941. Sisak 7990/1941.
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Badrić Gojko 4. kolovoza 1941. Sisak 11488/1941.
Badrić Nevenka 4. kolovoza 1941. Sisak 11488/1941.
Badrić Savka 4. kolovoza 1941. Sisak 11488/1941.
Baić Božidar 4. srpnja 1941. Sisak 8221/1941.
Baić Branko Sisak 19146/1941. 
Baić Đuro 19. lipnja 1941. Sisak 6932/1941.
Barbić Ksenija 5. kolovoza 1941. Sisak 13680/1941.
Barbić Nada 5. kolovoza 1941. Sisak 13680/1941.
Basarić Ana 24. lipnja 1941. Sisak 7300/1941.
Basarić Jovan 24. lipnja 1941. Sisak 7300/1941.
Basarić Vladimir 24. lipnja 1941. Sisak 7300/1941.
Basarić Zvonimir 24. lipnja 1941. Sisak 7300/1941.
Basta Josip 31. svibnja 1941. Sisak 5827/1941.
Bašan Vladimir 5. kolovoza 1941. Sisak 11636/1941.
Baždar Adam 10. lipnja 1941. Sisak 6413/1941.
Baždar Đuro 30. lipnja 1941. Sisak 7751/1941.
Baždar Ilija 30. lipnja 1941. Sisak 7750/1941.
Baždar Rade 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Berić Dragutin 14. srpnja 1941. Sisak 10127/1941.
Berić Dragutin 14. srpnja 1941. Sisak 10127/1941.
Berić Kata 14. srpnja 1941. Sisak 10127/1941.
Berić Stojan 17. ožujka 1942. Sisak 4016/1942.
Bjelanović Nikola 19. lipnja 1941. Sisak 6935/1941.
Blazina Milica 19. lipnja 1941. Sisak 6934/1941.
Blažeković Milica 19. lipnja 1941. Sisak 6936/1941.
Bogdanović Dušan 19. srpnja 1941. Sisak 10861/1941
Bogdanović Ljubica Sisak 16087/1941.
Bogojević Stana 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Bogović Stanko 19. lipnja 1941. Sisak 6931/1941.
Bojadžija Boško 9. veljače 1942. Sisak 2520/1942.
Borenović Mitar Sisak 2010/1942.
Borić Milica 28. prosinca 1943. Sisak 11241/1943.
Brajković Zora 11. lipnja 1941. Sisak 6608/1941.
Bralić Stanko 17. lipnja 1941. Sisak 6879/1941.
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Brkljačić Evica 19. kolovoza 1941. Sisak 14788/1941.
Bučan Simo 3. lipnja 1942. Sisak 7006/1942.
Budimirović Gjuro 3. lipnja 1942. Sisak 6632/1942.
Bulat Milo 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Bunčić Nikola 19. lipnja 1941. Sisak 6933/1941.
Bunčić Nikola Sisak 19146/1941. 
Cimeša Dimitrije 19. kolovoza 1941. Sisak 14787/1941.
Crevar Đurđica 8. srpnja 1941. Sisak 8501/1941.
Cvetojević Bogdan 30. travnja 1942. Sisak 5543/1942.
Cvetojević Branka 30. travnja 1942. Sisak 5543/1942.
Cvetojević Branko 30. travnja 1942. Sisak 5543/1942.
Cvijanović Danica Sisak 2010/1942.
Cvjetičanin Petar 8. srpnja 1941. Sisak 8505/1941.
Cvjetković Jovan 26. svibnja 1941. Sisak 5419/1941.
Čakalo Đuro 4. srpnja 1941. Sisak 8380/1941.
Čavić Janko 24. lipnja 1941. Sisak 7303/1941.
Čerkez Đuro 3. rujna 1941. Sisak 15214/1941. 
Čiča Nikola 12. srpnja 1941. Sisak 10131/1941.
Čiča Vera 12. srpnja 1941. Sisak 10131/1941.
Čudić Ivan Sisak 19146/1941. 
Čudić Ruža Sisak 19146/1941. 
Čulibrk Ivka 19. kolovoza 1941. Sisak 12276/1941.
Čulibrk Mihajlo 19. kolovoza 1941. Sisak 12276/1941.
Čulibrk Vladimir 19. kolovoza 1941. Sisak 12276/1941.
Dabić Bogdan 18. prosinca 1941. Sisak 21444/1941.
Dadasović Bogdanka 18. prosinca 1941. Sisak 21709/1941.
Dadasović Branko 9. veljače 1942. Sisak 2520/1942.
Dadasović Milan 18. prosinca 1941. Sisak 21709/1941.
Dejanović Dušan 24. lipnja 1941. Sisak 7304/1941.
Deret Branka 4. srpnja 1941. Sisak 8226/1941.
Dimić Božica 19. srpnja 1941. Sisak 10858/1941.
Dimić Darinka 19. srpnja 1941. Sisak 10858/1941.
Dimić Desanka 19. srpnja 1941. Sisak 10859/1941.
Dimić Gojko 19. srpnja 1941. Sisak 10859/1941.
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Dimić Iso 19. srpnja 1941. Sisak 10859/1941.
Dimić Jovko 19. srpnja 1941. Sisak 10858/1941.
Dimić Luka 19. srpnja 1941. Sisak 10859/1941.
Dimić Ljubica 19. srpnja 1941. Sisak 10858/1941.
Dimić Milica 19. srpnja 1941. Sisak 10859/1941.
Dimić Milka 19. srpnja 1941. Sisak 10858/1941.
Dimić Nevenka 2. srpnja 1941. Sisak 7924/1941.
Dimić Sava 19. srpnja 1941. Sisak 10859/1941.
Dimić Sofija 19. srpnja 1941. Sisak 10859/1941.
Dmitrović Đuro 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Dmitrović Mirjana 2. srpnja 1941. Sisak 7989/1941.
Dmitrović Nada 2. srpnja 1941. Sisak 7989/1941.
Dmitrović Ruža 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Dobrijević Dragica 9. veljače 1942. Sisak 2520/1942.
Dobrijević Katarina 9. veljače 1942. Sisak 2520/1942.
Dobrijević Ljubica 9. veljače 1942. Sisak 2520/1942.
Dokmanović Rade 8. srpnja 1941. Sisak 8509/1941.
Dokmanović Stanko 19. kolovoza 1941. Sisak 14789/1941.
Dragojlović Lazar 19. rujna 1941. Sisak 15977/1941. 
Dražić Danica Sisak 16087/1941.
Dražić Katica Sisak 16087/1941.
Dražić Marija Sisak 16087/1941.
Dražić Mila 11. listopada 1941. Sisak 18034/1941.
Dražić Miladin Sisak 16087/1941.
Drljan Petar 10. lipnja 1941. Sisak 6407/1941.
Drobac Mara Sisak 18119/1941.
Džepina Nada 14. srpnja 1941. Sisak 9029/1941.
Džepina Vojislav 14. srpnja 1941. Sisak 9029/1941.
Đermanović Marija 14. kolovoza 1941. Sisak 14785/1941.
Đukić Ana 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Đukić Dragica 9. veljače 1942. Sisak 2520/1942.
Đukić Dušanka 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Đukić Gojko 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Đukić Kata 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
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Đukić Marija 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Đukić Mirjana 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Đukić Mirjana 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Đukić Stjepan 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Egić Todor 17. lipnja 1941. Sisak 6875/1941.
Fabijančić Vojislav 28. prosinca 1943. Sisak 11244/1943.
Filipović Danica 8. srpnja 1941. Sisak 8414/1941.
Filipović Đurđica 8. srpnja 1941. Sisak 8414/1941.
Filipović Gavrilo 8. srpnja 1941. Sisak 8414/1941.
Filipović Nikola 8. srpnja 1941. Sisak 8414/1941.
Filipović Zora 8. srpnja 1941. Sisak 8414/1941.
Galović Marija 19. kolovoza 1941. Sisak 12277/1941.
Galović Milan 19. kolovoza 1941. Sisak 12277/1941.
Galović Petar 19. kolovoza 1941. Sisak 12277/1941.
Galović Veljko 19. kolovoza 1941. Sisak 12277/1941.
Gazibara Branko 25. lipnja 1941. Sisak 7494/1941.
Gazibara Kosta 25. lipnja 1941. Sisak 7494/1941.
Gazibara Rade 25. lipnja 1941. Sisak 7494/1941.
Gazibara Stanko 25. lipnja 1941. Sisak 7494/1941.
Gazibara Stjepan 25. lipnja 1941. Sisak 7494/1941.
Geles Anka 19. srpnja 1941. Sisak 10854/1941
Gidaković Božidar 17. ožujka 1942. Sisak 4016/1942.
Glodić Petar Sisak 19146/1941. 
Golubić Jelena 17. ožujka 1942. Sisak 4016/1942.
Grabovac Zagorka 8. srpnja 1941. Sisak 8498/1941.
Grahovac Ljubomir Sisak 16087/1941.
Grahovac Sretenije 19. rujna 1941. Sisak 15962/1941.
Grahovac Stjepan Sisak 20726/1941.
Grba Anka 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Grba Mile 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Grba Milorad 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Grba Nenad Sisak 18609/1941.
Grba Nenad 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Grba Radojka 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
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Grba Ranko 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Grba Rosanda 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Gregec Jelena 11. listopada 1941. Sisak 18030/1941.
Gross Marija Sisak 19146/1941. 
Grubić Pavao 19. srpnja 1941. Sisak 10867/1941.
Gruić Branko 5. studeni 1941. Sisak 19170/1941.
Gulan Ana Sisak 2010/1942.
Gulan Bogdan 19. rujna 1941. Sisak 16256/1941.
Gulan Dragutin 19. rujna 1941. Sisak 16256/1941.
Gulan Jelka 19. rujna 1941. Sisak 16256/1941.
Gulan Katarina 22. kolovoza 1941. Sisak 15093/1941.
Gulan Mila 19. rujna 1941. Sisak 16256/1941.
Gvojić Jovan 19. rujna 1941. Sisak 15918/1941.
Gvojić Jovan 17. ožujka 1942. Sisak 4016/1942.
Gvojić Milka 17. ožujka 1942. Sisak 4016/1942.
Hraste Mileva 30. lipnja 1941. Sisak 7745/1941.
Jaglić Savka 26. kolovoza 1941. Sisak 15090/1941.
Jakšić Božo 19. srpnja 1941. Sisak 11081/1941
Jakšić Božo 19. srpnja 1941. Sisak 10865/1941.
Janković Omiljena 31. svibnja 1941. Sisak 5829/1941.
Jarčov Dragutin Sisak 16267a/1941.
Jarčov Petar Sisak 16267a/1941.
Jarčov Vladimir Sisak 16267a/1941.
Jasić Boško 30. lipnja 1941. Sisak 7814/1941.
Jasić Jovan 30. lipnja 1941. Sisak 7814/1941.
Jasić Lazar 22. kolovoza 1941. Sisak 15096/1941.
Jednak Jovanka Sisak 16087/1941.
Jelčić Stjepan 10. lipnja 1941. Sisak 6415/1941.
Joksimović Mihajlo 3. rujna 1941. Sisak 16059/1941.
Josić Dušan 19. srpnja 1941. Sisak 10855/1941.
Josić Milka 19. srpnja 1941. Sisak 10855/1941.
Jovanović Stjepan 9. siječnja 1942. Sisak 331/1942.
Jović Nikola 30. rujna 1941. Sisak 16848/1941.
Jurić Anka 4. srpnja 1941. Sisak 8222/1941.
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Juzbašić Srđan 31. svibnja 1941. Sisak 5825/1941.
Kaiš Đuro 8. srpnja 1941. Sisak 8504/1941.
Karađa Anka 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Klaić Mijo 5. kolovoza 1941. Sisak 13677/1941.
Knežević Latinka 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Knežević Sofija 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Končar Petar 24. lipnja 1941. Sisak 7305/1941.
Kopač Jelena 26. lipnja 1941. Sisak 7442/1941.
Kopač Milan 26. lipnja 1941. Sisak 7442/1941.
Kopač Natalija 26. lipnja 1941. Sisak 7442/1941.
Kopač Nedjeljka 26. lipnja 1941. Sisak 7442/1941.
Kosanović Gojko 4. srpnja 1941. Sisak 8224/1941.
Kosanović Jelena 4. srpnja 1941. Sisak 8224/1941.
Kosović Ljubica 18. prosinca 1941. Sisak 21709/1941.
Kostreš Petar 8. srpnja 1941. Sisak 8497/1941.
Kotaranin Dmitar 31. svibnja 1941. Sisak 5826/1941.
Kovač Mira 14. srpnja 1941. Sisak 10128/1941.
Kovačević Ljubica 13. lipnja 1941. Sisak 6604/1941.
Kovačić Petra 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Kralj Nenad Sisak 16077/1941.
Krasulja Petar 24. lipnja 1941. Sisak 7307/1941.
Krečarević Marko 17. lipnja 1941. Sisak 6874/1941.
Kubiček Katarina 4. veljače 1942. Sisak 1768/1942.
Kubiček Mara 4. veljače 1942. Sisak 1768/1942.
Kubiček Miroslav 4. veljače 1942. Sisak 1768/1942.
Ladušić Aleksandra 13. lipnja 1941. Sisak 6605/1941.
Lavrnja Mihajlo 19. kolovoza 1941. Sisak 12280/1941.
Lavrnja Milan 24. lipnja 1941. Sisak 7306/1941.
Lemaić Nikola 24. lipnja 1941. Sisak 7308/1941.
Letica Dušan Sisak 2010/1942.
Letica Jovan Sisak 1502/1942.
Letić Petar 24. lipnja 1941. Sisak 7297/1941.
Ličina Božidar 22. listopada 1941. Sisak 18654/1941.
Ličina Nikola 22. listopada 1941. Sisak 18654/1941.
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Ličina Vladimir 22. listopada 1941. Sisak 18654/1941.
Livun Dragica Sisak 19146/1941. 
Livun Stanka Sisak 19146/1941. 
Lončarević Bosiljka 26. kolovoza 1941. Sisak 15091/1941.
Lončarević Milutin 26. kolovoza 1941. Sisak 15091/1941.
Luivun Mirjam Sisak 19146/1941. 
Ljubišić Ljubica 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Ljubojević Stjepan 4. srpnja 1941. Sisak 8227/1941.
Majcan Ivan 5. kolovoza 1941. Sisak 11638/1941.
Majcan Julija 5. kolovoza 1941. Sisak 11638/1941.
Makovec Milka 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Malivuk Dragutin 9. veljače 1942. Sisak 2520/1942.
Manislavić Stana 3. rujna 1941. Sisak 16059/1941.
Manislavić Šime 17. lipnja 1941. Sisak 6878/1941.
Maričić Marija Sisak 16264/1941.
Maričić Milorad Sisak 16264/1941.
Maričić Vaso 10. lipnja 1941. Sisak 6410/1941.
Maričić Vladimir Sisak 16264/1941.
Marić Gojko Sisak 1544/1942.
Marić Milan Sisak 1544/1942.
Mateković Stana Sisak 19146/1941. 
Mihovilčević Anđelka 5. srpnja 1941. Sisak 8379/1941.
Mihovilčević Ljubica 5. srpnja 1941. Sisak 8379/1941.
Mihovilčević Mihajlo 5. srpnja 1941. Sisak 8379/1941.
Mihovilčević Tomislav 5. srpnja 1941. Sisak 8379/1941.
Mihovilčević Vjera 5. srpnja 1941. Sisak 8379/1941.
Mikan Sofija 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Milinković Ana Sisak 19146/1941. 
Milinković Đuro Sisak 19146/1941. 
Milinković Marijana Sisak 19146/1941. 
Milinković Stoja Sisak 19146/1941. 
Milković Dmitar 19. studeni 1941. Sisak 20088/1941.
Milković Milorad 19. studeni 1941. Sisak 20088/1941.
Milković Stana 19. studeni 1941. Sisak 20088/1941.
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Milošević Božidar 5. kolovoza 1941. Sisak 13679/1941.
Milošević Branka 26. kolovoza 1941. Sisak 15089/1941.
Milošević Ljubica 5. kolovoza 1941. Sisak 13679/1941.
Mirilović Nikola 25. lipnja 1941. Sisak 7427/1941.
Miščević Dušan 17. ožujka 1942. Sisak 4016/1942.
Momčilović Branko 17. lipnja 1941. Sisak 6877/1941.
Momčilović Vojislav 11. lipnja 1941. Sisak 6606/1941.
Mrkalj Mirjana 14. srpnja 1941. Sisak 10130/1941.
Mucić Jelica 30. lipnja 1941. Sisak 7749/1941.
Narančić Ana 10. lipnja 1941. Sisak 6412/1941.
Nastašić Biserka 30. lipnja 1941. Sisak 7813/1941.
Nastašić Branko 30. lipnja 1941. Sisak 7813/1941.
Nastašić Marija 30. lipnja 1941. Sisak 7813/1941.
Nastašić Stjepan 27. lipnja 1941. Sisak 7531/1941.
Nastašić Velimir 30. lipnja 1941. Sisak 7813/1941.
Nevaida Nikola 8. srpnja 1941. Sisak 8503/1941.
Neznanović Milan 19. srpnja 1941. Sisak 10866/1941.
Neznanović Vida Sisak 1544/1942.
Nikić Dragan 3. lipnja 1942. Sisak 7006/1942.
Nikšić Dragica 3. lipnja 1942. Sisak 6618/1942.
Nožinić Ana 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Nožinić Boško 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Nožinić Danica 17. ožujka 1942. Sisak 4016/1942.
Nožinić Janko 17. lipnja 1941. Sisak 6845/1941.
Nožinić Jelica 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Nožinić Ljubica 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Nožinić Milan 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Nožinić Nikola 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Nožinić Rada 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Nožinić Stjepan 10. lipnja 1941. Sisak 6414/1941.
Ognjenović Dušan 3. rujna 1941. Sisak 16059/1941.
Orešćanin Pavle 19. kolovoza 1941. Sisak 12278/1941.
Orešković Savka Sisak 20726/1941.
Osmec Branislav 19. srpnja 1941. Sisak 10857/1941.
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Osmec Leposava 19. srpnja 1941. Sisak 10857/1941.
Osmec Veljko 19. srpnja 1941. Sisak 10857/1941.
Ostojić Ostoja Sisak 16267/1941.
Osvald Đuro 10. lipnja 1941. Sisak 6411/1941.
Pajić Bogdanka 30. lipnja 1941. Sisak 7812/1941.
Pajić Dragutin 30. lipnja 1941. Sisak 7812/1941.
Pajić Nikola 30. lipnja 1941. Sisak 7812/1941.
Pajić Slava 30. lipnja 1941. Sisak 7812/1941.
Pajić Živko 30. lipnja 1941. Sisak 7812/1941.
Panić Milenko Sisak 16087/1941.
Panov Nikola 22. kolovoza 1941. Sisak 15098/1941.
Paskaš Ana Sisak 19005/1941.
Paskaš Ana Sisak 19005/1941.
Paskaš Damjan Sisak 19005/1941.
Paskaš David Sisak 19005/1941.
Paskaš Marija Sisak 19005/1941.
Paskaš Zorka Sisak 19005/1941.
Pauković Stana 3. rujna 1941. Sisak 16059/1941.
Paunović Katica 19. srpnja 1941. Sisak 10860/1941.
Paunović Nikola 19. srpnja 1941. Sisak 10860/1941.
Pavičić Slava Sisak 19004/1941.
Pavlica Dušan 19. lipnja 1941. Sisak 7010/1941.
Pavlica Miloš 19. lipnja 1941. Sisak 7010/1941.
Pavlica Nikola 19. lipnja 1941. Sisak 7010/1941.
Pavlović Milka 28. prosinca 1943. Sisak 11243/1943.
Pejić Radovan 24. lipnja 1941. Sisak 7298/1941.
Pejnović Luka 26. kolovoza 1941. Sisak 15088/1941.
Pekić Milivoj 26. kolovoza 1941. Sisak 12637/1941.
Perković Mara 26. lipnja 1941. Sisak 7440/1941.
Pešut Dragutin 30. lipnja 1941. Sisak 7811/1941.
Petrica Adam 9. kolovoza 1941. Sisak 11929/1941.
Petrović Fanika 6. kolovoza 1941. Sisak 11713/1941.
Petrović Ilija 11. listopada 1941. Sisak 18033/1941.
Petrović Nikola 6. kolovoza 1941. Sisak 11713/1941.



Filip Škiljan232

Pifar Jelena 19. srpnja 1941. Sisak 10906/1941.
Pjevač Momčilo 23. ožujka 1942. Sisak 4065/1942.
Podunavac Božo 13. srpnja 1941. Sisak 10129/1941.
Podunavac Branko 13. srpnja 1941. Sisak 10129/1941.
Podunavac Milenko 30. rujna 1941. Sisak 16794/1941.
Podunavac Nada 30. rujna 1941. Sisak 16794/1941.
Podunavac Pavao 13. srpnja 1941. Sisak 10129/1941.
Podunavac Sofija 30. rujna 1941. Sisak 16794/1941.
Podunavac Stjepan 30. rujna 1941. Sisak 16794/1941.
Polašek Ana 25. lipnja 1941. Sisak 7495/1941.
Polašek Nada 25. lipnja 1941. Sisak 7495/1941.
Polašek Petar 25. lipnja 1941. Sisak 7495/1941.
Polašek Stanislav 25. lipnja 1941. Sisak 7495/1941.
Polašek Vlasta 25. lipnja 1941. Sisak 7495/1941.
Polovina Dmitar 22. kolovoza 1941. Sisak 15094/1941.
Polovina Ljubica 22. kolovoza 1941. Sisak 15094/1941.
Polovina Milan 22. kolovoza 1941. Sisak 15094/1941.
Polovina Milka 22. kolovoza 1941. Sisak 15094/1941.
Polovina Nikola 22. kolovoza 1941. Sisak 15094/1941.
Polovina Petar 22. kolovoza 1941. Sisak 15094/1941.
Polovina Slava Sisak 2010/1942.
Posavec Mara 19. srpnja 1941. Sisak 10953/1941.
Požar Mihajlo 17. ožujka 1942. Sisak 4016/1942.
Požmaga Dmitar 16. kolovoza 1941. Sisak 14783/1941.
Radaković Petar 4. srpnja 1941. Sisak 8225/1941.
Radanović Mojsije 3. srpnja 1941. Sisak 7991/1941.
Radulić Filomena 23. rujna 1941. Sisak 17045/1941.
Radulić Milan 23. rujna 1941. Sisak 17045/1941.
Rajačić Ivana 26. kolovoza 1941. Sisak 12723/1941.
Rajačić Milan 26. kolovoza 1941. Sisak 12723/1941.
Rajković Svetozar 16. lipnja 1941. Sisak 6797/1941.
Rapić Milan 31. svibnja 1941. Sisak 5828/1941.
Rašuo Boško 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Rašuo Uroš 26. kolovoza 1941. Sisak 12636/1941.
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Rebić Dušan 4. srpnja 1941. Sisak 8381/1941.
Rebić Milica 30. travnja 1942. Sisak 5543/1942.
Rebić Stojan 4. srpnja 1941. Sisak 8381/1941.
Relić Milka Sisak 16087/1941.
Relić Ruža 24. lipnja 1941. Sisak 7299/1941.
Relić Simo Sisak 16087/1941.
Resanović Milan 27. lipnja 1941. Sisak 7443/1941.
Rudić Draginja 17. ožujka 1942. Sisak 4016/1942.
Rukavina Slava 17. ožujka 1942. Sisak 4016/1942.
Samac Lazar 26. srpnja 1943. Sisak 7114/1943.
Senčar Evica 22. kolovoza 1941. Sisak 15095/1941.
Slavnić Ana 18. prosinca 1941. Sisak 21709/1941.
Slavnić Bogdanka 18. prosinca 1941. Sisak 21709/1941.
Slavnić Gordana 21. siječnja 1942. Sisak 1187/1942.
Slavnić Ljuban 23. ožujka 1942. Sisak 4065/1942.
Slavnić Mihajlo 18. prosinca 1941. Sisak 21709/1941.
Slavnić Petar 21. siječnja 1942. Sisak 1187/1942.
Slavnić Petar 21. siječnja 1942. Sisak 1187/1942.
Slijepčević Milivoj 19. kolovoza 1941. Sisak 14784/1941.
Slijepčević Milka 19. kolovoza 1941. Sisak 14784/1941.
Slijepčević Mirjana 19. kolovoza 1941. Sisak 14784/1941.
Slijepčević Mladen 19. kolovoza 1941. Sisak 14784/1941.
Sljepčević Mojsije 4. kolovoza 1941. Sisak 11488/1941.
Smedić Terezija 17. ožujka 1942. Sisak 3650/1942.
Stanojević Stjepan 17. ožujka 1942. Sisak 4016/1942.
Stegić Ljubica 3. lipnja 1942. Sisak 7006/1942.
Stegić Nada 3. lipnja 1942. Sisak 7006/1942.
Stipetić Ružica 18. kolovoza 1941. Sisak 12279/1941.
Stjepančević Ljubica 30. lipnja 1941. Sisak 7748/1941.
Stjepančević Milan 19. srpnja 1941. Sisak 10864/1941.
Stojaković Janko 24. lipnja 1941. Sisak 7295/1941.
Stojnić Draginja 19. kolovoza 1941. Sisak 14786/1941.
Stojnić Miroslava 19. kolovoza 1941. Sisak 14786/1941.
Studen Mirko 8. srpnja 1941. Sisak 8508/1941.
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Svilar Mihael 19. studeni 1941. Sisak 19842/1941.
Svrabić Petar 11. listopada 1941. Sisak 18032/1941.
Šadura Tatjana 3. srpnja 1941. Sisak 7988/1941.
Šaponja Milica 6. ožujka 1945. Sisak 2161/1945.
Šikić Marija Sisak 16255/1941. 
Šikić Marija Sisak 16255/1941.
Šikić Marija 19. rujna 1941. Sisak 21593/1941.
Šikić Nikola 19. rujna 1941. Sisak 21593/1941.
Škanić Dragica 4. srpnja 1941. Sisak 8223/1941.
Škanić Miodrag 4. srpnja 1941. Sisak 8223/1941.
Škarić Đuro 4. srpnja 1941. Sisak 8223/1941.
Šobota Bogdan 27. rujna 1941. Sisak 16619/1941.
Šobota Dušan 27. rujna 1941. Sisak 16619/1941.
Šobota Katarina 27. rujna 1941. Sisak 16619/1941.
Šobota Milan 27. rujna 1941. Sisak 16619/1941.
Šobota Petar 27. rujna 1941. Sisak 16619/1941.
Šprišić Angjelija 23. rujna 1942. Sisak 10663/1942.
Šprišić Marija 23. rujna 1942. Sisak 10663/1942.
Štefatić Bogdanka 3. rujna 1941. Sisak 16059/1941.
Štefatić Darinka 3. rujna 1941. Sisak 16059/1941.
Štefatić Smiljka 3. rujna 1941. Sisak 16059/1941.
Štengl Zora 22. kolovoza 1941. Sisak 15092/1941.
Tarabić Adam Sisak 19138/1941. 
Tarabić Miloš 19. kolovoza 1941. Sisak 14782/1941.
Teslić Davorka 5. kolovoza 1941. Sisak 11637/1941.
Teslić Janko 5. kolovoza 1941. Sisak 11636/1941.
Teslić Ljubica 5. kolovoza 1941. Sisak 11636/1941.
Teslić Marko 5. kolovoza 1941. Sisak 11637/1941.
Timotijević Vasilije 22. kolovoza 1941. Sisak 15097/1941.
Tinkov Ksenija 19. srpnja 1941. Sisak 10952/1941.
Todorović Đuro 8. srpnja 1941. Sisak 8499/1941.
Tomašević Milka 5. srpnja 1943. Sisak 6441/1943.
Tomić Marija 30. lipnja 1941. Sisak 7747/1941.
Trepše Eufrozina 3. lipnja 1942. Sisak 7006/1942.
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Trkulja Ivka 26. lipnja 1941. Sisak 7441/1941.
Turković Đuro 26. srpnja 1943. Sisak 7114/1943.
Ugarković Bogdan 8. srpnja 1941. Sisak 8500/1941.
Ugarković Milica 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Vasiljević Šandura 
Zinaida 30. lipnja 1941. Sisak 7746/1941.

Vekić Ana Sisak 2010/1942.
Vidaković Borislav 19. rujna 1941. Sisak 15916/1941.
Vidaković Darko 19. rujna 1941. Sisak 15916/1941.
Vidaković Milan 19. rujna 1941. Sisak 15916/1941.
Vladić Milka 24. lipnja 1941. Sisak 7296/1941.
Vlainić Milan 8. srpnja 1941. Sisak 8507/1941.
Vojnović Sofija 5. kolovoza 1941. Sisak 11639/1941.
Vojnović Stjepan 5. kolovoza 1941. Sisak 11639/1941.
Vojnović Veselinka 5. kolovoza 1941. Sisak 11639/1941.
Vorkapić Mihajlo 8. srpnja 1941. Sisak 8415/1941.
Vranešević Milan Sisak 2010/1942.
Vranešević Ruža 10. lipnja 1941. Sisak 6409/1941.
Vranešević Stojan 10. lipnja 1941. Sisak 6408/1941.
Vranješ Jelena 18. prosinca 1941. Sisak 21709/1941.
Vranješ Marija 3. lipnja 1942. Sisak 7006/1942.
Vranješ Mirjana 3. lipnja 1942. Sisak 7006/1942.
Vrzić Stjepan 19. rujna 1941. Sisak 15917/1941.
Vučković Nikola 17. ožujka 1942. Sisak 4016/1942.
Vuinović Dragica Sisak 2010/1942.
Vujanić Anka 8. srpnja 1941. Sisak 8502/1941.
Vujašković Ana 18. prosinca 1941. Sisak 21709/1941.
Vujčić Angelina Sisak 19146/1941. 
Vujčić Darinka Sisak 19146/1941. 
Vujović Vladimir 19. studeni 1941. Sisak 20089/1941.
Vujović Vojislav 19. studeni 1941. Sisak 20089/1941.
Vukelić Jovan Sisak 16087/1941.
Vukmirović Ljubica 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Vukolić Petar 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
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Vukolić Savka 25. listopada 1941. Sisak 18609/1941.
Vukotić Đuro 8. srpnja 1941. Sisak 8506/1941.
Vunčec Vilka 19. kolovoza 1941. Sisak 14781/1941.
Zagorac Branko 19. srpnja 1941. Sisak 10856/1941.
Zagorac Danica 19. srpnja 1941. Sisak 10856/1941.
Zagorac Darinka 19. srpnja 1941. Sisak 10856/1941.
Zagorac Desanka 19. srpnja 1941. Sisak 10856/1941.
Zagorac Dušan 19. srpnja 1941. Sisak 10856/1941.
Zagorac Marija 19. srpnja 1941. Sisak 10856/1941.
Zagorac Milan 19. srpnja 1941. Sisak 10856/1941.
Zagorac Milica 19. srpnja 1941. Sisak 10856/1941.
Zdelar Dragutin 18. kolovoza 1941. Sisak 14780/1941.
Zebić Slava 18. srpnja 1941. Sisak 10907/1941.
Zec Stana 11. listopada 1941. Sisak 18031/1941.
Zelenković Ljuban 3. rujna 1941. Sisak 16059/1941.
Zmajević Davorka 17. lipnja 1941. Sisak 6876/1941.
Zvrkan Ljubica 3. rujna 1941. Sisak 16059/1941.
Zvrkan Stana 22. siječnja 1942. Sisak 1520/1942.
Žepić Ana 29. srpnja 1941. Sisak 11635/1941.
Žepić Borivoj 29. srpnja 1941. Sisak 11635/1941.
Žepić Miloš 29. srpnja 1941. Sisak 11635/1941.
Živanović Kuzman 5. rujna 1941. Sisak 15389/1941.
Žurovec Viktor 17. ožujka 1942. Sisak 3650/1942.

Zaključak

Autor u radu donosi informacije o osnivanju i razvoju parohije Sisak na te-
melju izvorne arhivske građe iz arhive sisačke parohije, odnosno iz Hrvatskog 
državnog arhiva. Autor se na početku bavi pojavom prvih pravoslavaca u Sisku 
te donosi popis prezimena pravoslavnih žitelja Siska. U radu se nalazi tablica s 
popisom prezimena pravoslavnih koji se javljaju u Sisku od 1786. godine do 1921. 
godine, odnosno do osnivanja parohije. Vidljivo je da su porodice sisačkih pravo-
slavaca uglavnom bile podrijetlom iz Like i sa Banije. Sisačka je parohija osnova-
na 1921. godine, a najzaslužniji za njezino osnivanje i prosperitet između dva 
svjetska rata bio je ujedno i predsjednik Crkvene općine Petar Teslić. Crkvenoj 
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općini u Sisku pripala su naselja Sisak, Caprag, Novo i Staro Pračno, Odra, Tiši-
na, Galdovo, Topolovac, Budaševo, Palanjak, Hrastelnica i Crnac. Neposredno 
pred Drugi svjetski rat Crkvena općina kupuje od Luje i Marije Matanik kuću s 
vrtom na adresi Rimski prokop br. 4 (sada Franje Lovrića br. 4), a Gradsko pogla-
varstvo u Sisku ustupilo je besplatno sisačkoj parohiji zemljište na kojem se nala-
zi vojna baraka koja je potom pretvorena u bogomolju. U vrijeme Drugog svjet-
skog rata sisačka je parohija proživjela teške trenutke. S područja grada Sisak 
prisilno je iseljeno 111 osoba, a vjerski prijelaz s pravoslavne na rimokatoličku 
vjeroispovijest učinilo je 476 osoba. Sisačka je parohija tada imala i mnogo civil-
nih žrtava, a jedna od žrtava bio je i sisački paroh Branko Barač. U vrijeme rata 
u Sisku se nalazio i logor za djecu. U logoru je pomrlo mnogo djece i izbjeglica, a 
u matičnu knjigu umrlih parohije sisačke za 1942. i 1943. upisano je čak 1.273 
slučaja među kojima je najveći broj upravo pomrle djece i izbjeglica. Nakon Dru-
gog svjetskog rata sisački parosi su pokušavali dobiti dozvolu za gradnju hrama, 
ali svi pokušaji su ostali bezuspješni. Broj Srba u Sisku je nakon Drugog svjetskog 
rata rastao budući da su u grad doseljavali Srbi sa Banije i iz Bosne koji su radili 
u industrijskim postrojenjima i tvornicama u gradu. 

Litaratura:

Arhiv parohije Sisak, Ljetopis parohije Sisak 
HDA (Hrvatski državni arhiv), Državno ravnateljstvo za ponovu, Srpski odsjek 
HDA, Matične knjige umrlih parohije Sisak 1942–1943. 
HDA, Komisija za odnose s vjerskim zajednicama NRH/SRH 
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SERBIAN OTHODOX PARISH IN SISAK FROM ITS FOUNDATION
IN 1921 UNTIL 1991

Abstract: In this paper author brings information about foundation and development 
of the Sisak parish on the base of the archival records from registry of Sisak parish, i.e. 
from the Croatian State Archives. At the beginning of the paper the author deals with the 
appearance of the first Orthodox Christians in Sisak and brings the list of the surnames 
of Orthodox inhabitants of Sisak. Then he deals with period from 1921 until the Second 
World War in which the Orthodox Sisak people worked on empowerment of Sisak parish 
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and building a church in Sisak. After that, the author gives the overview of the events in 
Sisak parish during the Second World War with the list of violently evicted Serbs and 
forcely converted Serbs, while at the end deals with socialist period (1945–1991).

Keywords: Sisak, Serbian Orthodox Church, Sisak parish, Second World War, 
religious transitions, organized forced evictions, migrations
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Душко Пантелић1

Историјски архив Града Новог Сада
Србија

НАРОДНО ЗДРАВЉЕ У ДОКУМЕНТИМА ОКРУЖНОГ 
НАРОДНОГ ОДБОРА НОВИ САД (1945–1946)

Сажетак: У раду је дат кратак преглед административно-територијалне поде-
ле на подручју Војводине у првим годинама после Другог светског рата. Приказан 
је историјат краткотрајног Окружног народног одбора Нови Сад, његове терито-
рије, унутрашње организације и надлежности, као и историјат и структура архив-
ског фонда који садржи документа настала радом овог административног органа. 
Највећи део рада представља избор аналитичких описа архивских документата у 
вези са здравством, социјалним и здравственим установама, медицинским осо-
бљем, болестима и другим темама у вези са здравственом заштитом.

Кључне речи: Окружни народни одбор, Нови Сад, народно здравље, архив-
ска грађа, аналитички инвентар

За време Другог светског рата, окупационе власти у Југославији поде-
лиле су њену територију, укинуле дотадашње и увеле сопствене органе вла-
сти. Упоредо са окупационом поделом, Народно-ослободилачки покрет, 
предвођен Комунистичком партијом Југославије, радио је на стварању ре-
волуционарних органа власти на територијама које је држао под својом 
контролом.2 Месни народноослободилачки одбор (МНОО) у Новом Саду 
формиран је још за време окупације, а власт је преузео непосредно по осло-
бођењу града, октобра 1944. године. За председника је изабран прота Алим-
пије Поповић, а међу члановима су били др Милан Петровић и др Алексан-
дар Моч, угледни грађани Новог Сада.3

1 Duško Pantelić, Historical Archives of the City of Novi Sad, Serbia
2 Александар Б. Ђурђев, Локална самоуправа, Нови Сад 2003, 67–68.
3 Упоредо са деловањем народноослободилачких одбора, на територији Баната, Бачке 

и Барање постојала је и војна управа чији задатак је био да спречи деловање непријатеља и 
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Први акт нових власти о уређењу народноослободилачких одбора била 
је Одлука о устројству и пословању народно-ослободилачких одбора и скуп-
штина Демократске Србије од 1. децембра 1944. године, којом су уведени 
НОО као органи државне власти.4 Предвиђено је оснивање НОО у свим 
селима, градовима и општинама, док је градовима са више од 20.000 ста-
новника дата могућност поделе на реоне.5 Нови Сад је, у прво време, био 
подељен на седам градских реона, а Петроварадин је имао посебан Месни 
народноослободилачки одбор.6

Председништво Народне скупштине Србије донело је 10. августа 1945. 
године Закон о установљењу и устројству Аутономне покрајине Војводине 
која је била подељена на шест округа: Новосадски, Панчевачки, Петров-
градски, Сомборски, Сремски и Суботички. Новосадски округ обухватао је 
срезове Нови Сад, Тител, Жабаљ, Бачка Паланка, Кула и Стари Бечеј.7 Из 
надлежности Новосадског окуруга 24. децембра 1945. године издвојен је 
срез Кула и припојен округу Сомбор.8 Окружни народни одбор у Новом 
Саду донео је, 6. маја 1946. године, одлуку о спајању месних народних одбо-
ра Старе и Нове Шове, Стари и Нови Футог и Горњи и Доњи Ковиљ у једин-
ствене народне одборе Шове, Футог и Ковиљ.9 Уставом ФНРЈ усвојеним 31. 
јануара 1946. године као органи државне власти административно-терито-
ријалних јединица предвиђени су народни одбори, а као јединице уведени 
су места (села, мањи градови), срезови, градови, градски реони, окрузи и 

мобилише све људске и материјалне снаге за даље вођење рата. Војна управа за Банат, Бачку 
и Барању формирана је наредбом врховног команданта НОВ и ПОЈ од 17. октобра 1944. 
године, а укинута је наредбом од 27. јануара 1945, која је ступила на снагу 15. фебруара 1945. 
године. Управа је била подељена на Војну област за Банат и Војну област за Бачку и Барању, 
које су биле подељене на Команде подручја, команде места (градови) и војне станице (села). 
(Zvonimir Golubović, Živan Kumanov, Novi Sad u ratu i revoluciji 1941–1945, knjiga II, Novi Sad 
1981, 464–471).

4 Органи револуционарне власти, чије формирање је започело још током рата, назива-
ни су народноослободилачким одборима. Тек од усвајања Устава ФНРЈ из 1946. године, зва-
ничан назив постаје народни одбор. Ми ћемо у овом раду, укључујући и аналитичке описе 
архивских докумената, користити назив народни одбор (окружни, срески, градски, месни).

5 Службени гласник НРС, 2/1945.
6 Одлуком Претседништва Главног извршног одбора Аутономне Покрајине Војводине 

од 30. августа 1946. МНО Петроварадин издвојен је из надлежности Среског народног од-
бора у Сремским Карловцима и прикључен Градском народном одбору у Новом Саду. (Слу-
жбени лист АПВ у Народној Републици Србији, 35/1946).

7 Службени гласник НРС, 28/1945.
8 Десанка Ступар, Руженка Терљук, Окружни народни одбор Нови Сад (1945–1946) – 

каталог докумената (1945–1946), Нови Сад 2008, 6.
9 Службени лист АПВ, 21/1946.
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области. Народни одбори округа укинути су Законом о укидању окружних 
народних одбора на подручју АПВ донетим 28. септембра 1946. године.10 
Окружни народни одбор Нови Сад престао је са радом 15. октобра 1946. 
године.11 Надлежности укинутих народних одбора подељене су између 
градских и среских народних одбора, а део надлежности преузео је Главни 
народни одбор Војводине.12

Окружни народни одбор састојао се из окружне (народноослободилач-
ке) скупштине и окружног извршног одбора који је бирала ова скупштина. 
Окружни одбор био је надлежан за спровођење одлука и упутстава Главног 
народноослободилачког одбора Војводине (ГНООВ) и за послове из свог 
делокруга. Ове послове окружни одбори обављали су преко својих одсека:

1. Одсек за пољопривреду и шумарство
2. Одсек за трговину, индустрију и занатство13

3. Одсек за унутрашње послове
4. Просветни одсек
5. Одсек за социјалну политику (и старање)
6. Одсек за народно здравље
7. Одсек за финансије.14

Архивска грађа Окружног народног одбора Нови Сад чува се у Исто-
ријском архиву Града Новог Сада. Овај фонд заведен је као Ф. 346. Окру-
жни народни одбор Нови Сад (1945–1946) и, мада није категоризован као 
фонд од великог значаја, представља један од значајнијих фондова органа 
управе у Историјском архиву Града Новог Сада. Нема записника о пријему 
грађе, али је вероватно примљена заједно са грађом других органа управе 
из Новог Сада. После архивистичког сређивања, у фонду је остало 12,40 
метара архивске грађе за трајно чување. Грађа се састоји од 54 књиге и 85 
кутија. Сумарни инвентар урадила је Весна Јовин, а аналитички инвентар, 
са 18.709 аналитичких описа, урадиле су Десанка Ступар и Руженка Тер-
љук. Десанка Ступар приредила је избор од 1.045 описа објављених као ка-
талог докумената у издању Историјског архива Града Новог Сада 2008. го-
дине. Целокупан аналитички инвентар унет је у базу података чиме је омо-
гућена брза и једноставна претрага по било којој кључној речи.15

10 Службени гласник НРС, 46/1946.
11 Д. Ступар, Р. Терљук, нав. дело, 6.
12 Душко Пантелић, Промене у административно-територијалној подели на подручју 

Новог Сада 1944–1965. године, Свеске за историју Новог Сада, бр. 17, Нови Сад 2015, 73–75.
13 Касније подељен на Одсек за индустрију и занатство и Одсек за трговину и снабдевање.
14 Д. Ступар, Р. Терљук, нав. дело, 5–6.
15 О бази података аналитичког инвентара Историјског архива Града Новог Сада, начину 
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Архивска грађа овог фонда обухвата свега две године, али се, без обр-
зира на кратко време постојања творца фонда, начин вођења канцелариј-
ског пословања доста разликује. Током 1945. године, вођени су посебни де-
ловодни протоколи за сваки одсек окружног народног одбора, па тако сиг-
натуре докумената имају и ознаку одсека (о.н.з. – одсек за народно здравље, 
о.с.п. – одсек за социјалну политику итд.). У 1946. години вођен је једин-
ствен деловодни протокол, па се сигнатура предмета састоји само од дело-
водног броја и године настанка (постоји мањи број докумената из поверљи-
ве преписке за коју су вођени посебни деловодни протоколи). Сем архив-
ских предмета, у књигама овог фонда се, поред деловодних протокола и 
именских регистара, налази и једна књига занимљива за историју здрав-
ства. Ради се о евиденцији заразних болести из година 1945–1946. заведеној 
у сумарном инвентару фонда под редним бројем 52.

Приликом припремања овог рада нисмо користили уобичајени начин 
претраживања користећи као појмове за претрагу лична имена или појмо-
ве из области здравствене заштите. Уместо тога, излистали смо све описе за 
документе овог фонда и на њима вршили избор. За овакав приступ опреде-
лили смо се због тога што нисмо довољно упознати са личностима на које 
би требало обратити пажњу приликом претраге, као и због великог броја 
медицинских појмова које би требало претражити. Пронађени описи поде-
љени су, с обзиром на поменуте разлике у вођењу канцеларијског послова-
ња, по годинама настанка. Документи из 1945. разврстани су по одсецима 
(највише, разумљиво, из одсека за народно здравље) и дати хронолошки, 
односно по растућем деловодном броју, а документи из 1946. године сложе-
ни су само по деловодном броју. Избор је начињен тако да се може видети 
каквог су карактера документи настали радом окружног одбора, али је за 
подробно истраживање неопходна посета Архиву и непосредна претрага 
базе података. Овакав приступ условљен је великим бројем докумената у 
вези за здравственом заштитом,16 што је условљено и специфичношћу вре-
мена настанка архивске грађе овог фонда. То је време завршних војних деј-
става у Другом светском рату, формирања логора за Немце, колонизације 
становништва у Војводину, подржављење здравствених установа и бројне 
друге промене условиле су да је документација Окружног народног одбора  
Нови Сад богата и разноврсна.

претраге и испису резултата у: Душко Пантелић, Грађа за историју медицине у фонду Маги-
страта слободног краљевског града Новог Сада, Зборник радова Седмог научног скупа 800 
година српске медицине, Соко Град, 9. до 12. јуна 2016. године, Београд 2017, 545–568.

16 У 1945. години пронађено 532, а у 1946. години 762 документа само из Одсека за на-
родно здравље, а докумената у вези за здравством има и у другим одсецима.
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Сем докумената о здравственој заштити становништва на подручју 
округа, дати су и примери докумената о ветеринарима, здравственој за-
штити животиња, заразама сточних болести, али и снабдевању здравстве-
них и социјалних установа разним потрепштинама, именовањима и разре-
шавањима са дужности особља и другим питањима.

Аналитички описи архивских докумената 
1945. година

Одсек за народно здравље

Ф. 346, о.н.з. 1/1945
ГНООВ налаже да се изврши провера да ли се супруга кулпинског апотекара Јована 
Савкова бави продајом лекова и помада у Чуругу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 3/1945 Штампано17

Решење Санитетског одељења Војне управе за БББ да се при цивилној болници у Но-
вом Саду оснује одељење за дечје болести и одељење за туберкулозу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 4/1945 Штампано
Решење Војне управе за БББ да се при санитетском одељењу ове управе формира ре-
ферент за епидемиолошку и хигијенску службу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 5/1945
Доставница којом је СНО Стари Бечеј послао податке за апотеке Старог Бечеја, Ср-
бобрана и Бачког Градишта (у последњем месту се помиње апотека Антуна Марко-
вића).
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 7/1945
ГНООВ доставља решење Повереништва за народно здравље Југославије о поништа-
вању свих дозвола за увоз и производњу лекова са заштићеним именом, одобрењу про-
даје залиха, као и одобрењу продаје и производње домаћих лекова до краја године.
14 листова

Ф. 346, о.н.з. 8/1945
Распис ГНООВ да све апотеке и установе, које набављају лекове на велико из новосад-
ске Дрогерије „Славија” д.д, морају претходно добити сагласност за то од Одељења за 

17 Аналитички описи са напоменом „штампано” публиковани су у поменудом каталогу 
докумената.
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народно здравље ГНООВ.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 10/1945  Штампано
Извештај Санитетског одељка при Команди места Бачка Паланка о организацији рада 
санитетске и лекарске службе у Срезу, Војне болнице у Бачкој Паланци, о регрутацији 
бораца, апаратима за дезинфекцију и извештај о кретању болести.

Ф. 346, о.н.з. 15/1945
СНО Стари Бечеј доставља податке о особљу здравствених и депедикулационих ста-
ница у Старом Бечеју, Србобрану, Турији, Бачком Градишту и Бачком Петровом 
Селу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 17/1945
Наредба Војне управе за БББ да се након ослобођења градова постави стража пред 
санитетске и ветеринарске установе како би се очувао њихов инвентар.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 18/1945  Штампано
Наредба Војне управе за БББ да се важнији лекови и санитетски материјал у апоте-
кама чији су власници Немци пренесу у Државно санитетско слагалиште у Новом 
Саду или Петровграду (Зрењанин), а у тим апотекама поставе принудни управници.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 20/1945
Решење новосадске Војне управе за Банат, Бачку и Барању да се при Санитетском 
одељењу ове управе формира Апотекарски одсек.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 22/1945  Штампано
Одсек за трансфузију крви НОВ Југославије у Београду позива Санитетско одељење 
Главног штаба Војводине у Новом Саду на састанак са др Хирлингером како би се до-
говорили о оснивању филијале за трансфузију крви у Новом Саду.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 23/1945
Решење новосадске Војне управе за БББ да се при новосадској Државној болници 
оснује Одељење за одојчад.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 24/1945
Петнаестодневни извештај о раду Санитетског одељка Команде места у Старој Па-
ланци (болести, апотеке, преглед школске деце, 22 празне болесничке постеље, а у 
преосталих 82 постеља су превасходно руски војници).
1 лист
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Ф. 346, о.н.з. 26/1945
ГНООВ налаже да се приступи формирању нижег болничког течаја за болничарке из 
свих места овог округа. Наведен је наставни програм.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 30/1945  Штампано
Санитетски одељак Команде места Нови Сад свим војним јединицама на територији 
Новог Сада доставља обавештење да је Државна војна болница премештена у Бетове-
нову (Лазе Станојевића) улицу бр. 9.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 31/1945
НОО Бачко Петрово Село извештава да у том месту постоје две апотеке, Немаца Ја-
коба Кретера и Александра Хавара, од којих је један отишао, а други полудео.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 32/1945  Штампано
Извештаји среских одбора о војним апотекама.
11 листова

Ф. 346, о.н.з. 34/1945
ГНООВ налаже спровођење ревизије дозвола за отварање јавних апотека издатих за 
време окупације. ГНО Нови Сад извештава да ниједна апотека није добила дозволу од 
почетка рата.
5 листова

Ф. 346, о.н.з. 38/1945  Штампано
Срески и месни одбори достављају податке о санитетским и хигијанским установа-
ма, лекарима и болницама.
18 листова

Ф. 346, о.н.з. 48/1945   Штампано
ОНО обавештава ГНО Војводине о томе да доставља инвентаре напуштених фаши-
стичких апотека. У Новом Саду су то апотеке Михелс и Гросингер.
6 листова

Ф. 346, о.н.з. 50/1945   Штампано
Срески одбори достављају распореде заштитног цепљења против великих богиња у 
1945. години.
25 листова

Ф. 346, о.н.з. 56/1945   Штампано
Срески одбори достављају спискове власника апотека, Немаца и Мађара, који су оти-
шли.
33 листа

Ф. 346, о.н.з. 62/1945
Свим подручним НОО се шаље упутство за сузбијање тифуса. СНО Бачка Паланка 
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извештава да има две суве коморе, а Тител једну.
4 листа

Ф. 346, о.н.з. 65/1945
СНО Стари Бечеј се налаже да од МНОО Србобран тражи карактеристику апотека-
ра Јенеа Калмана.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 68/1945
ГНООВ се обавештава да је забрањено узимање лекова из неинвентарисане апотеке 
Видрих у Темерину, док се МНОО Темерин налаже да изврши инвентарисање те апо-
теке.
7 листова

Ф. 346, о.н.з. 74/1945   Штампано
ОНО обавештава ГНО Нови Сад да је организовао нижи болнички течај у санатори-
јуму Брезовски у Футошкој улици бр. 72, па су за кухињу у којој се храни 100 питоми-
ца потребна дрва. Курс ће трајати два месеца.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 78/1945
СНОО Стари Бечеј извештава да у Бачком Петровом Селу у својству санитетског осо-
бља раде др Мирко Киш, Богданка Буњевац и дезинфектор Тима Ненадов.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 82/1945
ГНОО Петровграда (Зрењанин) се обавештава о достављању молбе Јелисавете Бенко-
вић рођ. Ваги, власнице апотеке Салватор у Петровграду.  Молба се односи на слање 
карактеристике за апотекара mr ph Золтана Фелдешија.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 84/1945
ГНООВ доставља распис Управе народних добара за Војводину о преласку у државне 
руке апотека чији су власници проглашени народним непријатељима.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 85/1945   Штампано
ГНО Војводине доставља програм Седмице чистоће и борбе против тифуса пегавца 
од 28. марта до 4. априла.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 86/1945
ГНООВ доставља Правилник о привременој организацији и делокругу рада Одељења за 
народно здравље.
9 листова

Ф. 346, о.н.з. 89/1945
ГНООВ налаже свим одборима да власници апотека морају исплаћивати принадле-
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жности приправницима и студентима фармације. СНО Жабаљ извештава о стању у 
апотекама тог среза.
4 листа

Ф. 346, о.н.з. 91/1945
ГНООВ доставља привремено упутство за рад народних апотека.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 92/1945   Штампано
ОНО обавештава ГНО Војводине о томе да су на територији Округа основане здрав-
ствене станице.
4 листа

Ф. 346, о.н.з. 97/1945
Шеф Одсека за народно здравље др Стеван Милованов налаже СНОО Тител да сани-
тетски референт др Новак Павловић издаје лекарско уверење са дијагнозом уз пато-
лошко-анатомски налаз.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 104/1945
ГНООВ обавештава све одборе да апотекама и лекарима има препоручити да пропи-
сују само оне лекове којих има у месним апотекама и веледрогеријама.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 112/1945
Упутство ГНООВ о обавезном пријављивању туберкулозе.
5 листова

Ф. 346, о.н.з. 113/1945   Штампано
Државна покрајинска болница Војводине доставља тражене податке о свом раду и 
опреми.
4 листа
(Слика 1.)

Ф. 346, о.н.з.  127/1945   Штампано
Распис ГНО Војводине којим се налаже сакупљање свих апарата и инструмената у 
болницама који су неисправни. МНО Турија извештава о томе да је сакупио 263 ин-
струмента, а СНО Кула да има једну неисправну зубарску столицу и неисправни 
рендген апарат, власништво др Сауера.
5 листова

Ф. 346, о.н.з. 128/1945   Штампано
Срески одбори извештавају о томе да на њиховим подручјима нема засејаних култура 
лековитог, зачинског и ароматичног биља.
7 листова

Ф. 346, о.н.з. 138/1945   Штампано
Срески одбори достављају евиденције дезинфекционих апарата и сувих комора.
16 листова
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Ф. 346, о.н.з. 141/1945   Штампано
Извештаји среских одбора Жабаљ и Бачка Паланка о медицинским инструментима 
који нису у употреби и инвентар ствари из ординације др Јенеа Хегера из Чуруга.
11 листова

Ф. 346, о.н.з. 142/1945
Спискови службеника Одсека за народно здравље у срезовима овог округа.
15 листова

Ф. 346, о.н.з. 145/1945
Инвентар напуштене апотеке у Чибу (Челарево), као и извештај о здравственом 
стању у Чибу и Гложану.
7 листова

Ф. 346, о.н.з. 153/1945   Штампано
Доктор Фердинанд М. Новаковић из Жабља, лекар при Команди морнаричке базе, 
моли да му се врати лекарска ординација која је предата Војној болници у Жабљу. 
Приложен је реверс са инвентаром његове ординације.
21 лист

Ф. 346, о.н.з. 162/1945
Одлука којом ГНООВ новосадском апотекару Душану Илину одузима дозволу за др-
жање и вођење апотеке. Илин је осуђен одлуком на губитак грађанске части у трајању 
од пет година.
4 листа

Ф. 346, о.н.з. 167/1945
ГНООВ извештава да је у Футошкој улици 66 почела са радом Народна апотека из 
које лекове могу подизати службеници свих одбора на терет својих буџета, као и си-
ромашна лица са територије града.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 168/1945
ГНООВ доставља решење Министарства народног здравља ДФЈ о одређивању цена 
лековима по одредби „Taxa medicamentorum” из 1937. године.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 170/1945
СНОО извештавају да су примили лимфу за цепљење против великих богиња.
7 листова

Ф. 346, о.н.з. 180/1945
ГНООВ се обавештава да у новосадској Покрајинској болници постоји инфективно 
одељење са 74 постеље (др Симић), а у Чуругу са девет постеља (др Богдановић).
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 184/1945   Штампано
Подаци о апотекама Мирка Ралетића, Олге Ненадовић „Код Св. духа” и Милана 
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Поповића из Новог Сада.
4 листа

Ф. 346, о.н.з. 186/1945
Распис којим ГНООВ регулише радно време лекара у болницама ‒ од 8 до 12 и од 16 до 
18 часова.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 187/1945
Министарство народног здравља Србије извештава да 20. маја почиње тромесечни 
курс за лекаре диспанзера за борбу против туберкулозе, уз позив да и овај округ поша-
ље своје лекаре.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 188/1945
Среским одборима се налаже да организују среске конференције свих здравствених 
радника за подизање (неговање) народног здравља.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 190/1945   Штампано
ОНО обавештава ГНОВ о томе да је у Новом Саду организована станица за прву по-
моћ са лекарима (хитна помоћ).
5 листова
(Слика 2.)

Ф. 346, о.н.з. 191/1945
ГНООВ поставља београдског апотекара Радивоја Туцаковића за управника секве-
стриране апотеке Јенеа Калмана у Србобрану.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 202/1945
Распис којим ГНООВ обавештава апотекаре да је стављено ван снаге издавање копија 
рецепата, већ се имају заводити у књиге рецепата.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 226/1945
Референт апотекарства мр Андреј Шепрак моли да му се одобри два дана за инвента-
рисање апотеке Видрих у Темерину. Помиње се чињеница да је 10.500 темеринских 
становника остало без апотеке, пошто је дотадашњи апотекар Ерне Киш пребачен у 
Мађарску.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 227/1945
Упутство за оснивање и рад месних здравствених станица.
4 листа

Ф. 346, о.н.з. 234/1945
Распис којим се управницима апотека налажу мере за отварање апотека државних 
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непријатеља.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 240/1945
Санитетски одсек, Команде Војне области обавештава да је мобилисани др Павле Ча-
ствен упућен из Војне болнице бр. 4 на рад у Кисач и Руменку.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 242/1945   Штампано
Срески одбори достављају спискове лекара, апотекара, бабица и другог санитетског 
особља.
33 листа

Ф. 346, о.н.з. 244/1945
Одлука о постављењу mr ph Јулије Видрих за управитељицу темеринске апотеке Вла-
дислава Видриха, убијеног у Рацији 8. јануара 1942. године.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 248/1945
Распис којим се свим НОО налаже да приступе оснивању здравствених станица, по-
родилишта и 
дечијих обданишта.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 269/1945
Представка СНОО Стари Бечеј са подацима о особама које су на платном списку тог 
одбора, али имају и примања од приватне праксе (др Драгољуб Настић, извесни вете-
ринар и три бабице). Помиње се чињеница да је циљ НОБ да лечење буде бесплатно 
за цео народ, па би тако приватна лекарска пракса нестала као штетна.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 270 /1945
ГНООВ шаље налог да се што пре формирају центри за борбу против трахоме у Сом-
бору, Новом Саду, Суботици, Зрењанину, Вршцу, Панчеву, Земуну и Сремској Ми-
тровици.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 272/1945   Штампано
Молба референта санитета из колоније Сириг Стојанке Ј. Суботић да овој бедној и 
сиромашној колонији и њеном „шугавом, вашљивом, анемичном и туберкулозном 
становништву” пошаље сапун, густе чешљеве и ставари неопходне за једну здрав-
ствену станицу у месту, као и бабицу.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 295/1945
Молба да се у МНОО Стара Паланка врати др Ђорђе Драгосављевић или да се у том 
месту постави други лекар.
1лист
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Ф. 346, о.н.з. 297/1945
СНОО Нови Сад обавештава да је 15. јуна др Павле Частвен ступио на дужност у 
Кисачу и Руменци.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 309/1945
Одлука ГНООВ да се бивши Хигијенски завод у Новом Саду од 26. јуна 1945. године 
назове Санитарно-епидемиолошки завод за Војводину.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 311/1945
Одељење за народно здравље ГНООВ поставља mr ph Саву Бојанића из Јарковца за 
управника Народне апотеке у Жабљу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 316/1945
Др Милан Мићић се упућује да буде постављен за стручног санитетског референта 
при СНО Нови Сад.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 317/1945
СНО Жабаљ сматра да апотека пок. Милана Срећковића у Чуругу представља напу-
штену фашистичку имовину. Помиње се молба да се чурушки апотекар Јован Глава-
шки ослободи од војне обавезе.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 324/1945
СНО Кула извештава да је резултат цепљења деце против великих богиња слаб (до 
15%), а у Куцури чак 100 % негативан, па се стога цепљење мора поновити свежом 
лимфом до краја школске године. За општине овог среза потребно је 2.500 цепива.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 326/1945
Председништво се обавештава да је СНО Жабаљ поднео жалбу против постављања 
апотекара Саве Бојанића за управника Народне апотеке у Жабљу, пошто постоје про-
блеми у Бојанићевом односу са властима.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 328/1945
Распис којим ГНООВ налаже да се спроведу мере за сречавање акутне дечје парализе.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 3301945   Штампано
Записник о уступању 20 комплетних апотека у Војводини Министарству народног 
здравља Босне и Херцеговине. Из Новосадског округа се предлажу апотеке Фолкс-
бергера из Бачког Јарка, Франца Грајлинга из Црвенке, Јована Лера из Новог Врбаса, 
једна непријатељска из Старог Бечеја, те апотеке Милана Јованова из Жабља и Пере 
Давидовца из Чуруга, који су погинули у рацији.
4 листа
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Ф. 346, о.н.з. 341/1945
Распис ГНООВ са обрасцем за пријаву смртног случаја.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 349/1945
Одлука се у Жабљу отвори народна апотека у просторијама апотеке удовице Јелиса-
вете М. Тот.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 355/1945
Новосадска Централна поликлиника моли за следовање шећера за потребе Саветова-
лишта за децу, матере и труднице.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 366/1945
Одлука ГНООВ да се у Тителу отвори народна апотека у просторијама апотеке Је-
неа Шелингера који је проглашен народним непријатељем.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 373/1945
Одлука којом ГНООВ премешта студенткињу фармације Вукицу Пустајић из апо-
теке у Жабљу, у Народну апотеку у Бачкој Паланци.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 377/1945   Штампано
МНО Кисач доставља мишљење лекара по којем Мишка Грњу, Павла Зеленака и још 
13 логораша Дахауа треба упутити на лечење у бање.
4 листа

Ф. 346, о.н.з. 379/1945
Обавештење апотекара Живка Недељкова, власника апотеке у Силбашу, о лековима 
који су му потребни.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 380/1945   Штампано
Одељак за народно здравље СНО Кула извештава о појави нервних напада међу омла-
динцима радничких батаљона у Црвенки, тј. некој масовној психози, хистерији. Одсек 
за народно здравље ОНО Нови Сад предлаже да се оболели врате кућама.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 383/1945
СНО Тител се обавештава о постављењу др Чедомиља Сувајџића за среског санитет-
ског референта, а др Стевана Керењи из Титела за стручног санитетског референта 
Горњег Ковиља и Доњег Ковиља.
2 листа
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Ф. 346, о.н.з. 394/1945
Одлука којом ГНООВ поставља  апотекарку Јулијану Клајн из Аде за управницу На-
родне апотеке у Бачком Петровом Селу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 395/1945
Одлука ГНООВ о постављању Богданке Буњевац за апотекарку Народне апотеке у Зе-
муну. Именована је до тада обављала дужност управнице апотеке у Бачком Петровом 
Селу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 402/1945   Штампано
Одсек за народно здравље доставља СНО Нови Сад поглед (критику) на организовање 
здравствене службе у Новосадском округу.
5 листова

Ф. 346, о.н.з. 407/1945
ГНООВ предлаже овом одсеку да се дотадашњи чурушки лекар др Богдан Богдановић 
постави за шефа Среске здравствене станице у Старом Бечеју. Богдановића је у Чуру-
гу заменио др Радослав  Срећков.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 412/1945
Срески одбори се извештавају о спровођењу вакцинације против тифуса и дифтери-
је.
13 листова

Ф. 346, о.н.з. 414/1945
Одлука да у болничким зградама и здравственим установама не могу становати 
управници, нити лекари.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 415/1945
ГНООВ позива на одговорност др Бороту који је десетогодишњег Андрију Бакоша, 
оболелог од вариоле вере (великих богиња), упутио возом на лечење у Сенту и тиме 
омогућио ширење заразе. Бакош је преминуо у сенћанској болници.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 418/1945
Спискови апотекара, сарадника и студената фармације у срезовима Бачка Паланка, 
Жабаљ, Тител и Стари Бечеј.
6 листова

Ф. 346, о.н.з. 428/1945
СНО Бачка Паланка извештава да је др Илија Аврамовић постављен за лекара у Това-
ришеву (и Обровцу), као и да је именовани тамо радио и пре мобилизације.
3 листа
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Ф. 346, о.н.з. 429/1945
Шеф апотекарског одељка мр Андреј Шепрак подноси реферат о примопредаји конфи-
скованих апотека између војних и цивилних власти.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 435/1945
Одлука ГНООВ да се у Старој Паланци, у просторијама бивше Пихлерове апотеке, 
отвори Народна апотека. Помиње се да је апотекар Мија Пихлер био члан Култур-
бунда и да је сарађивао са фашистима.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 436/1945
Одлука да се у Турији отвори народна апотека у просторијама апотеке народног 
непријатеља Јулија Рота.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 437/1945
Одлука да се у Старом Бечеју отвори народна апотека у просторијама бивше апотеке 
покојног Ђуле Смика, чији наследници су проглашени народним непријатељима.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 438/1945
Одлука да се у Старом Бечеју отвори Друга народна апотека у просторијама Калмана 
Пуцаија који је проглашен народним непријатељем.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 440/1945
Обавештење да је др Адам Клем из Купинова мобилисан на рад у Војну болницу у 
Стари Бечеј.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 446/1945
МНО Пашићево доставља карактеристику апотекарке Аранке Зигмонд која се нала-
зи у Мађарској.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 448/1945   Штампано
Записници о примопредаји апотека народних непријатеља Золтана Шумахера из Цр-
венке и Јована Вичека из Куле комисији Министарства народног здравља БиХ и ин-
вентар стручних књига пренетих из апотеке Шумахера у апотеку Франца Грајлинга.
5 листова

Ф. 346, о.н.з. 449/1945   Штампано
Одлука ГНО Војводине да се из апотеке Ђуле Шуха из Новог Врбаса сви лекови и део 
инвентара пренесу у апотеку „Лер” у Новом Врбасу где ће бити народна апотека.
4 листа
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Ф. 346, о.н.з. 450/1945   Штампано
Санитетски одсек Команде Новосадског подручја обавештава о томе да су цивилни 
логори предати на управу окружним одборима. Цивилни логор у Новом Саду треба да 
добије новог лекара јер је дотадашњи доктор Хес, војни лекар, исувише заузет.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 468/1945
Одлука о постављењу mr ph Јулија Клајна из Аде за управника Народне апотеке у 
Бачком Петровом Селу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 469/1945
Одлука о постављењу Радмиле Станишић за в.д. управницу Друге народне апотеке у 
Старом Бечеју.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 470/1945
Одлука о постављењу Миле Будимировић за в.д. управницу Прве народне апотеке у 
Старом Бечеју.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 471/1945   Штампано
Одлука ГНО Војводине којом се апотекар Јосип Булеја из Клиса (Чехословачка) поста-
вља за управника народне апотеке у Старој Паланци са принадлежностима од 3.800 
динара.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 473/1945
Одлука о постављењу Драгице Татарски за асистенткињу Народне апотеке у Жабљу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 474/1945
Одлука о постављењу Милоша Јојкића за в.д. управника Народне апотеке у Турији.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 475/1945
Одлука о постављењу mr ph Драгољуба Попова за управника Народне апотеке у Тителу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 476/1945
Свим одборима се налаже да прикупе податке о ратној штети на болницама и дру-
гим зградама.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 478/1945   Штампано
Списак лекара са територије града Новог Сада.
3 листа
(Слика 3.)
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Ф. 346, о.н.з. 482/1945   Штампано
Срески одбори достављају податке о премештању лекара и здравственог особља, од-
носно о њиховом 
постављању.
8 листова

Ф. 346, о.н.з. 483/1945
Шеф апотекарског одељка предлаже нова правила за одређивање цена лекова и рада.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 492/1945
Извештај да је др Ђура Јовановић, специјалиста  за дечије болести, упућен у Савезно 
министарство са елаборатом о колонизацији ратне сирочади у Војводини.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 493/1945
СНО Нови Сад се обавештава да се др Милан Песирац не може разрешити дужности 
лекара у Доњем Ковиљу и Горњем Ковиљу „...јер сви морају дати допринос обнови 
земље...”.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 498/1945   Штампано
Извештаји среских одбора Бачке Паланке, Титела, Новог Сада, Старог Бечеја и Жа-
бља о организовању санитарних и хигијенских услова за заштиту становништва.
10 листова

Ф. 346, о.н.з. 501/1945
Начелник Одељења за народно здравље ГНООВ доставља наредбу са мерама за сузби-
јање заразних болести у логорима.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 505/1945
Централна поликлиника Нови Сад позива на отварање Дентистичке школе 1. сеп-
тембра.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 512/1945
Распис којим ГНООВ налаже одборима да редовно извештавају о променама лекара. 
СНО Тител извештава да је постављен нови лекар Стеван Лоцки, др Секељ у Будиса-
ви, а др Кениг у Ковиљу.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 515/1945
СНО Кула се обавештава да је лекару МНО Врбас др Николчићу наложено да два пута 
недељно обилази Бачко Добро Поље.
1 лист
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Ф. 346, о.н.з. 523/1945
Одлука СНО Нови Сад да се кисачки лекар др Павле Частвен разреши дужности и 
стави на располагање овом ОНО, односно да се наместо Частвена постави др Андрија 
Шћевка (Stievka) из Бачког Петровца. У прилогу је извештај СНО Кула о промени 
лекара.
4 листа

Ф. 346, о.н.з. 524/1945
Извештај шефа Одсека за народно здравље о самовољи и бирократском поступку др 
Милутина Симића, шефа Одсека за сузбијање заразних болести, према в. д. шефа 
Одсека за народно здравље др Поповићу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 525/1945
Правилник о наплати максимализоване зубно-лекарске и дентистичке таксе у при-
ватној пракси, као и Правилник о наплати таксе за лекарски преглед и друге стручне 
интервенције у свим амбулантама у Србији.
9 листова

Ф. 346, о.н.з. 526/1945
Захтев СНО Стари Бечеј да му се врате, односно да се из Војне болнице у Старом Бе-
чеју која је пред ликвидацијом, демобилишу лекари Григорије Чолаковић, гинеколог 
Радивоје Милин и Озрен Џигурски.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 533/1945
Молба да се лекару Војне болнице у Гајдобри др Бекеру дозволи да врши лекарске 
прегледе колониста који у Гајдобру стижу возовима, пошто МНО Гајдобра нема свог 
лекара.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 545/1945
ГНООВ налаже да телеграфски позове др Богољуба Митровића из Госпођинаца да се 
јави на фтизиолошки курс.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 552/1945
ГНООВ налаже да се др Милан Ковачевић, лекар ТБЦ одељења Покрајинске болнице, 
упути на фтизиолошки курс.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 555/1945
СНО Жабаљ доставља одговор на жалбу против МНО Чуруг да је зграду др Илије 
Вулановића дала Млекарском удружењу, наводећи да је зграда намењена за здравстве-
ну станицу.
3 листа
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Ф. 346, о.н.з. 556/1945
Градском народном одбору Новог Сада упуће се на рад др Милан Мога.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 558/1945
Председништву округа се предлаже да се др Душан Јелесић постави за управника ме-
дицинског течаја у Новом Саду.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 568/1945   Штампано
Извештаји среских и месних одбора о буџету предвиђеном за лекаре, бабице и друго 
санитетско особље.
29 листова

Ф. 346, о.н.з. 575/1945
ГНО Нови сад се обавештава да је ГНОВ доделио др Стојанку Чудић-Иванчевић на 
рад у Одељење за заштиту трудница при Централној поликлиници.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 577/1945
ГНОВ распоређује Радмилу Станишић, в.д. управницу Друге народне апотеке у Ста-
ром Бечеју, на рад у Прву народну апотеку у истом месту.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 578/1945
ГНОВ одобрава да удовица Ђурђина Срећков, посредством стручног лица, води апо-
теку „Код сокола” у Чуругу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 580/1945
СНО Нови Сад се обавештава да се не може изаћи у сусрет молби МНО Гложан да им се 
на рад додели др Андрија Шћевко, пошто обавља дужност лекара у Кисачу и Руменки.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 581/1945
ГНОВ се обавештава да нема средстава за постављање бабице Љубинке Милојевић у 
овом округу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 586/1945
Упутство за вођење болничких апотека.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 598/1945   Штампано
Одсек за народно здравље доставља извештај о стању средњих медицинских течајева 
у Новом Саду.
2 листа
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Ф. 346, о.н.з. 600/1945   Штампано
Срески одбори достављају спискове здравствених објеката које треба оправити или 
изградити.
10 листова

Ф. 346, о.н.з. 602/1945
СНО Тител обавештава да је др Ладислав Секељи, лекар МНО-а Будисава, одређен на 
дужност у Горњем Ковиљу и Доњем Ковиљу, као и да се др Давид Кениг вратио из за-
робљеништва, али још није постављен на дужност.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 603/1945
Обавештење Одсеку за унутрашње послове о начину упућивања болесника опасних по 
околину (попут Емила Козарева из Новог Сада) у Душевну болницу у Беодри (Ново 
Милошево).
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 605/1945
Молба Председништву НС АПВ18 да се у Чуругу остави на дужности лекар Радослав 
Ј. Срећков, којег је мобилисало Министарство народног здравља ДФЈ.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 606/1945
Извештај mr ph Андрије Шепрака, шефа Апотекарског одељка, о извршеној примопре-
даји војне апотеке у Старом Бечеју (Шоти-Милетић).
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 607/1945   Штампано
Одсек за народно здравље обавештава СНО Кула да се повереништво логора у Бач-
ком Добром Пољу жалило да доктор Вуковић из Пашићева (Змајево) не обилази ло-
гор, али да је одлучено да доктор Николић, лекар МНО Стари Врбас, два пута недељ-
но лечи болесне (има 633 логораша).
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 611/1945
Сагласност НС АПВ да у свим војвођанским здравственим установама секундарни 
лекари имају право на бесплатан стан и храну уз режијску цену, а да дежурни лекари 
имају бесплатан стан и храну.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 615/1945
ОНО Бања Лука моли да новосадски ОНО прими неколико курсисткиња на средњо-
медицински течај. Молба је одбијена јер су курсеви већ отпочели и сва места су већ 
попуњена.
2 листа

18 Народна скупштина Аутономне покрајине Војводине
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Ф. 346, о.н.з. 618/1945
СНО Бачка Паланка извештава да је Велимир Тајдић демобилисан 1. августа и да је 
поново преузео дужност лекара у Силбашу и Парагама.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 620/1945
Одлука ГНОВ да  се др Светозар Поштић, шеф Очног одељења Главне покрајинске 
болнице, именује за члана лекарске комисије која ће извршити систематски лекарски 
преглед деце у дечијим установама.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 623/1945   Штампано
Срески одбори достављају статистичке податке о здравственим установама.
9 листова

Ф. 346, о.н.з. 625/1945
Молба да се демобилише лекар Адам Штифмајер који је распоређен у Бачко Петрово 
Село.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 627/1945
СНО Жабаљ и Тител извештавају да у тим срезовима нема зубара нити дентисте.
4 листа

Ф. 346, о.н.з. 649/1945   Штампано
Подаци о раду диспанзера за туберкулозу у Бачкој Паланци.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 651/1945
СНО Кула се обавештава да је потврђена одлука о постављању др Ненада Милина за 
среског санитетског референта.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 671/1945   Штампано
Срески одбори достављају податке о дечјим здравственим установама (болницама).
22 листа

Ф. 346, о.н.з. 673/1945
Председништво НС АПВ налаже да се ваљано организује санитетска служба у коло-
низованим местима у која треба упутити по три болничарке да раде са лекарима.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 674/1945
Одсек за сузбијање туберкулозе при Одељењу за народно здравље ГНОВ се обавешта-
ва да је Олга Арсенијевић упућена на лечење у беочински санаториум против тубер-
кулозе.
1 лист
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Ф. 346, о.н.з. 676/1945   Штампано
Извештаји среских одбора и ГНО Нови Сад о стању хигијенских установа и санитар-
но-епидемиолошких станица.
10 листова

Ф. 346, о.н.з. 677/1945
Одлука ГНОВ да се лекар Милутин Симић постави за вршиоца дужности шефа Зара-
зног одељења Главне покрајинске болнице.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 678/1945
ГНОВ налаже свим одборима да апотеке морају имати осмочасовно дневно радно 
време  и предлози да апотеке раде између 7 и 12, односно 15 и 18 часова.
5 листова

Ф. 346, о.н.з. 691/1945
СНО Бачка Паланка извештава да је лекар Антун Бекер демобилисан и да је поново 
преузео службу у Гајдобри и Новој Гајдобри, односно да је mr ph Милош Борић преу-
зео апотеку Катице Магарашевић, која се налази на студијама у Београду.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 698/1945
Одлука којом Председништво НС АПВ одобрава власници апотеке Олги Ненадовић 
да у својој апотеци постави mr ph Владислава Ненадовића у својству провизора.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 701/1945   Штампано
Срески одбори достављају спискове апотекара и магистара фармације у апотекама 
Немаца и Мађара и у војним апотекама.
18 листова

Ф. 346, о.н.з. 716/1945   Штампано
Срески одбори достављају податке о историји и развоју апотекарства.
20 листова

Ф. 346, о.н.з. 717/1945   Штампано
Одсек доставља Председништву НС АПВ податке о организацији апотекарске службе.
5 листова

Ф. 346, о.н.з. 721/1945
СНО Жабаљ се обавештава да рапоред рада лекара врши СНО, па лекарка МНО Го-
спођинаца Софија Јанков-Парошки „не може да се извлачи од дужности”.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 723/1945   Штампано
Одсек за народно здравље доставља извештај о санитетском особљу које је потребно 
за здравствену службу у овом округу. Извештаји среских одбора о томе.
10 листова
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Ф. 346, о.н.з. 732/1945
Председништво НС АПВ поставља mr ph Светозара Томашева из Бачког Петровог 
Села за управника Народне апотеке у Старом Бечеју.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 733/1945
ГНО Нови Сад подсећа да је забрањено приватним болницама да примају рањенике, 
односно да такве пацијенте ваља слати у војне болнице.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 736/1945
Председништво НС АПВ премешта mr ph Војислава Јовановића са места управника 
Друге народне апотеке у Земуну на место управника Народне апотеке у Новом Врбасу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 751/1945
Одлука Председништва НС АПВ да се инвентар и лекови бивше Јавне грађанске апо-
теке Јохана Ела (Ehl) из Темерина пренесу у Народну апотеку у Старој Пазови, пошто 
је именовани проглашен народним непријатељем.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 761/1945
Председништво НС АПВ поставља mr ph Ђорђа Јечинца за администратора апотеке 
удовице Магарашевић у Бачкој Паланци. У прилогу је позив да гинеколог Златоје По-
повић дође у ово одељење.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 764/1945
Извештаји о недостацима епидемиолошке службе у сузбијању болести (и у логорима).
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 767/1945
ГНО Нови Сад се обавештава да је Мирјани Попић одобрен рад у апотеци Милана 
Попића.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 777/1945
Председништво НС АПВ налаже лекарима да најсавесније врше преглед колониста, 
као и да се колонистима не саветује повратак у завичај ради оздрављења.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 802/1945
Одсеку за унутрашње послове се предлаже да се управе логора овласте да лекарима и 
санитетском особљу обезбеде бољу исхрану (један логорски лекар је умро, а лекар у 
Бачком Јарку има бољу исхрану).
1 лист
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Ф. 346, о.н.з. 821/1945   Штампано
Срески одбори и ГНО Нови Сад достављају податке о поликлиникама, амбулантама, 
саветовалиштима и ванболничкој помоћи.
9 листова

Ф. 346, о.н.з. 823/1945
СНО Кула доставља извештај о лекарима који раде на том подручју.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 834/1945
Одсек за социјалну политику се обавештава да је у току образовање нижих и виших 
инвалидских комисија за решавање проблема инвалида. У нижу комисију овог округа 
су именовани др Стануловић, др Милан Путник и др Георгијевић.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 844/1945
СНО Тител извештава да је у МНО Тител за лекара постављен Стеван Лачки.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 848/1945
Председништво НС АПВ налаже МНО Деспот Свети Иван (Деспотово) да се лекару 
Аркадију Зајцеву додели кућа Јакше Енгелмана.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 872/1945
СНО Кула обавештава да је лекар Јосип Шварц мобилисан и упућен на рад у Бачко 
Добро Поље, где му је задатак да лечи колонисте оболеле од тифуса и дизентерије.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 879/1945
Председништво НС АПВ поставља Зденка Навратила, студента фармације из Новог 
Сада, за асистента Народне апотеке у Жабљу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 881/1945
Председништво НС АПВ обавештава да се о државном трошку у болницама лече бо-
лесници који болују од акутне туберкулозе.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 882/1945
Председништво НС АПВ налаже да се лекар Ђорђе Клука са својом опремом у року од 
24 часа јави Министарству народног здравља ДФЈ у Београду због рада у другој по-
крајини.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 885/1945
Председништво НС АПВ налаже да се обави депедикулација колониста у Бачком 
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Добром Пољу и Врбасу како би се тифус локализовао.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 891/1945
Записник комисијског увиђаја поводом провале у апотеку у Торжи (Савино Село).
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 896/1945
СНО Бачка Паланка доставља податке о лекару Милану Продановићу и сестри Зорки 
Алимпић, обоје из Антитуберкулозног диспанзера у Бачкој Паланци.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 902/1945
СНО Бачка Паланка се обавештава да је лекар Антон Бекер упућен на рад у МНО 
Гајдобра.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 905/1945
СНО обавештава да је лекар Андрија Шћевка напустио Кисач па је село без лекара, а 
да је за општинску бабицу постављена Милева Даутовић, избеглица из Грачаца.
1 лист
Ф. 346, о.н.з. 912/1945
СНО Стари Бечеј извештава да је сагласан да се за шефа Среске здравствене станице 
постави др Богдан Богдановић.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 915/1945
Предлог МНО Врбас да се поред лекара Владимира Николића постави и лекарка Олга 
Копјар из Војне болнице. Одсек констатује да не може тај МНО да има два лекара, док 
нека места немају ни једног.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 916/1945
Председништво НС АПВ обавшетава да у Новој Вароши нема апотеке, па моли Одсек 
да одобри откуп једне апотеке. Помиње се да је откупљена апотека Саве Бојовића.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 917/1945
Налог МНО Шајкаш да се лекар Новак Павловић са инструментима за рад и каракте-
ристиком мора јавити код Министарства народног здравља у Београду, ради посла у 
другој федералној јединици.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 918/1945
Молба Председништву НС АПВ да се Инвалидска комисија Главне покрајинске бол-
нице употпуни са једним хирургом.
1 лист
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Ф. 346, о.н.з. 920/1945
Уредба о обрачунавању и наплати трошкова у државним и грађанским болницама 
Србије.
4 листа

Ф. 346, о.н.з. 953/1945
МНО Госпођинци се обавештава да су у то место на рад распоређени лекар Ладислав  
Силаши и сестра-помоћница Маца Бугарски.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 954/1945
Председништво НС АПВ одобрава Јенеу Калман из Србобрана да води сопствену апо-
теку.
3 листа

Ф. 346, о.н.з. 960/1945
СНО Кула обавештава да је за привременог в.д. лекара у среској здравственој станици 
и породилишту одређен лекар Ђерђ Коша, наместо Живојина Цоцина, привремено 
запосленог у Врбасу.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 964/1945
СНО Стари Бечеј се обавештава да је бабица Десанка Радивојевић упућена на рад у 
Среско породилиште.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 968/1945
Председништво НС АПВ поставља mr ph Миленка Стојаковића из Београда за управ-
ника Народне апотеке у Турији.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 969/1945
Председништво НС АПВ премешта Милоша Јојкића са места управника Народне 
апотеке у Турији, на место апотекарског сарадника у Народној апотеци у Сенти.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 981/1945
Распис којим се свим народним одборима налаже да се међу колонистима одржи курс 
из медицине и пољопривреде (предавачи лекари или учитељи).
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 982/1945
Подаци из упитника за лекаре Антона Бекера из Гајдобре, Велимира Тајдића из Старе 
Паланке, Стевана Лоцког из Шајкаша и Давида Кениг из Титела.
6 листова
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Ф. 346, о.н.з. 989/1945
Молба да се демобилише Ђорђе Топалов, лекар МНО Стари Футог, будући да се у ци-
вилном логору у том месту појавио пегавац.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 990/1945
Молба Здравствене станице у Црвенки да се зубару, др Вагнеру одобри да и даље ради 
у тој станици. Молба је одобрена.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 1012/1945
Председништву НС АПВ се шаље годишњи извештај о раду Апотекарског одељења 
овог округа.
2 листа

Ф. 346, о.н.з. 1019/1945
Среском народном одбору Тител се упућује на рад демобилисани лекар Стеван Кере-
њи, коме треба обезбедити принадлежности и стан.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 1024/1945
Среском народном одбору Жабаљ се упућује на рад лекар Ладислав Силаши, коме 
треба обезбедити стан и принадлежности.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 1025/1945
Среском народном одбору Жабаљ се на рад упућује дезинфектор Милан Миладино-
вић.
1 лист

Ф. 346, о.н.з. 1031/1945
Резолуција са Конференције окружних и градских санитетских референата и управ-
ника болница Србије, Космета, Санџака и Војводине, о лечењу широких народних 
маса, сузбијању заразних болести, заштити деце, сузбијању венеричних болести и др.
2 листа

Одсек за социјалну политику 

Ф. 346, о.с.п. 47/1945   Штампано
Срески и месни одбори достављају податке о дечјим домовима, насељима и прихвати-
лиштима, као и спискове деце.
42 листа

Ф. 346, о.с.п. 48/1945   Штампано
Подаци о незбринутој деци и њиховом смештају у домове на територији Новосадског 
округа.
33 листа
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Ф. 346, о.с.п. 409/1945
Одлука Градског НОО Нови Сад о постављању др Милана Моге за лекара у Одељку за 
народно здравље.
2 листа

Ф. 346, о.с.п. 633/1945
Одлука ГНООВ о постављању ветеринара Бранка Апића за референта секције за ве-
теринарство у Градском НОО Нови Сад.
1 лист

Ф. 346, о.с.п. 721/1945
Одлука Градског НОО Новог Сада о постављању Наталије Тубић за бабицу у Одељку 
за народно здравље.
1 лист

Ф. 346, о.с.п. 928/1945
Одлука о  постављању Ђорђа Драгосављевића за лекара у Старој Паланци са наведе-
ним принадлежностима.
1 лист

Ф. 346, о.с.п. 1005/1945
Одлука о постављању Андрије Шепрака за шефа Одељка за апотекарство.
1 лист

Ф. 346, о.с.п. 1338/1945
Одлука којом се Рудолф Божик поставља на место ветеринара у МНО Бачко Петрово 
Село. Приложен је списак службеника постављених у том МНО на којем су имена 
лекара Божика и Имреа Киша.
3 листа

Ф. 346, о.с.п. 1547/1945
Одлука ГНО Нови Сад којом се уважава оставка на службу др Угљеши Крстићу, шефу 
Одељка за народно здравље.
2 листа

Ф. 346, о.с.п. 1565/1945
Одлука којом се др Душан Јелесић поставља за управника медицинског течаја ОНО 
Нови Сад.
1 лист

Ф. 346, о.с.п. 1739/1945
Одлука ГНО Нови Сад којом се лекар Урош Чаковац отпушта из службе од 31. окто-
бра 1945. године.
2 листа

Ф. 346, о.с.п. 1757/1945
Одлука којом се др Александар Поповић поставља за шефа Одсека за народно здравље.
1 лист
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Ф. 346, о.с.п. 1814/1945
Одлука ГНО Нови Сад којом се др Зоја Доновска поставља за лекара рејонске здрав-
ствене станице.
1 лист

Ф. 346, о.с.п. 1836/1945
Одлука ГНО Нови Сад којом се Јовану Шарику, шефу Одељка за народно здравље, 
одређује месечна плата од 4.250 динара и породични додатак.
1 лист

Ф. 346, о.с.п. 2241/1945   Штампано
Извештаји среских одбора о глувонемој и слепој деци на том подручју, ради смештаја 
у дом или похађања школе.
16 листова

Ф. 346, о.с.п. 2567/1945
Решење о додели новчане помоћи породици др Александра Драцанског из Жабља, 
убијеног 1942. године.
1 лист

Ф. 346, о.с.п. 2711/1945
Предлог  да се апотекар Радивој Туцаковић из Србобрана постави за наставника 
хемије у месној гимназији пошто нема довољно наставника.
1 лист

Ф. 346, о.с.п. 3043/1945   Штампано
Извештаји среских одбора о домовима за старе и сиромашне.
13 листова

Ф. 346, о.с.п. 3317/1945
ГНООВ извештава све одборе о организовању лечења војске у бањама Србије и Војво-
дине.
1 лист

Одсек за пољопривреду и шумарство

Ф. 346, о.п.ш. 5/1945
Команда места Тител доставља Команди новосадског подручја податке о променама 
у ветеринарској струци и раду референта за ветерину од 1. јануара до 1.фебруара 
1945. године, односно 30. априла 1945. године.
4 листа

Ф. 346, о.п.ш. 13/1945
МНОО Стари Бечеј извештава да је овде остао ветеринар Боровски и ветеринар по-
дручја Драпшин, а ветеринар Пајчић је у војсци, док у Бачком Петровом Селу ради 
ветеринар Бозик.
2 листа
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Ф. 346, о.п.ш. 32/1945
Спискови ветеринара, марвених болничара, поткивача и живодера са подручја Војне 
станице Параге, Букин, Товаришево и других у округу.
13 листова

Ф. 346, о.п.ш. 98/1945
Месечни извештаји о раду марвене амбуланте у Тителу.
8 листова

Ф. 346, о.п.ш. 139/1945
Подаци о ветеринару Богдану С. Ивковићу из Бачке Паланке.
3 листа

Ф. 346, о.п.ш. 154/1945
Наредба да се ветеринарске вакцине и лекови издају само на рецепт ветеринара.
1 лист

Ф. 346, о.п.ш. 169/1945
Извештај НОО Србобран о утрошку цепива и лекова на овој територији у месецу 
фебруару.
1 лист

Ф. 346, о.п.ш. 380/1945
Државни ветсерум завод Суботица обавештава да је за ОНО Нови Сад ветеринар 
Драгутин Драпшин узео серум против свињске куге за Турију у приватне сврхе.
2 листа

Ф. 346, о.п.ш. 395/1945
ГНООВ доставља наредбу о додели ветеринара на рад окружном и среким одборима 
(Павле Струхар и други).
1 лист

Ф. 346, о.п.ш. 410/1945
Изветшаји и записници о установљењу сточних болести по местима ОНО у првој 
половини 1945. године.
55 листова

Ф. 346, о.п.ш. 503/1945
Подаци о среским ветеринарима ОНО Нови Сад.
28 листова

Ф. 346, о.п.ш. 650/1945
Спискови ветеринара у срезовима Окружног народно-ослободилачког одбора Нови 
Сад.
12 листова
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Ф. 346, о.п.ш. 836/1945
СНО Кула обавештава да је Имре Флајшман из Србобрана преузео дужност среског 
ветеринара.
1 лист

Ф. 346, о.п.ш. 863/1945
ГНООВ доставља распис којим се тражи да Немци ветеринари раде преглед меса и 
генералну праксу, а не цепе против свињске куге (ради се о Немцима заробљеницима 
из Немачке).
2 листа

Ф. 346, о.п.ш. 888/1945
Записник о саслушању ветеринара Анатолија Боровског из Старог Бечеја који је пи-
јанчио и несавесно обављао дужност.
2 листа

Ф. 346, о.п.ш. 1014/1945
Распис којим се налаже сарадња цивилних и војних ветеринара.
1 лист

Ф. 346, о.п.ш. 1242/1945
Записник о установљењу беснила код пса Јоце Максимовића из Новог Сада.
2 листа

Ф. 346, о.п.ш. 1140/1945
Извештај ветеринара Богдана Ивковића о сумњи да се у Буљкесу појавила слинавка 
и шап.
1 лист

Ф. 346, о.п.ш. 1150/1945
МНО Пашићево (Змајево) извештава да је поставио Ивана Илијева за свог ветерина-
ра, а да дотадашњег ветеринара Виктора Тауба треба преместити.
2 листа

Ф. 346, о.п.ш. 1349/1945   Штампано
Подаци о ветеринарима у срезовима Новосадског округа.
6 листова

Ф. 346, о.п.ш. 1404/1945
Одлука Председништва НС АПВ којом се др Ђорђе Влалукин, ветеринар, распоређује 
на рад код МНО Фекетић.
1 лист
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Одсек за трговину, индустрију и занатство

Ф. 346, о.т.и.з. 159/1945
Представка Управе Војне болнице бр.1 да јој се и даље омогући снабдевање млеком из 
Будисаве. Молби је удовољено.
2 листа

Ф. 346, о.т.и.з. 181/1945
Молба среском одбору Бачка Паланка да за потребе болнице Бугарске војне команде у 
Новом Саду изда 350 кревета са постељином из напуштених фашистичких кућа.
1 лист

Ф. 346, о.т.и.з. 272/1945
Месном одбору Бачки Јарак се налаже да изда једна кола сламе са напуштеног имања 
за потребе интерната болничарског течаја.
1 лист

Ф. 346, о.т.и.з. 627/1945
Месном одбору Бачки Јарак  се налаже да се за потребе хируршке болнице бугарске 
војске изда 3.000 кг сламе.
1 лист

Ф. 346, о.т.и.з. 896/1945
Среском одбору Тител се налаже да за потребе Војне болнице бр. 2 обезбеди прехрану 
четири коња и 300 комада живине.
2 листа

Ф. 346, о.т.и.з. 1328/1945   Штампано
Молба Болничког центра бр. 1 у Новом Саду да му се додели 2.000 кревета са постељи-
нама и вешом јер се појавио пегави тифус. Наредба среским одборима да то доставе 
и извештаји одбора.
6 листова

Ф. 346, о.т.и.з. 1330/1945
Среском одбору Стари Бечеј се налаже да Станици за трансфузију крви у Новом Саду 
изда тражене намирнице.
2 листа

Ф. 346, о.т.и.з. 1414/1945
Захтев Одсеку за снабдевање да се за двадесет питомица Нижег болничког течаја у 
Новом Саду набави суво месо (64 кг за један месец).
1 лист

Ф. 346, о.т.и.з. 1521/1945
Упутство о подмиривању потреба Ветсерум завода како би се производили лекови и 
цепива.
1 лист
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Ф. 346, о.т.и.з. 1527/1945
МНОО Турија се обавештава да се у Будисави може набавити креч за потребе туриј-
ске апотеке „Код сокола”.
2 листа

Ф. 346, о.т.и.з. 1599/1945   Штампано
Подаци о вађењу кромпира у срезовима Новосадског округа у 1944. години и снабде-
вању Војне болнице у Торжи (Савино Село).
6 листова

Ф. 346, о.т.и.з. 1754/1945
Налог Градском одбору Нови Сад да за потребе градских цивилних болница и лечили-
шта изда брашно и уље.
2 листа

Ф. 346, о.т.и.з. 1920/1945   Штампано
Подаци о броју деце до седам година на територији Новосадског округа, о броју апо-
тека и лабораторија, као и болесника у цивилним болницама, достављени ради доде-
ле шећера.
20 листова

Ф. 346, о.т.и.з. 1968/1945
Извештаји среских одбора о залихама апотекарског материјала по колонијалним 
радњама.
25 листова

Ф. 346, о.т.и.з. 2315/1945
Подаци о стварима датим новосадској Болници Војне области Војводине.
8 листова

Ф. 346, о.т.и.з. 2692/1945
ГНООВ извештава да је савезно министарство одобрило молбу србобранских апотека 
да им се додели шећер за израду лекова.
4 листа

Одсек за трговину и снабдевање

Ф. 346, о.т.с. 36/1945
Распис са обавештењем о расподели шећера за децу, апотеке, болнице и др. у јуну и 
јулу. Срезови достављају податке о броју деце до седам година и др.
7 листова

Ф. 346, о.т.с. 358/1945
ГНОВ наређује расподелу 40.280 кг шећера деци и апотекама у овом округу. Налози 
фабрикама шећера у Новом Врбасу и Зрењанину да шећер расподеле по датој табели.
3 листа
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Ф. 346, о.т.с. 1305/1945   Штампано
Подаци о расподели шећера апотекама, деци и војним болницама, према одредби Вој-
не области за Бачку и Барању. Списак рањеника Војне болнице бр. 3.
28 листова

1946. година
Ф. 346, пов. 82/1946
Отсек за народно здравље захтева од СНО Стари Бечеј да пошаље податке о зубном 
лекару др Мајеру Алтарцу из Србобрана.
1 лист

Ф. 346, пов. 274/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ19 доставља упутство по питању снабдевања 
војних лица из приватних апотека.
1 лист

Ф. 346, пов. 347/1946
Отсек за народно здравље захтева од СНО Стари Бечеј да нареди др Мајеру Алтарцу 
да одмах региструје своју диплому код Одељења за народно здравље ГИО АПВ. Наре-
ђење Владе НР Србије да се лекари, инжењери, финансијски стручњаци и др. поре-
клом из Босне и Херцеговине, који се налазе на овом подручју, одмах врате због недо-
статка стручњака.
6 листова

Ф. 346, 28/1946
Одсек за народно здравље обавештава среске одборе и ГНО Нови Сад о слању три 
врсте плаката против пегавца, са напоменом да их треба ставити на видна места.
2 листа

Ф. 346, 111/1946
ОНО Нови Сад обавештава Одељење за народно здравље, Одсек за сузбијање зара-
зних болести НС АПВ о слању десетодневног извештаја о кретању заразних болести 
у логорима на територији новосадског среза. 
2 листа
Ф. 346, 238/1946
Одељак за социјалну политику и народно здравље СНО Тител доставља попуњен 
упитник за др Ласла Секељија, лекара из Горњег Ковиља.
2 листа 

Ф. 346, 284/1946
СНО Нови Сад, Бачка Паланка и Тител достављају прегледе буџета за здравствену 
службу у периоду од јула до децембра 1945. године. У прилогу се налази предлог буџе-
та Среске здравствене станице тителског среза за 1946. годину и предлог буџета ГНО 
Нови Сад за здравствену службу од јула до децембра 1945. године.
11 листова

19 Главни извршни одбор Аутономне Покрајине Војводине
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Ф. 346, 447/1946
Одлука ГНО Нови Сад да се др Стеван Милованов, лекар код Одељка за народно 
здравље при ГНО, разреши дужности и упути на нову дужност у Покрајинској бол-
ници у Новом Саду.
2 листа

Ф. 346, 668/1946     Штампано
Извештај о карантину у цивилним логорима у којима се појавио пегавац – ситуација 
у логорима Гајдобра, Бачка Паланка и Бачки Јарак.
1 лист

Ф. 346, 683/1946
Одсек за пољопривреду и шумарство доставља Одељењу за пољопривреду и шумар-
ство НС АПВ тромесечни извештај од наведених среских ветеринара о здравственом 
стању стоке.
11 листова

Ф. 346, 693/1946   Штампано
Одељење за народно здравље СНО Нови Сад доставља извештај о сузбијању пегавца у 
цивилним логорима на територији Новосадског округа – Деспот Свети Иван (Деспо-
тово), Пашићево (Змајево) и Старе Шове и Нове Шове (Равно Село).
2 листа

Ф. 346, 746/1946
Одељење за народно здравље НС АПВ доставља захтев Главне покрајинске болнице у 
Новом Саду да сваки онај који жели да буде примљен у болницу на лечење мора са 
собом да донесе уверење о завичајности са, између осталог, назначеном сумом држав-
ног непосредног пореза за текућу годину.
2 листа

Ф. 346, 819/1946
ОНО Нови Сад обавештава Одељење за народно здравље НС АПВ о достављању из-
вештаја о буџетима здравствених станица у следећим местима Кулског среза: Кули, 
Црвенки, Врбасу, Кулском Соколцу (Липар), Вепровцу (Крушчић), Куцури.
2 листа

Ф. 346, 833/1946
Повереништво цивилног логора Тител доставља месечни извештај да у њиховом ло-
гору у фебруару није било заразних болести. Дезинфекцију и мењање сламе врше два 
пута месечно. Вашљивост не постоји.
2 листа

Ф. 346, 944/1946
Одсек за народно здравље обавештава Одељак за народно здравље СНО Кула о вра-
ћању представке МНО Соколац (Липар) и одговора Министарства народне одбране 
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ДФЈ20 у вези са молбом др Душана Поткоњака, лекара Команде подручја Краљево.
1 лист

Ф. 346, 956/1946   Штампано
Месечни извештаји о стању и раду ветеринарске службе у среским народним одбо-
рима ОНО.
14 листова

Ф. 346, 1033/1946
Епидемиолошком одсеку при Председништву НС АПВ у Новом Саду се прослеђује 
извештај ГНО Нови Сад да на територији овог града, али и читавог округа, не посто-
је заводи који се баве дезинфекцијом.
18 листова

Ф. 346, 1106/1946
СНО Бачка Паланка доставља три попуњена упитника за лекаре са територије МНО 
Стара Паланка.
4 листа

Ф. 346, 1120/1946   Штампано
СНО Бачка Паланка доставља извештај о кретању заразних болести у цивилним 
логорима.
2 листа

Ф. 346, 1129/1946
МНО Товаришево доставља попуњен упитник за лекара Илију-Зафир Аврамовића из 
Товаришева.
2 листа

Ф. 346, 1341/1946   Штампано
Обавештење Одсеку за сузбијање туберкулозе Одељења за народно здравље НС АПВ 
да ће се у кући доктора Илга у Бачкој Паланци основати, у саставу Антитуберкуло-
зног диспанзера, дом са 40 постеља за туберкулозне.
1 лист

Ф. 346, 1442/1946
ОНО Нови Сад одобрава приложену калкулацију ,,Кемикалије” кемички производи, 
апотекарске потребштине и тоалетни артикли Нови Сад, власника mr ph Жигмунда 
Хенига, као и продајне цене истог.
1 лист

Ф. 346, 1490/1946
Отсек за народно здравље обавештава МНО Чуруг о достављању ретаксираних ,,рец-
писа” и рачун, као и списак Апотеке Срећков за децембар 1945. године.
1 лист

20 Демократска Федеративна Југославија
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Ф. 346, 1493/1946
Одељак за народно здравље СНО Нови Сад доставља извештај о кретању заразних 
болести у логорима на територији среза – Бачки Јарак, Футог, Деспот Свети Иван 
(Деспотово), Нове Шове (Равно Село) – од 1. до 10. јануара 1946. (назив болести, зате-
кло се, приновљено, оздравило, умрло, остаје).
2 листа

Ф. 346, 1520/1946
МНО Стари Футог обавештава да им је потребно и да им се изда 20 кубика серума 
ради пелцовања 13 милиционера против пегавог тифуса.
1 лист

Ф. 346, 1538/1946
Одељење за народно здравље НС АПВ захтева од Отсека за народно здравље ОНО да 
извести све дентисте и зубо-техничаре да се морају лично регистровати у Одељењу 
за народно здравље НС АПВ од 15. јануара до 15. фебруара.
1 лист

Ф. 346, 1545/1946
Отсек за народно здравље обавештава Одељење за народно здравље НС АПВ да је 
предмет поступка против mr ph Јована Савковог, апотекара у Кулпину, послат Јавном 
тужиоцу за Округ.
1 лист

Ф. 346, 1625/1946
Решење Одељења за народно здравље НС АПВ по коме Десанки Барбуловић, апоте-
карском приправнику секвестиране апотеке Срећков у Чуругу, престаје служба 31. де-
цембра 1945. године.
1 лист

Ф. 346, 1626/1946   Штампано
Извештај Одсека за народно здравље ОНО о лековима издатим колонистима од 
стране апотека на подручју среза Бачка Паланка.
3 листа

Ф. 346, 1633/1946
Апотекарска комора НР Хрватске препоручује свој приручник ,,Извадак из Југословен-
ске Фармакопеје” по цени 250 динара по једном примерку.
1 лист

Ф. 346, 1648/1946   Штампано
Одељак за социјалну политику и народно здравље СНО Кула доставља попуњене 
упитнике лекара из среза.
16 листова

Ф. 346, 1706/1946
Обавештава се МНО Стари Футог о достављању ретакстираних ,,рецеписа” и рачуна 
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апотеке Милошев за новембар и децембар 1945. године. Скреће се пажња да у будуће 
сви ,,рецеписи”морају имати име и презиме болесника.
1 лист

Ф. 346, 1724/1946   Штампано
Обавештење о томе да је карантин над цивилним логором у Новом Саду, у Темерин-
ској улици бр. 12 (машинска станица), подигнут пошто се за последње три недеље није 
појавио ниједан случај тифуса.
3 листа

Ф. 346, 1740/1946
Обавештава се Одељак за народно здравље СНО Нови Сад да се у последње време 
појавило неколико случајева полиомијелитиса код колониста и да је потребно лекари 
обрате пажњу на евентуалне нове случајеве, како би се предузеле благовремене мере.
2 листа

Ф. 346, 1811/1946
Одељак за народно здравље ГНО Нови Сад обавештава да је у буџету за 1946. годину 
предвиђено отварање још три здравствене станице у Новом Саду, као и материјал-
ни расходи тих станица. Сума за набавку инструмената износи 105.000 динара.
1 лист

Ф. 346, 1864/1946   Штампано
СНО Стари Бечеј доставља испуњене упитнике за лекаре из свих места Среза, сем 
Бачког Петровог Села.
24 листа

Ф. 346, 18781946
Отсек за народно здравље препоручује Пореском отсеку да се удовољи молби др Ми-
хајла Штајера, лекара у Букину (Младеново), за боловање од шест недеља.
1 лист

Ф. 346, 1950/1946
Обавештавају се сви срески одбори и ГНО Нови Сад да је Министарство народног 
здравља Србије одобрило употребу пеницилина приватним лекарима.
1 лист

Ф. 346, 1954/1946
Обавештава се Одељак за народно здравље СНО Тител да др Стеван Лоцки има да се 
врати на своју ранију дужност у МНО Шајкаш. На привременој дужности у МНО 
Шајкаш био је и општински лекар др Стеван Керењи.
2 листа

Ф. 346, 1955/1946
Одсек за народно здравље ОНО обавештава Одељак за народно здравље СНО Тител 
о враћању предлога за постављање болничарке Вере Негров са извештајем да су сва 
места за постављење попуњена.
1 лист
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Ф. 346, 1963/1946
Одсек за народно здравље доставља Одељењу за народно здравље ГИО АПВ извештај 
о  цепљењу извршеном 1945. године са свога подручја.
11 листова

Ф. 346, 1964/1946   Штампано
Срезови Нови Сад, Тител, Жабаљ и ГНО Нови Сад достављају извештаје о оснивању 
саветовалишта, млечних кухиња за децу и породилишта на својим подручјима.
9 листова

Ф. 346, 1992/1946
Повереништво логора Буљкес (Бачки Маглић) обавештава да у њиховом логору нема 
заразних болести, нити вашљивости. Извештај о кретању заразних болести у логору 
Врбас од 1. до 10. јануара 1946. године.
1 лист

Ф. 346, 2004/1946
Одсек за народно здравље обавештава о достављању на одобрење одлуке о поставља-
њу Розине Стефнер за бабицу у Новој Гајдобри.
1 лист

Ф. 346, 2079/1946
Наређење свим управитељима основних школа да се у договору са лекарима и здрав-
ственим станицама изврши лекарски преглед свих ученика. 
1 лист

Ф. 346, 2153/1946
Одсек за народно здравље обавештава Одељак за народно здравље ГНО Нови Сад да 
је лекар др Милутин Губаш, чиновник Окружног уреда, издао потврду Марији Хајнал 
да је боловала од 10. до 19. децембра 1945. године ради правдања изостанка са дужно-
сти. Захтев да се саслуша др Губаш у вези са издавањем потврде.
1 лист

Ф. 346, 2154/1946
Одсек за народно здравље захтева од Одељака за народно здравље СНО Стари Бечеј 
да испита случај давања уверења Милици Буњевачки из Старог Бечеја да је болесна у 
циљу добијања социјалне помоћи. Захтев да убудуће буду позвани на одговорност сви 
лекари који штетним радом ометају народне власти (издајући лекарска уверења).
7 листова

Ф. 346, 2155/1946
Обавештава се шеф Апотекарског одељка да у најкраћем року прегледа апотеке у Но-
вом Саду.
1 лист

Ф. 346, 2156/1946
Одељак за народно здравље СНО обавештава да шаље списак медицинских књига 
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нађених у напуштеним фашистичким кућама у Старим Шовама (Равно Село).
1 лист

Ф. 346, 2261/1946   Штампано
Срезови Бачка Паланка, Жабаљ и Стари Бечеј достављају прегледе о раду здравстве-
них установа.
9 листова

Ф. 346, 2274/1946
Одсек за народно здравље Одељењу за народно здравље ГИО АПВ извештај о броју 
деце од две до шест година, ради вакцинисања против дифтерије у ГНО Нови Сад и 
срезовима Нови Сад, Бачка Паланка, Стари Бечеј, Тител и Жабаљ.
14 листова

Ф. 346, 2358/1946
Одсек за народно здравље доставља Одељењу за народно здравље НС АПВ преглед 
буџетских средстава за здравствену службу у периоду јул–децембар 1945. године са 
подручја ОНО Нови Сад.
13 листова

Ф. 346, 2631/1946
Одељак за народно здравље ГНО Нови Сад доставља извештај да хигијенски надзор 
над школама у граду обављао је лекар Централне Поликлинике у сарадњи лекара 
овог Одељка.
2 листа

Ф. 346, 2649/1946
Одсек за народно здравље обавештава Санитетско одељење Команде позадине Треће 
Југословенске армије о достављању представке СНО Бачка Паланка о ослобађању вој-
не дужности лекара Ладислава Ковача.
1 лист

Ф. 346, 2671/1946   Штампано
Извештај Управе ергеле „Карађорђево” у Бачкој Паланци да се само шест логораша 
који су радили у ергели налази у болници на лечењу, а остали су здрави. Извештаји о 
кретању заразних болести цивилних логора Обровац, Старе Шове и Нове Шове (Рав-
но Село), среза Нови Сад, Бачки Јарак, Буљкес (Бачки Маглић), Стари Футог, Паши-
ћево (Змајево), Торжа (Савино Село), Бачко Добро Поље, Шајкаш и други са терито-
рије Војводине.
21 лист

Ф. 346, 2677/1946
Обавештава се МНО Бачко Градиште о достављању ретаксираних „рецеписа” и рачу-
на апотеке Марковић за децембар 1945. године. Рачун износи 818 динара.
1 лист
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Ф. 346, 2679/1946
Одсек за народно здравље ОНО доставља Одељењу за народно здравље ГИО АПВ 
податке о здравственим станицама и на територији Округа.
10 листова

Ф. 346, 2680/1946
Достава упутстава за промет и надзор над употребом пеницилина.
7 листова

Ф. 346, 2681/1946
Решење којим се Катица Герић поставља за лаборанта Народне апотеке у Жабљу.
1 лист

Ф. 346, 2682/1946
Одељак за народно здравље и социјалну политику СНО Бачка Паланка доставља 
извештај по питању неправилног издавања лекарских уверења чиновницима, про-
светним радницима и др.
3 листа

Ф. 346, 2683/1946
Обавештење Апотекарском одсеку Одељења за народно здравље НС АПВ о доставља-
њу непрописно таксираног рецепта, без печата, из апотеке „Ралетић” апотекара 
Мирка Ралетића из Новог Сада.
1 лист

Ф. 346, 2953/1946
Одељење за народно здравље НС АПВ доставља упутство за пријављивање акутних 
заразних болести.
2 листа

Ф. 346, 2955/1946   Штампано
Срезови Нови Сад, Стари Бечеј, Тител и Бачка Паланка достављају извештаје о зуб-
ним амбулантама са својих подручја.
9 листова

Ф. 346, 3077/1946
Народна апотека Тител доставља месечни финансијски извештај за месец јуни 1946. 
године.
4 листа

Ф. 346, 31491946   Штампано
Распоред рада здравствене службе на вакцинисању против великих богиња на по-
дручју срезова Стари Бечеј, Бачка Паланка, Тител и Жабаљ.
26 листова

Ф. 346, 3165/1946
Распис Министарства народне одбране по питању успешнијег рада на сузбијању нервних 



281Народно здравље у документима Окружног народног одбора Нови Сад (1945–1946)

напада који су се појавили „код другова и другарица Југословенске армије”, да је не-
опходна потребна уска сарадња војних и цивилних санитетских власти и установа.
2 листа

Ф. 346, 3344/1946
Одељење за пољопривреду и шумарство НС АПВ обавештава да су пуштени у прода-
ју лекови против метиљавости оваца и говеда, по наведеним ценама. У прилогу се 
налазе требовања ових лекова за Градску марвену болницу у Новом Саду.
5 листова

Ф. 346, 3438/1946
Решење којим се удовици Софији Вељков одобрава да у својој апотеци у Гајдобри, 
због недостатка стручног особља, привремено постави за провизора mr ph Михајла 
Пихлера из Старе Паланке.
1 лист

Ф. 346, 3442/1946   Штампано
Извештај о амбулантном раду здравствених станица у срезовима Кула и Нови Сад и 
граду Новом Саду (сузбијање заразних болести, стање у цивилним логорима, хигије-
на и здравствено просвећивање).
3 листа

Ф. 346, 3443/1946
Пољопривредно одељење ГНО Нови Сад одјављује сточну заразу беснила установље-
ну код једног пса 24. октобра 1945. године.
1 лист

Ф. 346, 3604/1946   Штампано
Подаци о здравственим установама и лекарима у Кули, Врбасу, Торжи (Савино Село), 
Црвенки, Вепровцу (Крушчић), Руском Крстуру, Куцури, Бачком Добром Пољу и Со-
колцу (Липар).
1 лист

Ф. 346, 3627/1946
Одељење за народно здравље НС АПВ ставља на располагање др Зузану Сауер, дота-
дашњу лекарку Главне покрајинске болнице у Новом Саду, са препоруком да се по-
стави за лекара Здравствене станице у Кисачу.
2 листа

Ф. 346, 3637/1946
Здравствене станица у Деспот Сент Ивану (Деспотово) обавештава да је карантин у 
фабрици кудеље „Сик” обустављен, јер у року од 30 дана није било нових случајева 
обољења од пегавца.
1 лист

Ф. 346, 3671/1946
По наређењу Одељења за народно здравље НС АПВ др Јелена Винокић, демобилисани 
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лекар, распоређује се на рад у Гложан, са напоменом да врши дужност у рејону Гло-
жан, Чиб (Челарево) и Бегеч.
2 листа

Ф. 346, 3755/1946
Обавештава се Мобилизацијски одсек Треће југословенске армије у Новом Саду да је 
др Андрија Дембић, водник Болничког вода Медицинског санитетског батаљона IX 
ударне дивизије у Руми, неопходно потребан Председништву ОНО Нови Сад, са мол-
бом да се демобилише и стави њима на располагање.
1 лист

Ф. 346, 3932/1946
Одељак за народно здравље СНО подноси извештај о венеричним болестима од оку-
пације и од ослобођења до данас.
1 лист

Ф. 346, 3980/1946
Наређење Министарства народног здравља ФНРЈ да се спрече појаве примања војника 
у цивилне санитетске установе на лечење.
4 листа

Ф. 346, 3981/1946
Обавештење Одељењу за народно здравље ГИО АПВ да, према извештајима срезова, 
није било никаквих радова на обнови санитетских објеката на територији ОНО 
Нови Сад.
10 листова

Ф. 346, 4201/1946
Обавештење се Одељку за народно здравље СНО Нови Сад да је за руковођење кам-
пањом против пегавца за Војводину одређен др Александар Поповић, а за заменика др 
Милан Мићић, срески санитетски референт новосадског среза.
2 листа

Ф. 346, 4352/1946
Одлука ГНО Нови Сад да се бабица Лепосава Петровић, запослена код Одељка за 
народно здравље ГНО, отпусти из службе због смањења буџета. У прилогу се налази 
одлука о постављању.
2 листа

Ф. 346, 4454/1946
Одељење за народно здравље НС АПВ, на предлог Главне покрајинске болнице у Но-
вом Саду, одобрава да се у случајевима где болесник може и хоће да плати пеницилин 
може наплатити од тих болесника, јер би се иначе буџет болнице исцрпео.
2 листа

Ф. 346, 4626/1946
Одељење за народно здравље ГНО Нови Сад обавештава да се др Жарко Капамаџија 
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налази у Штабу ваздухопловства у Земуну, а др Корнелије Грујић у Новом Саду и да је 
примио акт ради регистрације своје дипломе. Жарко Капамаџија није примио акт.
3 листа

Ф. 346, 4665/1946
Одељак за социјалну политику и народно здравље СНО Кула доставља извештај о 
дечијим болницама, санаторијума, диспанзерима, као и лекарима и другом  
санитетском особљу.
1 лист

Ф. 346, 4691/1946
Одељење за просвету НС АПВ обавештава да ће се на територији Војводине изврши-
ти депедикулација колониста у циљу продужења кампање против пегавца. Слање 
дилетантским дружинама позоришног комада „Жртве пегавца” у циљу пропаганде у 
колонистичким местима.
4 листа

Ф. 346, 4753/1946
Обавештење о достављању ретаксираних рецепата апотеке Магарашевић из Бачке 
Паланке. Лекови су издати колонистима.
1 лист

Ф. 346, 4929/1946
Одсек за народно здравље обавештава СНО Стари Бечеј о достављању ретаксираних 
рецепата и рачун апотеке Калман из Србобрана за децембар 1945. године.
1 лист

Ф. 346, 4930/1946
Одсек за народно здравље ОНО обавештава Одељак за народно здравље СНО Стари 
Бечеј о достављању ретаксираних рецепата и рачун апотеке Продановић из Србобрана.
1 лист

Ф. 346, 4951/1946
Одлука Персоналног одсека ОНО Нови Сад којом се др Михајлу Штајнеру, лекару у 
Букину (Младеново), одобрава боловање од шест недеља.
3 листа

Ф. 346, 4952/1946
Персонални одсек ОНО Нови Сад обавештава Одсек за народно здравље о доставља-
њу података са годинама службе др Богољуба Митровића из Старог Бечеја да би се 
могло извршити његово постављање за лекара Антитуберкулозног диспанзера у Ста-
ром Бечеју.
2 листа

Ф. 346, 4962/1946   Штампано
Извештај о кретању заразних болести у логорима на подручју Црвенке, Буљкеса (Бач-
ки Маглић), Обровца, Новог Сада, Пашићева (Змајево), Титела, Шајкаша и Будисаве 
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за период од 20. до 31. јануара 1946. године.
7 листова

Ф. 346, 4985/1946
МНО Каћ, Пашићево и Бачки Петровац достављају извештаје о раду здравствених 
станица за јануар 1946. године.
6 листова

Ф. 346, 4997/1946
Среска здравствена станица Стари Бечеј доставља табеларни преглед о раду за јану-
ар 1946. године.
4 листа

Ф. 346, 5041/1946
Одсек за народно здравље обавештава Одељак за народно здравље СНО Тител да 
нема на располагању тако велике количине вакцина против пегавца, као ни шприце-
ва и игала. Податак да у цивилном логору у Книћанину влада пегавац у већој мери.
3 листа

Ф. 346, 5205/1946
Обавештење о достављању ретаксираних рецепата и рачуна Апотеке Вукашиновић 
из Старих Шова издатих за колонисте.
1 лист

Ф. 346, 5242/1946
Лекар Велимир Тајдић подноси преглед рада Здравствене станице у Силбашу и Пара-
гама за јануар 1946. године.
2 листа

Ф. 346, 5251/1946
Одељак за народно здравље СНО Нови Сад извештава да су у току јануара били по-
стављени лекар Зузана Шћевка Зауер за лекара у Кисачу и Руменки и Јелена Винокић 
за лекара Гложан, Бегеч и Чиб.
1 лист

Ф. 346, 5259/1946
Захтев да сви срески одбори и ГНО Нови Сад задуже по једног лекара у месту где по-
стоје цивилни затвори, који ће вршити надзор над њима у циљу спречавања ширења 
пегавца. У прилогу се налази извештај Одсека за народно здравље ОНО о обављеном 
задатку (списак изабраних лекара).
8 листова

Ф. 346, 5267/1946
План расподеле 4.455 kg какаа наведеним болницама, дечијим домовима.
2 листа
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Ф. 346, 5268/1946
Решење којим се mr ph Јулија Видрих из Темерина поставља за провизора апотеке код 
Св. Тројице у Темерину.
3 листа

Ф. 346, 5288/1946
Захтев Санитарно-епидемиолошког завода за Војводину да срески одбори и ГНО 
Нови Сад доставе податке о пијаћим водама према приложеном упутству.
4 листа

Ф. 346, 5387/1946
Обавештење о достављању жалбе новосадског лекара др Јелесића на одлуку о експро-
пријацији његовог имања које спада под удар аграрне реформе. У прилогу је образло-
жење жалбе.
2 листа

Ф. 346, 5435/1946
Одељак за народно здравље ГНО Нови Сад доставља извештај о раду здравствених 
станица (назив станица и адреса, по рејонима) за јануар 1946. године.
2 листа

Ф. 346, 5466/1946
МНО Сириг доставља податке о својој Здравственој станици (није оспособљена за 
рад услед недостатка средстава, доктор из Темерина повремено долази у Сириг).
2 листа

Ф. 346, 5800/1946
Цивилни логор у Старим Шовама и Новим Шовама (Равно Село) доставља извештај 
о регистрованим случајевима болести у том логору у периоду између 20. јануара и 2. 
фебруара 1946. (подаци о називу болести, броју случајева умрлих/излечених).
1 лист

Ф. 346, 5973/1946
Одсек за народно здравље обавештава Одељак за народно здравље ГНО Нови Сад о 
достављању јануарских рецепата и рачуна апотеке Аларгић у Новом Саду.
1 лист

Ф. 346, 5974/1946
Одсек за народно здравље обавештава ГНО Нови Сад о достављању рецепата и рачу-
на новосадске апотеке Попић за 1945. годину.
1 лист

Ф. 346, 5991/1946
Одељење за народно здравље НС АПВ обавештава све градске здравствене одељке да 
се у 1946. години сви подаци, са изузетком болничког рада здравствених установа, 
морају достављати поликлиничким установама, како би били унети у заједнички из-
вештај поликлиничког пословања.
4 листа



Душко Пантелић286

Ф. 346, 5992/1946   Штампано
Списак лекара одређених за рад у цивилним логорима по местима Новосадског округа.
5 листова

Ф. 346, 6036/1946
Окружни јавни тужилац упозорава Одсек за народно здравље ОНО на неправилан 
рад апотека.
1 лист

Ф. 346, 6156/1946
Одељак за народно здравље и социјалну политику СНО Бачка Паланка доставља из-
вештај о отпуштању из службе МНО тог среза лекара, бабица и санитетског особља.
1 лист

Ф. 346, 6171/1946
Одлука да се mr ph Љубиша Неранџић из Новог Сада постави за админстратора апо-
теке удовице Магарашевић у Бачкој Паланци пошто је поменута удовица, као ужива-
лац концесије, пропустила да сама постави провизора.
1 лист

Ф. 346, 6179/1946
Одсек за народно здравље обавештава о достављању ретаксираних рецепата и рачун 
Народне апотеке из Врбаса за јануар 1946. Лекови су издати за колонисте.
1 лист

Ф. 346, 6391/1946
Обавештење да ће се убудуће посредством окружних одељења за трговину и снабде-
вање вршити снабдевање болница, санаторијума, дечијих домова и других здравстве-
них установа.
1 лист

Ф. 346, 6394/1946
Обавештење од МНО Пашићево (Змајево) да је Срески суд донео одлуку о конфиско-
вању бивше апотеке Лајоша Зигмунда који је 8. октобра 1944. побегао у Немачку. Од 
тог датума апотеку је водио Данко Бела и др. У прилогу је извештај о извршеном ин-
вентарисању апотеке.
3 листа

Ф. 346, 6395/1946
Одељење за народно здравље НС АПВ доставља своје мишљење да би службеници 
свих здравствених установа морали имати право на бесплатну исхрану. У предмету 
су набројане те установе.
2 листа

Ф. 346, 6397/1946
Одељење за народно здравље НС АПВ обавештава о решењу Јавног тужиоца ФНРЈ по 
питању враћања апотека власницима који су за време окупације напустили своје 
апотеке.
1 лист
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Ф. 346, 6440/1946
Одељак за народно здравље и социјалну политику СНО Бачка Паланка доставља из-
вештај о брисању са буџета лекара, бабице и помоћног особља здравствене станице 
МНО Товаришево.
1 лист

Ф. 346, 6519/1946
Одељење за народно здравље НС АПВ ставља ван снаге своју ранију одлуку о поста-
вљању mr ph Ђорђа Јечинца за администратора апотеке удовице Магарашевић у Бач-
кој Паланци, а пошто је именовани већ постављен за администратора апотеке удови-
це Ђурђине Срећков у Чуругу.
1 лист

Ф. 346, 6520/1946
Срески одбори и ГНО Нови Сад обавештавају се о одлуци Одељења за народно здра-
вље НС АПВ да бабичка такса буде 200 динара по порођају.
2 листа

Ф. 346, 6708/1946
Одсек за народно здравље обавештава Финансијски одсек ОНО о достављању ретак-
сираних рецепата и рачун Прве народне апотеке из Новог Сада.
1 лист

Ф. 346, 6927/1946
Захтев Одељењу за народно здравље ГНО Нови Сад да извести лекара Окружне по-
ликлинике др Матијевића да је решењем Министарства народног здравља Србије 
постављен за члана Више инвалидске комисије при Покрајинске болнице у Новом 
Саду.
2 листа

Ф. 346, 6995/1946
СНО Стари Бечеј именује др Богдана Богдановића за шефа Среске здравствене станице.
1 лист

Ф. 346, 7265/1946
Персонални одељак ОНО обавештава управу Главне покрајинске болнице у Новом 
Саду о упућивању демобилисаног борца Александра Календина, да га запосле у Хи-
рушком одељењу, по тражењу др Јаковљевића потребан им је болничар.
1 лист

Ф. 346, 7312/1946
Одсек за народно здравље Нови Сад ОНО обавештава о достављању ретаксираних 
рецепата и рачуна апотеке „Спаситељ” из Пашићева (Змајево). Лекови су издати за 
колонисте у Пашићеву.
1 лист

Ф. 346, 7316/1946
Нацрт Организације секција и актива за здравствено просвећивање широких народних 
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маса на територији Војводине.
11 листова

Ф. 346, 7447/1946   Штампано
Извештај да се о здравственом стању у логору у Новом Саду стара лекар здравствене 
станице I рејона доктор Ђорђе Дунђерски, а о чистоћи једна хигијеничарка.
1 лист

Ф. 346, 7487/1946
Одељак за народно здравље СНО Жабаљ доставља испуњене упитнике за лечнике и 
друго санитетско особље на подручју среза.
4 листа

Ф. 346, 7719/1946
Захтев да се упозоре лекари на територији Округа Нови Сад, где су насељени колони-
сти, да се код преписивања лекова стриктно придржавају норми. 
1 лист

Ф. 346, 7720/1946
Решење којим Милошу Јојкићу, в. д. управника Народне апотеке у Турији, престаје 
служба због поднете оставке.
1 лист

Ф. 346, 7723/1946
Одељење за народно здравље НС АПВ скреће пажњу за плаћање доприноса Заводу за 
социјално осигурање у народним апотекама.
3 листа

Ф. 346, 7773/1946   Штампано
Одељак за народно здравље и социјалну политику СНО Бачка Паланка обавештава 
да је доктор Јован Елер радио као лекар у Војној болници у Бачкој Паланци маја 1945. 
године када је одведен из болнице од стране власти. Од тада се не зна где се налази.
1 лист

Ф. 346, 8078/1946
Захтев да се ДДТ прашак употребљава само за колонисте и логоре.
1 лист

Ф. 346, 8345/1946
Обавештење о извршеном инвентарисању и процени инвентара бивше јавне грађан-
ске апотеке Шандора Хавара у Бачком Петровом Селу. У прилогу извештај и подаци 
о апотеци.
1 лист

Ф. 346, 8441/1946
Персонални отсек ОНО Нови Сад захтева од МНО Бачко Петрово Село да упуте др 
Имреа Киша, лекара из њиховог места, ради цивилне мобилизације Министарству 
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народног здравља ФНРЈ (зграду Централног хигијенског завода) у Београду.
1 лист

Ф. 346, 8442/1946   Штампано
Обавештење да лекари Милан Мога, Федор Радић и Бранко Шилић нису регистровали 
своје дипломе код Одељења за народно здравље. Уколико то не учине за 10 дана биће 
им забрањена лекарска пракса, као и доктору Корнелију Крујићу.
1 лист

Ф. 346, 8491/1946   Штампано
Подаци о раду ветеринарске амбуланте у Новом Саду у 1946. години.
2 листа

Ф. 346, 8514/1946
МНО Деспот Свети Иван (Деспотово), Старе Шове и Нове Шове (Равно Село) доста-
вљају прегледе о раду здравствених станица.
4 листа

Ф. 346, 8556/1946
Решење да се у просторијама бивше јавне грађанске апотеке Аурелије Жигмунд у Па-
шићеву (Змајеву) отвори Народна апотека.
1 лист

Ф. 346, 8558/1946
Обавештава о достављању одлуке за давање овлашћења на трговину на велико ,,УН-
ПРАЛ” управи за набавку, производњу и расподелу лекова у Новом Саду. У прилогу 
одлука о оснивању ,,УНПРАЛ”, одлука о постављању за директора mr ph Андрије 
Мирковића и др. 
10 листова

Ф. 346, 8560/1946
Отсек за народно здравље ОНО доставља податке о зубним станицама на територи-
ји Округа.
2 листа

Ф. 346, 8642/1946
Отсек за народно здравље ОНО обавештава да на територији Округа нема болница 
осим Покрајинске болнице у Новом Саду, која административно стоји под ГИО АПВ. 
У прилогу упутство у вези са наплаћивањем болничких трошкова колониста.
3 листа

Ф. 346, 8665/1946   Штампано
Одељак за народно здравље СНО Жабаљ обавештава да на овом подручју пре рата 
нису постојале јавне здравствене установе. Једино у Чуругу постоји здравствена ста-
ница од дрвета (барака), која није оштећена, а има купатило са шест тушева. Зграда је 
претворена у дезинфекциону станицу са сувом комором.
1 лист
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Ф. 346, 8724/1946
Одсек за народно здравље потврђује да је mr ph Озрен Стојановић провео на раду као 
администратор апотеке код Сокола у Чуругу од 20. јуна 1945. до 17. фебруара 1946. 
године. 
1 лист

Ф. 346, 8725/1946   Штампано
СНО Жабаљ, Тител, Нови Сад, Бачка Паланка и Стари Бечеј достављају извештаје 
(табеларне прегледе) о такмичењу одељака за народно здравље.
13 листова

Ф. 346, 8949/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ обавештава да је, споразумно са представни-
цима хуманитарних фондова и Министарства народног здравља Србије, решено да 
дневна такса у болницама за чланове тих фондова буде 40 динара.
1 лист

Ф. 346, 8950/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ поставља mr ph Белу Данка, апотекара из 
Пашићева (Змајево), за привременог управника Народне апотеке у том месту.
1 лист

Ф. 346, 9111/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ обавештава да су тројица лекара панчевачког 
округа (др Радомир Коцоба, др Стеван Смедеревац и др Стеван Стајић) кажњени 
укором, пошто су као чланови комисије дали непотпуни записник о прегледу учите-
љице Невенке Јовановић из Долова.
1 лист

Ф. 346, 9236/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ захтева од окружног Одсека за народно здра-
вље да предузме мере за благовремено осигурање довољне количине „Рамоновог ана-
томина” против дифтерије.
2 листа

Ф. 346, 9298/1946
Одсек за народно здравље извештава Одељак за народно здравље СНО Бачка Палан-
ка да ће током наредне недеље у Народну апотеку у Бачкој Паланци бити послата 
особа која ће заменити оболелог управника апотеке Јосипа Булеја.
1 лист

Ф. 346, 9613/1946
Одељак за социјалну политику и народно здравље СНО Тител доставља извештај о 
промени лекара и помоћног санитетског особља на територији среза. Доктор Давид 
Кениг премештен је у цивилни логор Книћанин.
2 листа
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Ф. 346, 9905/1946   Штампано
Пријава ратне добити доктора Владимира Јаковљевића, лекара из Новог Сада, вла-
сника санаторијума. Одлука Комисије за ратну добит којом се уважава жалба. Изве-
штај комисије, изводи из дневника санаторијума, сведоџба о процени и др.
26 листова

Ф. 346, 10208/1946
Решење Одељења за народно здравље ГИО АПВ по коме се Љерки Хајдић, дипломира-
ном фармацеуту из Костајнице, одобрава да се може запослити у апотеци Попић у 
Новом Саду.
1 лист

Ф. 346, 10209/1946   Штампано
Обавештење Одељењу за народно здравље ГИО АПВ да саветовалишта и породили-
шта постоје при свим здравственим станицама. Мало раде због неразумевања на-
родних маса, неактивности масовних организација, лекара на терену и смањења бу-
џета месним народним одборима. Млечна кухиња постоји само при Централној по-
ликлиници у Новом Саду.
1 лист

Ф. 346, 10212/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ извештава да Удружење студената фармаци-
је Београдског универзитета моли да и Одсек за народно здравље ОНО у Новом Саду 
помогне акцији за снабдевање лабораторије и института факултета најнужнијим на-
мештајем, стручним књигама и др.
1 лист

Ф. 346, 11510/1946
Одсек за народно здравље извештава подручне среске одборе и ГНО Нови Сад да све 
бабице морају лично регистровати своје дипломе у Одељењу за народно здравље при 
ГИО АПВ.
2 листа

Ф. 346, 10286/1946
Одсек за народно здравље обавештава Одељење за народно здравље ГИО АПВ о усту-
пању дописа Здравствене станице у Старом Бечеју с молбом да шеф одсека за сузби-
јање туберкулозе оде у Стари Бечеј и организује рад Антитуберкулозног диспанзера.
2 листа

Ф. 346, 10462/1946   Штампано
Главна покрајинска болница Војводине у Новом Саду моли да се приликом расподеле 
рационираних артикала она има у виду, са одељењем за туберкулозу и одељењем за 
децу и дојенчад, са укупно 700 постеља.
1 лист

Ф. 346, 10471/1946
Одсек за народно здравље позива Одељак за народно здравље СНО Бачка Паланка да 



Душко Пантелић292

зграду др Илга, која је тренутно празна, уступи за потребе Антитуберкулозног ди-
спанзера и туберкулозног дома.
2 листа

Ф. 346, 10805/1946   Штампано
Одлука о постављању Ђорђа Клуке за лекара у Санитетској епидемиолошкој станици 
и антитрахомском центру у Новом Саду.
3 листа

Ф. 346, 10874/1946
Одсек за народно здравље обавештава о достављању ретаксираних рецепата апотеке 
Милете Лесковца у Старом Врбасу за лекове издате колонистима.
1 лист

Ф. 346, 10990/1946   Штампано
Упутство Одељења за народно здравља ГИО АПВ за давање података о штети на-
сталој на здравственим установама услед рата. Податак да је штета било у Сиригу и 
приватној ординацији доктора Ласла Секеља, лекара из Горњег Ковиља.
7 листова

Ф. 346, 11029/1946
Одсек за народно здравље ОНО извештава Јавног тужиоца за округ да је против но-
восадског апотекара Мирка Ралетића који се није држао утврђених цена лекова и 
начина издавања лекова подета жалба.
2 листа

Ф. 346, 11089/1946
Одсек за народно здравље ОНО обавештава Одељење за народно здравље ГИО АПВ 
о достављању молбе Јене Калмана, апотекара из Србобрана, за постављање за прови-
зора Радивоја Туцаковића.
2 листа

Ф. 346, 11090/1946
Секција за унутрашње послове МНО Кулпин доставља извештај о раду Здравствене 
станице у Кулпину, за март 1946. године. У прилогу упутство за слање извештаја о 
раду среских и месних здравствених станица.
4 листа

Ф. 346, 11140/1946   Штампано
Одељак за социјалну политику СНО Стари Бечеј доставља списак зграда и здравстве-
них установа на којима је потребно извршити поправку.
2 листа

Ф. 346, 11549/1946
Одсек за унутрашње послове СНО Нови Сад извештава МНО Темерин да се одобрава 
одлука о постављању др Стевана Кнајтнера за ветеринара у том месту.
1 лист
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Ф. 346, 11647/1946
Одсек за трговину и снабдевање ОНО шаље Одељењу за трговину и снабдевање ГИО 
АПВ извештај о ортопедској радионици „Будућност”, власника Радмила Мирковића, 
у Новом Саду.
5 листова

Ф. 346, 11667/1946
Одсек за народно здравље обавештава СНО Нови Сад о достављању инвентара бив-
ше јавне грађанске апотеке Аурелије Сигмунд (сада Народна апотека) у Пашићеву 
(Змајево), са проценом вредности тог инвентара.
1 лист

Ф. 346, 11832/1946
Одељак за народно здравље СНО Жабаљ доставља епидемиолошки извештај за фе-
бруар 1946. године о акутним заразним болестима (дифтерији, морбилима и др).
4 листа

Ф. 346, 11880/1946
Одсек за народно здравље захтева од среских одбора и ГНО Нови Сад да се све апо-
теке упознају са поступком у случајевима када немају неки одређени тражени лек.
2 листа

Ф. 346, 12237/1946
Одељак за народно здравље СНО Жабаљ обавештава да се др Властимир Стојановић 
јавио на дужност у својству лекара код МНО Ђурђево.
6 листова

Ф. 346, 12530/1946
Одељак за социјалну политику ГНО Нови Сад извештава да на територији града не 
постоји ни једна бања, нити климатско место. У граду постоји само јодно купатило 
које се не може убројати међу бање.
1 лист

Ф. 346, 12604/1946
Одлука Персоналног одсека ГИО АПВ да се старопаланачки лекар Милоје Слепчев 
постави за шефа Одсека Градске поликлиничке, среске и сеоске здравствене службе 
Одељења за народно здравље.
1 лист

Ф. 346, 12616/1946
Одсек за народно здравље обавештава СНО Бачка Паланка о враћању инвентара, с 
тим да се упути Андреју Сепраку, управнику Народне апотеке у Старој Паланци.
1 лист

Ф. 346, 12617/1946
Одлука Одсека за народно здравље да се одобри приватна бабичка пракса Анки Бу-
дић рођ. Дивљаковић у Чибу (Челарево). Именована је бабичку школу завршила15. 
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октобра 1941. у Загребу.
6 листова

Ф. 346, 12648/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ обавештава да се до даљег неће вршити демо-
билизација лекара, као и да се стога не примају молбе за демобилизацију.
2 листа

Ф. 346, 12650/1946   Штампано
Решење ГИО АПВ којим се апотекар Андрија Ћепрак, дотадашњи шеф Апотекарског 
одељка при ОНО Нови Сад, поставља за управника Народне апотеке у Старој Палан-
ци (Бачка Паланка).
1 лист

Ф. 346, 12653/1946   Штампано
СНО Жабаљ, Стари Бечеј и Тител достављају извештаје о ортопедским радњама на 
својим подручјима.
3 листа

Ф. 346, 12940/1946
Обавештење да је Председништво Народне скупштине Војводине за обнову објеката 
здравствених установа оштећених ратом обезбедило 3.000.000 динара. Тражи се ела-
борат по том питању.
2 листа

Ф. 346, 13393/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ уврђује висину месечних принадлежности за 
управника Народне апотеке у Турији mr ph Миленка Стојаковића.
1 лист

Ф. 346, 13394/1946
Решење Одељења за народно здравље ГИО АПВ којим се mr ph Јулијани Коен-Клајн, 
управнику Народне апотеке у Бачком Петровом Селу, одређује месечна принадле-
жност у бруто износу од 4.000 динара.
1 лист

Ф. 346, 13395/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ уврђује висину месечних принадлежности за 
Маргиту Патаки, лаборанта Народне апотеке у Бачком Петровом Селу.
1 лист

Ф. 346, 13396/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ уврђује висину месечних принадлежности 
управника Народне апотеке у Жабљу mr ph Саве Бојанића.
1 лист

Ф. 346, 13452/1946
Одељење за унутрашње послове ГНО Нови Сад доставља мишљење да се дефектологу 
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Гордани Матић одобри давање приватних часова. У прилогу је молба.
2 листа

Ф. 346, 13527/1946
Одсек за народно здравље шаље Покрајинском санитарно-епидемиолошком заводу 
извештај са подацима о стању и броју здравствених станица, купатила и сувих комо-
ра на свом подручју.
1 лист

Ф. 346, 13549/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ утврђује висину месечних принадлежности 
mr ph Светозара Томашева, управника Народне апотеке у Старом Бечеју.
1 лист

Ф. 346, 13550/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ утврђује висину месечних принадлежности 
mr ph Војиславе Јовановић, управнице Народне апотеке у Новом Врбасу.
1 лист

Ф. 346, 13551/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ утврђује висину месечних принадлежности 
mr ph Ирене Ханзлонер (Хауслонер), апотекарке-сараднице Народне апотеке у Новом 
Врбасу.
1 лист

Ф. 346, 13695/1946
Одсек  за народно здравље обавештава Одељење за народно здравље ГИО АПВ да је 
при Покрајинској болници формирана Инвалидска комисија која ће бити у надлежно-
сти ГИО.
2 листа

Ф. 346, 13779/1946
Одлука Персоналног одсека са констатацијом да је 1. априла 1946. др Александар По-
повић разрешен дужности лекара окружног Одсека за народно здравље и стављен на 
расположење ГИО АПВ.
1 лист

Ф. 346, 14361/1946
Решење Одељења за народно здравље ГИО АПВ којим се мр пх Ђорђе Остојић, шеф 
апотекарског одељка ОНО Нови Сад, и мр пх Нада Грбић, управница I народне апо-
теке у Новом Саду, одређују да прегледају просторије и уређај апотеке Главне фили-
јале Социјалног осигурања за Војводину.
1 лист

Ф. 346, 14364/1946   Штампано
Одсек за народно здравље извештава Министарство народног здравља Србије о вак-
цинацији против великих богиња, броју пелцоване деце, случајевима пегавца, дечјим 
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болестима, болницама и др.
2 листа

Ф. 346, 14898/1946
Отсек за народно здравље враћа Одељку за народно здравље СНО Бачка Паланка акт 
са списком расподеле лекова, пошто нису тачно расподелили по здравственим стани-
цама по колонистичким местима (у списак су ставили мање него што су примили).
2 листа

Ф. 346, 14912/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ извештава да ће се од 1. маја 1946. лекарска 
уверења издавати искључиво на формуларима овереним од стране Министарства на-
родног здравља Србије.
1 листа

Ф. 346, 15093/1946
Прва народна апотека Нови Сад доставља извод из књиге благајне промета за март 
1946. из чега се види да се посао разгранао (број плаћених рецепата, бесплатни радни 
часови, опремању апотеке и др.).
3 листа

Ф. 346, 15361/1946
Отсек за народно здравље захтева од Одељка за народно здравље СНО Бачка Паланка 
да достави сувишан број пнеуматских игала за лечење туберкулозних болесника и то 
непосредно Отсеку за туберкулозу ГИО АПВ.
1 лист

Ф. 346, 16018/1946
Обавештавају се сви срески одбори да је Министарство народног здравља Србије 
одобрило пет дана одсуства учесницима и делегатима за присуствовање годишњој 
скупштини Српског лекарског друштва у Београду, која ће се одржати од 14. до 16 
априла.
1 лист

Ф. 346, 16192/1946
Одсек за социјалну политику ОНО доставља свим среским одборима и ГНО Нови 
Сад упозорење апотекарима да се придржавају законских прописа о вођењу апотека 
по приложеном упутству. 
1 лист

Ф. 346, 16501/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ доставља препис цена лековима, да се доставе 
свим апотекама на територији Округа.
3 листа

Ф. 346, 16502/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ извештава да се крајем априла завршавају 
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курсеви за апотекарске помоћнике и лаборанте. Позивају се управници народних 
апотека да известе да ли су им потребни наведени курсисти у њиховим апотекама.
1 лист

Ф. 346, 16504/1946
Одсек за народно здравље ОНО доставља Одељењу за народно здравље ГИО АПВ 
списак апотекара-сарадника на подручју ОНО.
5 листова

Ф. 346, 16505/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ препоручује да се, пошто се располаже врло 
малим количинама пеницилина, употреба овог лека поново ограничи само код најте-
жих случајева (сепси и др.).
1 лист

Ф. 346, 16550/1946
Наређење Одељења за народно здравље ГИО АПВ да се приликом оверавања лекар-
ских рецепата колонистима на рецепту мора назначити да је дотично лице колони-
ста и да није у могућности да плати лек.
2 листа

Ф. 346, 16551/1946
Хигијенско-епидемиолошко одељење Министарства народног здравља Србије изве-
штава да се анимална лимфа за цепљење против великих богиња неће моћи добити 
пре маја 1946. године.
1 лист

Ф. 346, 16552/1946
Објашњење Министарства народне одбране у вези са наплатом болничких трошкова 
за војнике Југословенске Армије.
1 лист

Ф. 346, 16577/1946
Одсек за народно здравље захтева од Антитуберкулозног диспанзера у Бачкој Палан-
ци да настоје да што пре оспособе зграду за туберкулозни дом, јер је за њу припре-
мљен болнички намештај.
2 листа

Ф. 346, 16609/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ извештава да је др Давид Кениг, лекар из Ти-
тела, премештен у Округ Петровградски (Зрењанин).
1 лист

Ф. 346, 16729/1946
Решење Одељења за народно здравље ГИО АПВ којим се Главној филијали за Војво-
дину Завода социјалног осигурања Србије одобрава отварање и држање апотеке за 
своје осигуранике у Новом Саду.
1 лист
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Ф. 346, 16848/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ захтева да се известе сви лекари и апотекари 
на подручју ОНО Нови Сад који су дипломирали за време рата на страним универзи-
тетима и високим школама, да морају своје дипломе нострификовати у Комитету за 
школе и науке од стране одговарајуће комисије.
1 лист

Ф. 346, 17038/1946
Упутство Одељења за трговину и снабдевање ГИО АПВ о снабдевању намирницама 
болесника ван болнице, трудних жена и деце до две године старости.
2 листа

Ф. 346, 17692/1946
Одељак за трговину, индустрију, занатство и снабдевање СНО Бачка Паланка доста-
вља извештај да на њиховој територији нема болница, него шест здравствених ста-
ница и породилиште.
1 лист

Ф. 346, 17827/1946
Решење Одељења за народно здравље ГИО АПВ да се све болнице, лечилишта, дечији 
домови, опоравилишта и др. санитетске установе подређене Министарству народног 
здравља Србије, придржавају решења о обустави издавања бесплатне хране и бес-
платног стана особљу.
1 лист

Ф. 346, 17828/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ захтева достављање списка оних лекара на 
територији ОНО који желе да се посвете раду у Антитуберкулозним установама.
1 лист

Ф. 346, 17833/1946
Одсек за трговину и снабдевање ГНО Нови Сад доставља податке о потрошњи огрева 
за јавне установе и болнице које имају централно грејање.
1 лист

Ф. 346, 17994/1946   Штампано
Одељак за народно здравље СНО Нови Сад извештава о томе да при здравственим 
станицама у Кисачу, Бачком Петровцу, Деспотову, Шовама (Равно Село), Пашићеву 
(Змајево) и Руменци постоје породилишта и саветовалишта за одојчад. Млечних 
кухиња нема.
1 лист

Ф. 346, 17995/1946
Одељак за народно здравље СНО Нови Сад доставља списак инструмената за потре-
бе здравствене станице у Кисачу.
2 листа
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Ф. 346, 17999/1946
Одељак за народно здравље ОНО доставља управи Бање Стари Бечеј распис Мини-
старства народног здравља Србије у вези са забраном лечења туберкулозних болесни-
ка по бањама.
3 листа

Ф. 346, 18052/1946
Одсек за народно здравље извештава Одељак за народно здравље СНО Стари Бечеј да 
се одобрава постављање др Богића Терзића за лекара у Бачком Петровом Селу.
1 лист

Ф. 346, 18187/1946
Одсек за народно здравље Нови Сад доставља Одељењу за народно здравље ГИО АПВ 
извештај о првомајском такмичењу лекара, односно здравствених станица на по-
дручју Округа.
1 лист

Ф. 346, 18301/1946   Штампано
Обавештење Одељењу за народно здравље ГИО АПВ да је цивилни логор у Бачком 
Јарку расељен и да је одмах насељено 250 породица колониста. ОНО Нови Сад захте-
ва да се о насељавању колониста јавља благовремено како би се на време извршиле 
хигијенске припреме.
1 лист

Ф. 346, 18348/1946
Одсек за народно здравље обавештава Одељење за народно здравље ГИО АПВ о до-
стављању комисијског извештаја о извршеном прегледу и примопредаји апотеке Глав-
не покрајинске болнице.
1 лист

Ф. 346, 18417/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ доставља објашњење како се има наплаћива-
ти вакцинација против беснила.
1 лист

Ф. 346, 18523/1946
Одсек за социјалну политику доставља Одељењу за социјалну политику ГИО АПВ 
извештај о такмичењу домова стараца, којих на подручју Округа има шест.
1 лист

Ф. 346, 18944/1946
Одељак за народно здравље СНО Жабаљ доставља податке о маларији и туберкуло-
зи.
2 листа

Ф. 346, 19005/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ захтева да се обрати нарочита пажња на 
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туберкулозу и венеричне болести и захтева да се изврши преглед особља по дечјим 
домовима и осталим установама.
1 лист

Ф. 346, 19325/1946
Одсек за народно здравље извештава Одељење за народно здравље ГИО АПВ да су 
извршили распоред чоколаде, али су Покрајинска болница у Новом Саду и Бетанија 
исту вратиле јер немају кредита и својим буџетима једва подмирују и најнужније по-
требе. Чоколада је од УНРЕ.
1 лист

Ф. 346, 19512/1946
Среска здравствена станица Стари Бечеј моли одобрење за постављање две болничар-
ке за Антитуберкулозни диспанзер у Старом Бечеју са могућношћу знања мађарског 
језика. 
1 лист

Ф. 346, 19528/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ захтева да Одсек за народно здравље ОНО 
Нови Сад одмах извести све МНО да је обустављено бесплатно издавање лекова ко-
лонистима.
1 лист

Ф. 346, 19581/1946
Одсек за народно здравље извештава Одељење за народно здравље ГИО АПВ да су 
након инвентарисања преселили бившу апотеку народног непријатеља Јована Хауга 
из Чиба (Челарево) у I Народну апотеку у Новом Саду.
2 листа

Ф. 346, 19583/1946
Одсек за народно здравље ОНО извештава Одељење за народно здравље ГИО АПВ да 
је „микозис” установљен код троје деце у Дечјем дому у Тителу. У Госпођинцима и  
Гајдобри се такође налазе деца болесна од исте болести у приватним кућама.
1 лист

Ф. 346, 19873/1946   Штампано
Одсек за народно здравље доставља податке о здравственом особљу на територији 
округа.
10 листова

Ф. 346, 19875/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ доставља упутство о здравственој заштити 
колонизоване деце.
1 лист

Ф. 346, 19883/1946   Штампано
Бројно стање инвалида на територији округа и списак лица којима су потребна 
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ортопедска помагала.
2 листа

Ф. 346, 19901/1946
Одсек за народно здравље извештава СНО Жабаљ да им се упућује др Емил Частвен 
из Бачког Петровца да се постави за лекара у Госпођинцима, а др Силашија да упуте 
овом Одбору.
1 лист

Ф. 346, 19936/1946   Штампано
Решење Одељења за народно здравље ГИО АПВ да се у бившој апотеци Карла и Јова-
на Гросингера у Новом Саду отвори Друга народна апотека.
1 лист

Ф. 346, 19937/1946
Решење Одељења за народно здравље ГИО АПВ којим се др Озрен Стојановић поста-
вља за управника Друге народне апотеке у Новом Саду.
1 лист

Ф. 346, 19942/1946
Одељење за народно здравље Нови Сад извештава да се у Народној апотеци у Бачком 
Петровом Селу одреди осмочасовно радно време према месним приликама и у спора-
зуму са МНО.
1 лист

Ф. 346, 19944/1946
Одељење за народно здавље ГИО АПВ доставља наређење да се убудуће нико не сме 
примити на изучавање зуботехничког заната по приватним ординацијама и лабора-
торијама, него само у државној Зуботехничкој школи и државним лабораторијама.
1 лист

Ф. 346, 20158/1946   Штампано
Одељак за социјалну политику СНО Стари Бечеј извештава о томе да сумпорно купа-
тило у месту може примити 10 болесника дневно на лечење реуме и ишијаса.
1 лист

Ф. 346, 20697/1946
Одсек за народно здравље извештава Среску здравствену станицу Стари Бечеј да апо-
текар Војин Поповић сам нађе стручну замену за време своје болести или мора при-
времено затворити апотеку.
1 лист

Ф. 346, 20735/1946
Одсек за народно здравље захтева од подручних народних одбора да известе све зуб-
не лекаре да ће набавка материјала за рад бити могућа преко овог одељења само за 
месец дана унапред. Наведене су количине и врсте материјала.
1 лист
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Ф. 346, 20984/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ доставља упутство за правилну употребу 
рендгена као дијагностичког помагала.
1 лист

Ф. 346, 20985/1946
Одсек за народно здравље извештава о ставу Министарства народног здравља Срби-
је да је приходе од здравствених установа потребно и даље улагати у корист Народног 
санитетског фонда.
1 лист

Ф. 346, 21562/1946
Одсек за социјалну политику и народно здравље подноси месечни извештај о раду 
Апотекарског одељка ОНО. Решење да се комисијски прегледа затворена апотека у 
Бачком Јарку, бивше власништво сарадника окупатора Виктора Фогелсбергера. Реше-
ње о примопредаји Друге народне апотеке управнику ph mr Озрену Стојановићу.
3 листа

Ф. 346, 22268/1946
Комисија за утврђивање ратне добити утврђује ратну добит Дрогерије на велико д.д. 
„Славија” из Новог Сада. У прилогу је образложење одлуке и подаци о поменутом 
предузећу.
1 лист

Ф. 346, 22324/1946
Одсек за народно здравље прослеђује предлог за расподелу и продају инсулина доби-
јеног од Унре (18.000.000 јединица, што премашује овдашњу годишњу потрошњу).
1 лист

Ф. 346, 23578/1946
Одсек за народно здравље извештава да се инвалиди са територије Покрајине могу 
слати на лечење у бање у Србији (списак бања и за сваку је наведено за које болести 
се препоручује).
1 лист

Ф. 346, 23671/1946
Персонални одсек ОНО захтева од Одељења за унутрашње послове ГНО Нови Сад да 
им се достави карактеристика за Лидију Зелиховски, болничарку у Убогом дому у Ули-
ци краљевића Марка бр. 74, која је неопходна у Антитуберкулозном диспанзеру у 
Бачкој Паланци.
1 лист

Ф. 346, 24166/1946
Одсек за народно здравље доставља свим среским одборима и ГНО Нови Сад план 
такмичења за период од 1. маја до 31. септембра 1946. године.
1 лист
(Слика 4.)
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Ф. 346, 24243/1946   Штампано
Одсек за народно здравље доставља спискове деце из дечјих домова и ратне сирочади 
са територије округа, ради њиховог слања на опоравак на море.
15 листова

Ф. 346, 24248/1946
Решење Одељења за народно здравље ГИО АПВ да управници народних апотека, који 
станују у истој згради где се налази апотека, имају право на бесплатан стан и осве-
тљење на терет народне апотеке, као надокнаду за ноћно дежурство.
1 лист

Ф. 346, 24279/1946
Одсек за народно здравље обавештава Одељење за народно здравље ГИО АПВ о до-
стављању пријаве удовице Војина Поповића, власника апотеке из Старог Бечеја о смр-
ти мужа.
1 лист

Ф. 346, 24472/1946
Одсек за пољоприведу и шумарство доставља распис Министарства пољопривреде 
по питању сузбијања беснила и сарадње са милицијом у вези са тим.
1 лист

Ф. 346, 24499/1946
Одлука Персоналног одсека ГНО Нови Сад којом се Милосава Видић поставља за 
бабицу.
1 лист

Ф. 346, 25037/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ извештава да су упутили позив mr ph Андри-
ји Аники да се јави Комитету за заштиту народног здравља при ФНРЈ у сврху грађан-
ске мобилизације.
1 лист

Ф. 346, 25604/1946
Одлука Персоналног одељка ГНО Нови Сад којом се др Милена Стефановић поста-
вља за чиновника код Одељка за народно здравље при ГНО. У прилогу се налази одлу-
ка о ранијем постављању за лекара.
2 листа

Ф. 346, 25640/1946
Одлука СНО Стари Бечеј којом се др Душан Вујић поставља за хонорарног лекара 
Среске здравствене станице.
1 лист

Ф. 346, 25641/1946
Одлука СНО Стари Бечеј којом се др Глигорије Чолаковић поставља за хонорарног 
лекара Среског породилишта у Старом Бечеју.
1 лист
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Ф. 346, 25642/1946
Одлука СНО Стари Бечеј којом се др Озрен Џигурски поставља за хонорарног зубног 
лекара Среске здравствене станице у Старом Бечеју.
1 лист

Ф. 346, 25715/1946
Пријава ратне добити стечене за време окупације на име Ђорђа (Ђерђ) Гезе Ецета, 
самосталног зуботехничара из Новог Сада. Стање имовине на дан 6. априла 1941. и 9. 
маја 1945, одлука Комисије за ратну добит при ОНО, жалба именованог и друго.
16 листова

Ф. 346, 26502/1946
Одлука Персоналног одељка ГНО Нови Сад којом се др Ђорђе Дунђерски поставља за 
чиновника код Одељка за народно здравље ГНО. У прилогу се налази ранија одлука 
о постављању.
2 листа

Ф. 346, 26796/1946
Одељак за народно здравље и социјалну политику СНО Бачка Паланка доставља спи-
сак расподеле лекова појединим здравственим станицама тог среза.
2 листа

Ф. 346, 27807/1946
Одсек за финансије потврђује да је др Душан Јелисић, бивши управник медицинског 
течаја у Новом Саду, примио наведени бруто износ на име својих принадлежности.
1 лист

Ф. 346, 28002/1946
Одељак за народно здравље ГНО Нови Сад доставља извештај о извршеном цепљењу 
против пегавог тифуса у мају месецу. Цепљени су одрасли, као и деца старости изме-
ђу три и 14 година.
3 листа

Ф. 346, 28045/1946
Решење Одељења за народно здравље ГИО АПВ којим се магистар фармације Ружа 
Вајнбергер поставља за апотекарског сарадника Друге Народне апотеке у Новом Саду.
1 лист

Ф. 346, 28513/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ издаје упутство у предмету упућивања боле-
сних у душевне болнице.
1 лист

Ф. 346, 28515/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ обавештава које болести ће се узимати у об-
зир приликом додељивања права за опоравак на мору (хроничне реуматске промене, 
неуралгије, хронична обољења костију и сл).
1 лист
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Ф. 346, 28631/1946
Одсек за народно здравље извештава Главну покрајинску болницу да је др Ладислав 
Силаши, лекар Хируршког одељења те болнице, одређен да свако поподне ради у 
Здравственој станици у Бачком Јарку.
1 лист

Ф. 346, 28788/1946
Одељак за народно здравље и социјалну политику СНО Бачка Паланка извештава да 
су због недобијања принадлежности напустиле дужност бабице у Гајдобри, Силбашу 
и Парагама.
1 лист

Ф. 346, 29520/1946
Упутство Одељења за народно здравље ГИО АПВ за учешће у акцији за сузбијање 
маларије.
1 лист

Ф. 346, 30388/1946
Одлука Одељења за народно здравље ГИО АПВ којом се др Димитрију Стануловићу 
из Новог Сада даје опште право праксе на територији Војводине.
1 лист
(Слика 5.)

Ф. 346, 30491/1946
Одлука Персоналног одсека ОНО којом се др Милан Продановић из Бачке Паланке 
поставља за лекара Општег туберкулозног диспанзера у Бачкој Паланци.
1 лист

Ф. 346, 30843/1946
Одсек за народно здравље захтева од свих среских одбора и ГНО Нови Сад да од ле-
кара са свог подручја траже да читко исписују рецепте и да у противном следи казна.
1 лист

Ф. 346, 30936/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ јавља да пеницилин може да се чува на тем-
ператури од +15 степени, а не на леду као до сада.
1 лист

Ф. 346, 311691946
Управа Дечијег дома Стари Бечеј доставља извештај о раду за јуни 1946. године (хи-
гијенска и здравствена заштита деце, исхрана, болести деце у дому и друго).
1 лист

Ф. 346, 31200/1946   Штампано
МНО Србобран и Бачко Градиште достављају извештаје о здравственим установама.
5 листова
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Ф. 346, 31201/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ доставља упутство за употребу воћа и воћ-
них производа, пропаганда коју треба да врше лекари за исхрану становништва.
1 лист

Ф. 346, 31272/1946
Решење Одељења за народно здравље ГИО АПВ којим се Љубици Недељковић, денти-
сти из Новог Сада, даје опште право дентистичке праксе на територији Новог Сада.
1 лист

Ф. 346, 31720/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ извештава да у народним апотекама не могу 
бити ангажована лица из логора.
1 лист

Ф. 346, 31725/1946
Одељење за пољопривреду и шумарство ГИО АПВ извештава да државни ветеринар-
ски заводи (ветсеруми) производе довољну количину вакцине за сузбијање кокошије 
куге.
1 лист

Ф. 346, 31861/1946
Одсек за народно здравље захтева од Одсека за народно здравље СНО Жабаљ да се 
саслуша др Софија Парошки као једина лекарка у Жабљу која је наплаћивала уверења 
о прегледу трудница и др.
1 лист

Ф. 346, 31902/1946
Одсек за народно здравље издаје уверење о времену које је дипломирани фармацеут 
Душан Попић провео на раду у апотеци Милана Попића у Новом Саду.
2 листа

Ф. 346, 31978/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ доставља нацрт Закона о апотекама и леко-
вима, Комитета за заштиту народног здравља.
4 листа

Ф. 346, 32033/1946
Инвентар Антитуберкулозног диспанзера из Старог Бечеја (списак инструмената, 
намештаја, општи опис просторија).
4 листа

Ф. 346, 32061/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ обавештава да се у слободној продаји у апоте-
кама и дрогеријама могу купити медицински сапуни.
1 лист
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Ф. 346, 32156/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ доставља упутство за евиденцију медицин-
ских апарата (рентгена, кварц лампи и др).
1 лист

Ф. 346, 32198/1946
Одељак за народно здравље СНО Жабаљ доставља табеларни преглед рада поликли-
ничких установа, односно здравствених станица у Жабљу, Чуругу, Ђурђеву и Госпо-
ђинцима (број туберкулозних, венеричних оболелих, борј здравих и др).
2 листа

Ф. 346, 32300/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ поставља mr ph Карла Нанашија за привреме-
ног апотекара-сарадника Прве народне апотеке у Новом Саду.
1 лист

Ф. 346, 32351/1946
Одељак за народно здравље ГНО Нови Сад доставља извештај о контроли чистоће 
нужника код градског дунавског купатила.
1 лист

Ф. 346, 32781/1946
Персонални одсек ГИО АПВ разрешава дужности др Владимира Векслера, лекара Хи-
руршког одељења Главне покрајинске болнице у Новом Саду, и ставља га на располо-
жење СНО Нови Сад ради његовог ангажовања у Госпођинцима.
1 лист

Ф. 346, 32890/1946
Персонални одсек извештава о стављању на расположење ветеринара овог округа Па-
вла Струхара.
1 лист

Ф. 346, 32897/1946
Одељак за народно здравље СНО Стари Бечеј извештава о отварању месних здрав-
ствених станица 12. августа у Бачком Петровом Селу, а 21. августа у Бачком Градишту.
1 лист

Ф. 346, 32918/1946
Извештај окружног лекара о обиласку здравствене станице у Товаришеву, као и о 
раду лекара, условима рада и др.
1 лист

Ф. 346, 33005/1946
Одељак за народно здравље и социјалну политику СНО Бачка Паланка доставља из-
вештај лекара Антитуберкулозног диспанзера др Милана Продановића о обиласку 
цивилног логора у Бачком Новом Селу (о здравственим приликама у логору).
1 лист
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Ф. 346, 33065/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ поставља mr ph Марка Шијака из Новог Сада 
за администратора апотеке Мирка Ралетића.
1 лист

Ф. 346, 33206/1946
Решење да се новосадски зубар Антун В. Келемен стави на расположење Комитету за 
заштиту народног здравља, а за потребе службе у Призрену.
1 лист

Ф. 346, 33474/1946
Одсек за народно здравље извештава Технички одељак ОНО да је одлуком Савезне 
планске комисије одобрен кредит за поправку у рату оштећених зграда (Покрајинска 
болница, Здравствена станица у Бачкој Паланци и Здравствена станица у Сиригу).
2 листа

Ф. 346, 33475/1946
Одсек за народно здравље шаље среским одборима и ГНО Нови Сад извештај о рад-
ном времену здравствених станица. У прилогу је извештај СНО Стари Бечеј о истом.
3 листа

Ф. 346, 33477/1946
Подаци о одузимању зубарских инструмената које је Управа народних добара бес-
правно доделила или вратила ординацији др Алтарац Мајера у Србобрану.
5 листова

Ф. 346, 33663/1946
Одсек за народно здравље захтева од Одељка за народно здравље СНО Нови Сад да 
се лекару МНО Каћ др Милану Песирцу (Песирац) наложи да два пута недељно ради 
у здравственој станици у Бачком Јарку.
1 лист

Ф. 346, 33785/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ проглашава болницу у Новом Кнежевцу за 
Специјалну болницу за плућне болести. Поменута болница је и до тада служила за 
плућне болести.
1 лист

Ф. 346, 33846/1946
Одсек за народно здравље утврђује здравствене стручњаке који ће заменити лекаре 
послате на рад у друге федералне јединице. Између осталих помиње се др Радослав 
Ковачић из Србобрана.
6 листова

Ф. 346, 33847/1946
Одсек за народно здравље у предмету мобилизације лекара за Космет предлаже и 
ставља на расположење Министарству народног здравља НР Србије три лекара, и то: 
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др Јована Ивановића, др Ирену Пелопољски, обоје из Новог Сада, и Милана Песирца 
из Каћа.
2 листа

Ф. 346, 33993/1946   Штампано
Извештаји о здравственим приликама са подручја округа Нови Сад.
17 листова

Ф. 346, 34010/1946   Штампано
Одсек за народно здравље доставља ГИО АПВ извештај о раду здравствених устано-
ва, стању у цивилним логорима, раду на здравственом просвећивању.
3 листа

Ф. 346, 34047/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ скреће пажњу подручним здравственим уста-
новама и лекарима да се у београдске болнице имају упућивати само особе које се не 
могу лечити у болницама у унутрашњости.
1 лист

Ф. 346, 34804/1946
Одсек за пољопривреду и шумарство извештава подручне народне одборе да је Др-
жавни ветсерум ставио у продају одређене ветеринарске препарате.
2 листа

Ф. 346, 34870/1946
Одсек за народно здравља захтева од Одељка за народно здравље СНО Нови Сад да 
се темеринском лекару др Трајеру наложи да се јави овом одсеку.
1 лист

Ф. 346, 34948/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ доставља упутство о слању болесне деце у 
лечилиште у Сремској Каменици.
1 лист

Ф. 346, 35042/1946
Одсек за народно здравље обавештава МНО Шајкаш да се у Шајкашу, поред др Кере-
њија, налази још један, непријављени, лекар, др Стеван Милинов, кога ваља упутити 
Одсеку за народно здравље.
1 лист

Ф. 346, 35169/1946   Штампано
Одсек за социјално старање и народно здравље ОНО доставља извештај о предаји 
апотеке Кристијана Хартмана у Буљкесу (Бачки Маглић) избеглицама из Грчке.
1 лист

Ф. 346, 35467/1946   Штампано
Извештај о здравственом стању колониста и деце, њиховом сналажењу у новој 
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средини, снабдевености огревом, храном, одећом и др.
2 листа

Ф. 346, 35511/1946
Одељак за народно здравље СНО Жабаљ обавештава да је Одељење за народно здра-
вље ГИО АПВ одобрило да mr ph Невена Љубојевић, апотекарка из Госпођинаца, ви-
кендом похађа курс АФЖ у Новом Саду, а да је за то време на послу замењује лекар 
МНО Госпођинци др Владимир Векслер.
4 листа

Ф. 346, 35588/1946
Персонални одсек поставља др Владислава Трајера из Темерина за хонорарног лекара 
МНО Бачки Јарак.
3 листа

Ф. 346, 35884/1946
СНО Тител и Бачка Паланка достављају извештаје о кретању маларије од 1. јануара 
до 30. јула 1946. године.
5 листова

Ф. 346, 35898/1946
Распис Одељења за народно здравље ГИО АПВ по питању спречавања рада илегалних 
дентиста у зубно-лекарским ординацијама. У прилогу је списак лица која имају оп-
ште право дентистичке праксе.
3 листа

Ф. 346, 35949/1946
Одсек за социјалну политику и народно здравље ОНО обавештава Одељење за народ-
но здравље ГИО АПВ о уступању записника МНО  Силбаш о уваженој оставци на 
службу лекара др Велилмира Тајдића.
2 листа

Ф. 346, 35996/1946
Решење којим се mr ph Карло Нанаши, апотекар-сарадник Прве народне апотеке пре-
мешта у истом својству у Другу народну апотеку у Новом Саду.
1 лист

Ф. 346, 36216/1946
Одсек за народно здравље извештава да им је непознат mr ph Милан Т. Мирковић, 
нити се води у списку апотекара ОНО Нови Сад.
2 листа

Ф. 346, 36361/1946
Одлука Одељења за народно здравље ГИО АПВ којом се др Милан Путник, помоћник 
управника Покрајинске болнице у Новом Саду, одређује за помоћног наредбодаваца 
за време одсуства др Нестора Теодоровића, управника болнице.
1 лист
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Ф. 346, 36627/1946
Одсек за пољопривреду и шумарство ОНО доставља предлог да се Јосип Сандал, при-
ватни ветеринар из Бачког Петровца, постави у Темерин, да се др Стеван Кнајтер 
премести за окружног ветеринара са седиштем у Силбашу, а за Силбаш, Параге, Гај-
добру и Буљкес (Бачки Маглић).
6 листова

Ф. 346, 36834/1946
Решење којим се mr ph Нада Грбић-Ковачевић, управник Прве народне апотеке у Но-
вом Саду, овлашћује за постављање спремачице у Народној апотеци.
1 лист

Ф. 346, 37265/1946
Обавештење да Српско лекарско друштво оснива подружнице у свим местима НР Ср-
бије. Позив за Скупштину Српског лекарског друштва у Београду за 29. септембра 
1946. године са дневним редом.
1 лист
(Слика 6.)

Ф. 346, 37354/1946
Одлука Одељења за народно здравље ГИО АПВ да лечење деце болесне од туберкулозе 
костију, о трошку ГИО АПВ, уступа се Покрајинском Енглеско-југословенском дечијем 
лечилишту за туберкулозу костију са 30 постеља.
1 лист

Ф. 346, 37581/1946
Одељак за народно здравље СНО Жабаљ извештава да ће за време одуства др Јована 
(Властимир) Стојановића, лекара МНО Ђурђево, замењиванти др Софија Парошки 
Јанков.
1 лист

Ф. 346, 37648/1946
Решење Одељења за народно здравље ГИО АПВ којим се тадашње цене лекова, серу-
ма, вакцина, апотекарског посуђа, завоја и лекова по нормама смањују за 10 процена-
та.
1 лист

Ф. 346, 37650/1946
Решење којим се mr ph Тибор Киш из Новог Сада, апотекар II народне апотеке, јавио 
на дужност.
1 лист

Ф. 346, 37705/1946
Земаљски уред за цене одобрава ценовник ортопедских производа на територији 
НРС.
1 лист
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Ф. 346, 38206/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ модификује решење бр. 6971/46. утолико што 
се mr ph Ружи Вајнгертнер, в.д. управници Друге народне апотеке, утврђује висина 
месечних принадлежности.
1 лист

Ф. 346, 38353/1946   Штампано
Инвентари здравствених станица у месним одборима Кулпин, Кисач, Деспот Свети 
Иван (Деспотово), Пашићево (Змајево), Сириг, Бачки Јарак, Бачки Петровац, Темерин 
и Старе Шове (Равно Село).
23 листа

Ф. 346, 38365/1946
Одељак за народно здравље СНО Бачка Паланка доставља извештај о ситуацији у 
Зубној амбуланти Здравствене станице у Бачкој Паланци (потреба за стручњацима).
2 листа

Ф. 346, 39082/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ извештава да је одлучено да све зубне амбу-
ланте имају да раде пре подне од 8 до 12 часова, односно од 15 до 17 часова поподне, 
и то, за сада, само са једним зубним лекаром.
1 лист

Ф. 346, 39140/1946
Одељак за народно здравље и социјалну политику СНО Бачка Паланка извештава о 
раду здравствене екипе из Бачке Паланке у Букину (Младеново) 29. септембра.
1 лист

Ф. 346, 39187/1946
Одељење за народно здравље ГИО АПВ извештава да је посао прикупљања и обраде 
пријава и одјава заразних болести пренесен на Санитарно-епидемиолошки завод у 
Новом Саду.
1 лист

Ф. 346, 39522/1946
Одељак за социјалну политику и народно здравље СНО Тител извештава да је Новак 
Павловић преузео дужност лекара МНО Шајкаш, а да је дотадашњи лекар др Стеван 
Керењи упућен на дужност у Каћ.
1 лист

Ф. 346, 39588/1946
Одсек за народно здравље извештава да је лекарка Зоја Донскаја разрешена дужности 
градског лекара и стављена на расположење ради постављања у Каћу.
2 листа
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PUBLIC HEALTH IN THE DOCUMENTS OF DISTRICT NATIONAL 
COMMITTEE NOVI SAD (1945–1946)

Abstract: A short overview of an administrative territorial division on the territory 
of Vojvodina in the first years after the Second World War is given in this paper. A 
history of short term existed District National Committee of Novi Sad. its territory, 
inner organization and jurisdiction, as well a history and structure of an archival fond 
which contains documents made by this administrative authority. The most of this paper 
represents the selection of analytical descriptions of the archival records about health, 
social and medical institutions, hospital stuff, diseases and other subjects connected with 
health.

Keywords:  District National Committee, Novi Sad, public health, archives records, 
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RAJKO MAMUZIĆ AND HIS COLLECTION: SERBIAN  
POST-WAR MODERNISM

Abstract: The personality of Rajko Mamuzić, collector, patron and friend of the 
artists, present in the contemporary art and culture sphere, is significant because of his 
refined sense of artistic values and the ability to collect artworks that embody the mod-
ernist aspirations of Yugoslav art after World War II. Having in mind that the collection 
was created on the basis of Mamuzić’s personal affinities, and that it gathers some of the 
most important and anthological names of contemporary art practice within the gener-
ational whole, there is a need to explore artistic tendencies, collector’s concept and ques-
tions imposed by the content of this collection, seen through the postulates of the theory 
of collecting. The paper will offer a more detailed picture of Rajko Mamuzić’s life and the 
origin of his tangible and intangible legacy: the method of collecting and selecting works 
in the collection, as well as the circumstances that led to the founding of The Gallery of 
Fine Arts Gift Collection of Rajko Mamuzić in Novi Sad. 

Keywords: modern art, culture, museum, collecting, Yugoslav painting, Rajko 
Mamuzić, gift collection, legacy

The collection of artworks that Rajko Mamuzić left behind, the legacy he 
donated to his peers and future generations for preservation and handling, testi-
fies to the collector’s dedication to both the socio-cultural service and art, as well 
as to his commitment to patronage. Guided by this passion, he managed to build 
a valuable art collection in his lifetime, and with this gift he established institu-
tional foundation for future use and public access. Art collection of Rajko 
Mamuzić encompasses an art epoch, with all its achievements, doubts and explo-
rations, and allows the detailed study of one significant period in Serbian and 

1 Ана Ракић, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића (Нови Сад), 
Србија
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Yugoslav art. The founding of The Gallery of Fine Arts Gift Collection of Rajko 
Mamuzić in 1972 is the most memorable moment in the collector’s life, but his 
contribution and merits in culture do not end there. When it comes to the per-
sonality of Rajko Mamuzić and his motives for creating an art collection, it is 
necessary to emphasize his collecting perseverance, but also the concern for the 
collection even after the creation of his legacy. The continuing need to shape the 
collection, but also to adequately store it and permanently manage the conditions 
in which it will remain even after institutionalization (by working on the collec-
tion’s preservation, presentation and promotion) until his death, can, in the 
broader context of the theory of collecting, be identified as a desire to ”rein in 
reality and time“.2 In addition to his affection for art and the collection, which 
became his life’s calling and virtually the purpose of his existence, the collector 
crowned his work through the act of legacy: ”By willing his treasures, the collec-
tor leaves behind a part of himself and perpetuates his name for all time […]“.3 
As the collection eventually becomes part of the collector’s identity, or an exten-
sion of it, the idea of   it becomes an important element of a person’s own identity: 
”Just as a personal collection serves to shape the self-definition of a collector, so 
do museum collections serve to define the identity of a region or historical peri-
od. As with personal collections, a part of this identity is grounded in reality, and 
a part in fantasy and myth“.4

The requisite to get involved in art circles and observe the development of 
contemporary art came to Mamuzić in the years following the Second World 
War. Many years before the idea of creating a collection took form, Rajko 
Mamuzić took part in collaboration with artists and cultural institutions and 
participated in the renewal, conservation and presentation of cultural heritage 
and artworks.

Rajko Mamuzić was born in 1914 in Kraljevci. Originally named Ratko 
Mamuzić, he got the nickname Rajko later in life, and after the Second World War 
he even used it himself. He spent his childhood during and after the First World 
War in Surčin as the youngest of four children.5 He completed his education at the 

2 N. Radić, Pusen i petokraka [exhibition catalogue], Galerija Matice srpske, Novi Sad 2012, 
p. 120.

3 F. Baekeland, “Psychological aspects of art collecting”, in: S. M. Pearce (ed.), Interpreting 
Objects and Collections, Routledge, London, New York 1994, p. 217.

4 R. W. Belk, “Collectors and collecting”, in: S. M. Pearce (ed.), Interpreting Objects and 
Collections, Routledge, London, New York 1994, p. 322.

5 Family circumstances and details of Rajko Mamuzić’s early childhood were noted by 
Jovanka Stolić in: Ratko-Rajko Mamuzić [exhibition catalogue], Galerija likovne umetnosti poklon 
zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad 2011.



319Rajko Mamuzić and His Collection: Serbian Post-War Modernism

Trade Academy in Zemun and found his first job in the same vocation.6 There are 
recollections that during his youth, he spent time with Sava Šumanović. He met 
him through his brother Slavko who worked as a teacher in Privina Glava, a place 
where Sava ”owned a studio, near the monastery, in a vineyard household“.7 As a 
young man, Rajko spent summers with his brother and used to visit Šumanović’s 
studio where the painter came ”by carriage every day from spring to autumn to 
paint“.8 During these meetings the future collector of artworks that marked the 
Yugoslav painting of the post-war era, learned about the general features of Šu-
manović’s painting and art, and this acquaintance left a deep mark on Mamuzić’s 
understanding of art and strengthened his determination to live surrounded by it. 
”He met and fell in love not only with Sava but also with painting, genuinely and 
eternally“.9 The last encounter between the young Rajko Mamuzić and Sava Šu-
manović took place at the Belgrade exhibition organized by the painter in 1939; 
this grand exhibition opening that included 400 works, organized in honour of 
the painter whom Mamuzić admired greatly, took on even greater significance for 
him after the execution of Šumanović by the occupying squad in 1942.10

During wartime, Mamuzić found his own path to art: ”thanks to his com-
mitment to the cause“11 he became an officer in the culture and press sector of the 
Third Yugoslav Army’s Agitprop, where he had the opportunity to meet mostly 
young and unaffirmed artists of his generation whose education was interrupted 
by war. Among the fourteen painters and sculptors who worked for Agitprop 
were the artists whose works would later be included in Mamuzić’s collection: 
Zoran Petrović, Boško Petrović, Majda Kurnik and Stojan Ćelić. In the ”final 
stages of the patriotic war,“12 i.e. after the liberation of Belgrade and Novi Sad in 
1944, Rajko Mamuzić, in cooperation with artists, organized exhibitions of war-
time drawings (as well as other works – propaganda posters, illustrations, car-
toons). Mamuzić wrote this about one of the Agitprop exhibitions, entitled ”Front 
and Background“, organized in Novi Sad at the end of 1944: ”[artworks] im-
proved the ability of fighters, shaped and encouraged those human aspirations 

6 For a short time, Mamuzić worked as an assistant in Slavko Miličević’s shop in Zemun, acc: 
J. Stolić, Ratko-Rajko Mamuzić, p. 3.

7 V. Jovanović, “Stanovišta i učinak Rajka Mamuzića”, in: Z. Šarić (ed.), Rajko Mamuzić – eseji 
i kritike, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad 1995, p. 6.

8 Ibid, p. 7.
9 D. Popović, “Delo jedne generacije”, in: Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka 

Mamuzića, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad 1974, p. 10.
10 V. Jovanović, “Stanovišta i učinak Rajka Mamuzića”, p. 7.
11 J. Stolić, Ratko-Rajko Mamuzić, p. 3.
12 “Izložba likovnih umetnika-boraca Treće armije”, Politika, November 1945.
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and efforts that do not abandon them even in the face of danger, cruelty and 
harsh reality“.13 The following year, the Cultural Centre of Novi Sad hosted an 
”Exhibition of Fine Artists-Soldiers of the Third Army“ with oil paintings, draw-
ings, linocuts and sculptural works by nine Mamuzić’s fellow soldiers.14

In the early post-war period, Novi Sad became Mamuzić’s residence where he 
started a family. As he was still serving in the army until 1948, he got a job as a 
chief in the Novi Sad Yugoslav People’s Army Club, and when he left the service, 
he worked briefly as the second secretary of Matica Srpska. In 1949, after the 
foundation of the Photo-Cinema Association of Vojvodina, whose first president 
was Miloš Radojčin, Mamuzić joined the administrative board and participated 
in the organization of the annual ”Provincial Photo Exhibitions“.15

As the director of the Institute for the Protection of Cultural Monuments 
(1951–1953), soon after the establishment of the institution, he earnestly devoted 
himself to advocating for the preservation of the monasteries of Fruška Gora, the 
assembling of their thorough documentation and determining their damage and 
devastation during the war, as well as the plans for their reconstruction.16 This 
engagement was extended to finding the reasons for the continued destruction of 
monastic churches in the post-war period, when, as the state interest turned fo-
cus from the sacral architecture, these buildings were left to the mercy of the lo-
cal population and authorities. Mamuzić’s determination to protect cultural her-
itage is evident in his intention to stop the devastation of monasteries in Fruška 
Gora and bring to justice the violators who took possession of the material from 
the ruins and used it for private construction.17 When it comes to his historio-
graphical contribution, Mamuzić published a review of the activities and chal-
lenges of the newly established institution for the protection of monuments in the 
first issue of the magazine Rad vojvodjanskih muzeja,18 and on that occasion he 

13 R. Mamuzić, “Slikari ratnih dana – Spev rodnoj grudi”, Dnevnik, 28th, 29th and 30th 
November 1968.

14 “Sa izložbe slikara-boraca III armije”, Slobodna Vojvodina, November 1945.
15 B. Mirosavljević, Ljudi sa tri oka – Antologija fotografije Vojvodine, bk. IV, Zlatno oko, Novi 

Sad 2004, p. 164.
16 B. Čekerinac, “Mamuzić Rajko, popularizator i kolekcionar dela likovne umetnosti”, in: 

Znamenite ličnosti Srema od I do XXI veka, Filozofski fakultet, Novi Sad 2003, p. 187.
17 The criminal report, filed by Rajko Mamuzić, the director of the Institute for the Protection 

of Cultural Monuments, against legal and natural persons based on the Law on the Protection of 
Cultural Monuments and Natural Rarities, was published in the following text: “Razgovor sa Mi-
lom Gligorijevićem?”, in: D. Davidov, Ogrešenja, Glas crkve, Šabac 1986, p. 76–77.

18 In 1952, the Museum of Vojvodina in Novi Sad established the magazine Rad vojvođanskih 
muzeja, today known as Rad muzeja Vojvodine; acc: https://www.muzejvojvodine.org.rs/index.
php/rad-muzeja-vojvodine, (accessed on 24th October 2017).
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made an overview of architectural, artistic, applied, ethnographic, historical and 
archaeological works and objects under the state protection. He referred to nu-
merous individual cases of conservation or restoration of monuments, the prob-
lems and challenges of previous practice, as well as proposals for solutions 
through ”popularization of protection policies in the wide strata of people“. In 
the text he concluded that: ”it is necessary for everybody in our region to under-
stand that preserving cultural monuments and natural rarities is one of the cul-
tural duties of every civilized member of society. In general, this proves a highly 
developed awareness of the need and importance of all values of general cultural 
heritage for individual and collective progress“.19 Mamuzić continued to publish 
scientific papers in the field of monuments protection and ethnology during the 
1950s in the same journal, as well as in the Novi Sad’s Zadružni arhiv, during the 
period from 1957–1959.20 His review of Paja Jovanović’s exhibition in the Nation-
al Museum of Vršac, organized on the occasion of the centennial of the painter’s 
birth, has the usual critical-didactic tone: in accordance to his writing pattern, 
Mamuzić describes the exhibition analytically and in detail, he praises the efforts 
but does not hesitate to point out any oversight, he offers a critique as well as the 
solution or moral instruction. Along with the interpretation of historical and 
artistic achievements of the 19th century and the study of the modern under-
standing of Paja Jovanović’s painting, as well as the critical review of the text by 
Dejan Medaković published in the exhibition catalogue, Mamuzić offers a cul-
tural remark about the status and level of art at a given moment: ”The intensity 
of artistic life and creation requires a more active participation of the audience in 
those cultural manifestations, so that it can better understand and accept, not 
only praise or criticize the artist. […] It is no wonder that the audience lags be-
hind so much in doubt, and lately even questions: why is there so much incom-
prehensible in painting today. […] In our present conditions, a solid and reliable 
criterion is necessary – for both old and new painting – that will revive the in-
terest of the audience, and raise its reaction to the level of critical observation 
and timely information. To that extent, dr Medaković’s study, with its idea and 

19 R. Mamuzić, “Rad na zaštiti spomenika kulture u Vojvodini i problemi zaštite”, Rad vojvo-
đanskih muzeja, No. 1, Vojvođanski muzej, Novi Sad 1952, p. 238.

20 R. Mamuzić, “Zanatlije Srema druge polovine XVIII veka”, Rad vojvođanskih muzeja, No. 6, 
Vojvođanski muzej, Novi Sad 1957, p. 81–90; R. Mamuzić, “Zanatske slave srpskih esnafa u Zemu-
nu i njihovi barjaci”, Rad vojvođanskih muzeja, No. 8, Vojvođanski muzej, Novi Sad 1959, p. 232–
236; R. Mamuzić, “Prva smolarska zadruga u Mokroj Gori”, Zadružni arhiv, No. 5, Zadružni arhiv 
Vojvodine, Novi Sad 1957, p. 201–204; R. Mamuzić, “Banatske Here – Izdanje Vojvođanskog 
muzeja, Novi Sad 1958”, Zadružni arhiv, No. 7, Zadružni arhiv Vojvodine, Novi Sad 1959, p. 211–
220.
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concept, is welcome, for it goes in favour of these efforts, while searching for in-
ner value of the work that defines it“.21 The occurrence of Mamuzić’s texts on art 
critique and analysis of the works of contemporary artists at this time was spo-
radic, but later during the 1960s it was intensified22 – collecting the paintings 
provided him with the better understanding of the art scene, and he would, in 
addition to organizing exhibitions, often write articles in the catalogues or criti-
cal reviews in the press.

While living in Novi Sad, before moving, first to Belgrade, and then to Ze-
mun, where in the matrix of artistic events of the capital the idea of an art collec-
tion would arise, Mamuzić left a trace in the history of the development of im-
portant art institutions of Novi Sad, Vojvodina and Belgrade. During his years as 
director of the Institute for the Protection of Cultural Monuments, he improved 
the work of museum collections. The sources imply that ”Rajko Mamuzić also 
paid tribute to Sava Šumanović. He advocated the purchase and delivery of sev-
eral of the painter’s most valuable works from the early constructivist period to 
The Gallery of Matica Srpska. At that time and later, he enriched The Museum of 
Vojvodina in Novi Sad, The Museum of Applied Arts in Belgrade and other mu-
seum institutions with a significant number of museum pieces“.23 However, no 
documents have been found that irrefutably confirm these claims. On the other 
hand, it is certain that his later donation in 1972 was announced by the gesture 
of gifting posters from People’s Liberation War to the collection of the Museum 
of the Yugoslav People’s Revolution in Belgrade.24 He also donated documents 
about Stevan Doronjski to the Museum of Srem in Sremska Mitrovica, as well as 
his portrait for the Doronjski Memorial Room in Krčedin. Finally, Rajko 
Mamuzić participated in the founding of The Gallery of Sava Šumanović in Šid 
in 1952 – as the leader of the Institute for the Protection of Cultural Monuments, 
he could have been involved in supervising the works on the adaptation of Šu-
manović’s house in which legate is housed.25 

21 R. Mamuzić, “Izložba slika Paje Jovanovića u Vršcu – Povodom stogodišnjice rođenja”, Rad 
vojvođanskih muzeja, No. 8, Vojvođanski muzej, Novi Sad 1959, p. 266.

22 Much later, at the time of foundation of The Gallery of Fine Arts Gift Collection of Rajko 
Mamuzić in 1974, the collector published another text on ethnology, see: R. Mamuzić, “Naselja-
vanje i kultura stanovanja u vojvođanskim naseljima 18. i 19. veka”, Glasnik etnografskog muzeja, 
No. 37, Etnografski muzej, Beograd 1974, p. 65–96.

23 V. Jovanović, “Stanovišta i učinak Rajka Mamuzića”, p. 8.
24 According to document No. 01-1305/1, published on 3rd November 1964 by the Museum 

of the Yugoslav People’s Revolution in Belgrade (today a part of the Museum of Yugoslavia), 
preserved in the documentation archive of The Gallery of Fine Arts Gift Collection of Rajko 
Mamuzić.

25 J. Stolić, Ratko-Rajko Mamuzić, p. 4.
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After moving to Belgrade to work at the Collective Archives in Zemun in 
1953,26 Rajko Mamuzić got accustomed to the art life of the capital. His attention 
was attracted by the artists who formed the art scene of Belgrade, as well as of 
Serbia and Yugoslavia, all belonging to Mamuzić’s generation. Some of them he 
had already known from the war, and at the time of his move to Belgrade, they 
were completing their studies at the Academy and becoming independent artists. 
Often in undesirable and uncertain financial position, many of them have – with 
the help of state authorities, and in lack of better solutions – accepted tolerably 
favourable housing, that at the same time served as modest studios. In the case of 
the Old Fairground, painters and sculptors of post-war generation accepted even 
less than that – for they lived and worked on the premises of the concentration 
camp from the recently concluded war. A representative complex of Internation-
al Fair buildings, built shortly before the Second World War in 1937, suffered a 
terrible fate during the occupation and became a place where thousands of peo-
ple perished. This place became the centre of activities related to the construction 
of New Belgrade in 1948 (with workers’ barracks that were displaced as late as 
1961). In the early 1950s it was turned into apartments and studios for young 
artists without looking back on its previous painful history, as it was explained 
by practical and ideological reasons of the new, socialist state conformation: ”...
when attention should have been focused on the battles to come, recalling the 
occupation crimes, national-liberation fight and the resistance to fascism were 
considered a possible obstacle to solving practical, economic and existential 
problems. […] It could even be said that erasing the evidence of the tragic past 
was an integral part – and in a sense, the goal – of creating the new future, sym-
bolized by New Belgrade“.27

After serving as a directorate for the construction project of New Belgrade 
for a short period, the Old Fairground (or at least a number of buildings in this 
complex) was assigned to the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS) for 
use. ULUS turned this space into studios and assigned them to young artists and 
writers: ”A whole generation of artists, not only painters and sculptors such as 
Mića Popović, Olga Jevrić, Boris Anastasijević, Mario Mascarelli, Vera Božičkov-
ić and others, but also writers and literary critics, among whom Pavle Ugrinov 
and Borislav Mihajlović Mihiz stood out, began their careers – and in many cas-
es their adult lives – at the site of the concentration camp from the the time of 
occupation“.28 Their life and work at the Old Fairground in the early 1950s were 

26 Ibid, p. 5.
27 J. Bajford, Staro sajmište – Mesto sećanja, zaborava i sporenja, Beogradski centar za ljudska 

prava, Beograd 2011, p. 74–75.
28 Ibid, p. 80.
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marked by bringing their artistic expression to maturity and the search for their 
artistic identity, during the turbulent times that were exposed to consequential 
changes. Among thirty artists whose works are in the Rajko Mamuzić’s collec-
tion today, sixteen authors found refuge here.29 Some of them stayed here only 
temporarily (Mladen Srbinović, Slavoljub Bogojević, Angelina Gatalica, Matija 
Vuković), while others spent a great part of their careers in this art colony 
(Ksenija Divjak, Mario Mascarelli, Nikola Koka Janković)30, and for some of 
them, sadly, lives ended too early here, as in the case of Lazar Vozarević.31 ”...A 
little to the left there were two smaller windows belonging to the critic Borislav 
Mihajlović Mihiz, then two windows of the painter Mića Popović, and at the very 
end of that row were the windows of the painter Lazar Vozarević... in the Roma-
nian Pavilion itself, to the left of me, lived the painter Mario Mascarelli, and up-
stairs, above me, the painter Gvozdenović and Ksenija Divjak, and the little fur-
ther down the hall – Slava Bogojević and Filo Filipović...“.32 In this nursery of 
artistic ideas there was not only creation, but creativity was criticized as well; in 
the summer of 1954, the performance of Waiting for Godot, directed by Pavle 
Ugrinov, stood out as one of the most memorable events in this place of artistic 
breakthrough; the scenography was set up in the studio of Mića Popović, by art-
ist Mario Mascarelli, in the absence of the original set designer, painter Stojan 
Celić. It was an explicit manifestation of the revolutionary, avant-garde atmo-
sphere that reigned among the pavilions of the Old Fairground and represented 
the driving force of the art that was created there. 

Rajko Mamuzić, as a great connoisseur and admirer of fine arts, and at the 
same time, ”known in professional circles as a man who was engaged in the re-
newal of cultural life in our country“33, arrived at the Old Fairground soon after 
the establishment of this peculiar art colony in which, among young and still 
unaffirmed artists, there were his comrades from the Third Army. “Their world 
full of paste, oil paints and thinner smells became more and more attractive to 

29 In 2013, The Gallery of Fine Arts Gift Collection of Rajko Mamuzić organized an exhibition 
that highlighted the connection between Rajko Mamuzić and the artists from the Old Fairground. 
See: J. Stolić, “Umetnička kolonija” na Starom sajmištu – Umetnici iz zbirke Rajka Mamuzića [exhi-
bition catalogue], Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad 2013.

30 Ibid, p. 2–12; S. Jovanović, M. Pavlović, Ksenija Divjak 1924–1995 [exhibition catalogue], 
Muzej savremene umetnosti, Beograd, September–December 1996.

31 As evidenced by his contemporary Pavle Ugrinov, the artist became increasingly obsessed 
with his work, which “ultimately, inevitably, and very quickly, even efficiently, led him to his death”, 
acc: P. Ugrinov, “Vozarevićeva smrt”, in: Staro sajmište (Skulpture, slike, crteži – dokumentarna 
proza), Narodna knjiga, Beograd 2004, p. 128–130.

32 Ibid, p. 9.
33 J. Stolić, Ratko-Rajko Mamuzić, p. 6.
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him. He followed all the events with enthusiasm“.34 As a regular visitor in the 
studios, he acted not only as a friend, but also as a patron, financier of the artists 
who helps in every way: personal, critical, financial. Painter Zoran Petrović rem-
inisced about Mamuzić’s manners as follows: ”Rajko knew to bring canvas on a 
new blind frame and to set aside his last cent for a young, not yet established 
painter. He would bring paints as a gift and give double for the gifted drawing or 
painting“.35 Mamuzić followed Lazar Vozarević’s painting metamorphoses from 
cubistic-Byzantine iconography toward “Byzantine informel“ at the Old Fair-
ground, and his collection illustrates this transformation.36 As a place that repre-
sented a nucleus for painting exploration, it can be seen as one of the key points 
in the creation of Rajko Mamuzić’s collection.

”The exhibition of ink drawings“ by Lazar Vozarević at the Writers’ Club in 
Belgrade in 1954 was an event that marked the official beginning of Mamuzić’s 
art collecting. There, during a discussion among painters, the idea to form a ran-
dom collection of paintings into a conceptual whole that would represent the 
artistic achievements of one generation was born: ”Through friendship with 
Vozarević, Mamuzić made the final decision to ’get involved‘ with painting“.37

The basic outlines of the collection were determined between 1955 and 196638, 
but its formation continued until the founding of the Gift Collection. ”In 1960, 
there were already 90 paintings in the collection“.39 This number of artworks oc-
cupied space in the collector’s home, so Mamuzić had to find a more permanent 
solution for housing the collection. His wish to gift the collection to Belgrade or 
Zemun was not granted due to the difficulties in answering his requests and  

34 Ibid, p. 7.
35 D. Popović, “Delo jedne generacije”, p. 11.
36 Immediately after the Gift Contract between the Novi Sad Municipality and Rajko Mamuz-

ić was signed, by which the collector officially donated the collection, Gordana Divjak Arok noted: 
“Today, Ratko Mamuzić has donated to Novi Sad probably all twelve works by the famous painter 
Laza Vozarević, who tragically passed away at the peak of his creative power. These artworks are of 
great value. ‘The Man with the Mandolin’ from 1954 is one of two of Vozarević’s paintings that 
came back from his first and extremely successful exhibition in Paris. There is his famous ‘Family’, 
and also ‘Motherhood’ which was exhibited in Bonn and at the Mediterranean Biennale in Alex-
andria. An unusual history of a large three-metre painting made with tempera called ‘Votive Of-
ferings’. It first belonged to Jovan Veselinov-Žarko, and as soon as he saw Mamuzić’s collection he 
offered his Vozarević as a gift, because in Veselinov’s opinion, it was where it belonged, in the 
company of other Lazar’s paintings”. Acc: G. Divjak Arok, “Ceo život sa slikama”, Dnevnik, Novi 
Sad, 14th January 1973.

37 V. Jovanović, “Stanovišta i učinak Rajka Mamuzića”, p. 8.
38 D. Popović, “Delo jedne generacije”, p. 11.
39 V. Jovanović, Sudbina umetnina – zbirke, sakupljači i darodavci u Vojvodini, Spomen-zbirka 

Pavla Beljanskog, Novi Sad 1987, p. 201.
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conditions of the Gift Contract. At the time, the founding of The Gallery of Con-
temporary Art in Novi Sad was in the works, and the option of joining the 
Mamuzić’s collection into its fund was considered. Per the plan, this gallery was 
to gather artworks from the recent period collected in the collections of Matica 
Srpska, the Youth Forum and others, and would be enriched by further purchas-
es.40 However, the collector was not offered an appropriate solution in this case 
either, and the Gallery of Contemporary Fine Art – Novi Sad was founded a few 
years later in a different form than originally planned.41 ”In a situation when he 
no longer had a place for the paintings, he accepted the idea of having the collec-
tion within the Modern Gallery of Vojvodina in Novi Sad, but misunderstandings 
and resistance followed the realization, so he decided to donate the collection to 
the city of Novi Sad“.42 After this episode of unsuccessful negotiations, the collec-
tion finally arrived in Novi Sad, but as there were no favourable conditions for 
creating an official legacy, it was temporarily housed in the private premises of 
Mamuzić’s acquaintances.

In the second half of the 1960s, together with the negotiations on the condi-
tions in which the donation would materialize, Mamuzić began to present the 
collection to the public. He first organized an exhibition showing about 60 works 
(out of 120 in the collection at the time),43 of the ”first post-war generation“ of 
artists, at the ULUS Gallery in Belgrade in April 1969. The exhibition entitled 
”From the Collection of Rajko Mamuzić – paintings“44 shows the works of seven-
teen painters, and the header in the catalogue expresses reverence for the recent-
ly passed artists – Majda Kurnik and Lazar Vozarević – who were not only rep-
resented in the collection and the exhibition itself, but they had been long-time 
friends of the collector. On that occasion, but also generally, Mamuzić empha-
sized the gratitude that he owed to the painters for their help in forming the 
collection: ”Together we, the artists and myself, created the concept of my collec-
tion. We always found a common language“.45 The previous year, Mamuzić print-
ed the first catalogue of the collection in Novi Sad, with detailed information 

40 G. D[ivjak], “Umetnici traže savremenu galeriju”, Dnevnik, Novi Sad, 12th January 1966.
41 The Gallery of Contemporary Fine Art – Novi Sad was founded by the decision of the As-

sembly of the Autonomous Province of Vojvodina on 1st February 1966 and in 1969 began its ex-
hibition and publishing activities. http://www.msuv.org/info/o-muzeju.php#istorijatmuzeja, (ac-
cessed on 24th October 2017).

42 V. Jovanović, “Rajko Mamuzić”, in: D. Popov (ed.), Enciklopedija Novog Sada, bk. 13, 
Prometej, Novi Sad 1999, p. 276.

43 D. Pataković, “Slika kao padobran”, Politika Ekspres, Beograd, 30th April 1969.
44 Iz zbirke Rajka Mamuzića – slike [exhibition catalogue], ULUS, Beograd 1969.
45 D. Pataković, “Slika kao padobran”, Politika Ekspres, Beograd, 30th April 1969.
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about the artists and works of art. In the text he wrote: ”I dedicate these few lines 
to Lazar who died during the printing of the catalogue“. In the preface written by 
Mamuzić himself, he described the collection: ”This collection includes the ar-
tistic achievements of the first post-war generation of Belgrade and Vojvodina 
artists, to which Milan Konjović and Petar Lubarda, as predecessors, belong by 
the nature of their special sensibility and the size of their creative expression“.46 
Such an introduction makes sense if we keep in mind that, according to this 
publication, the works of Konjović and Lubarda were included in the collection. 
However, their works were not in the collection when Mamuzić gifted it to Novi 
Sad.47 The collector further declares: ”The choice and number of authors deter-
mined the character and dimensions of the collection, outlined by all individual 
characteristics, thoughts, emotional climate of these creators, their differences 
and similarities, equal creative motives to remain close to people and life in all 
its turmoil,“ and he concludes: ”their works already occupy leading positions in 
our contemporary art in general and confirm their authenticity“. Mamuzić ex-
pressed his opinion on the collection and its ”completeness“ as a whole, as well as 
announced the later attempts to complete the Gift Collection fund, stating: 
”Apart from the established limit and the mostly realized idea, the collection has 
not yet gotten an envisioned whole, if one can talk of wholeness in art at all, be-
cause many of these artists are still in the full tension of their creative forces, and 
their future works will signify a valuable addition that is still to come“. While 
assessing his own vision and sophistication of his choices, Mamuzić points out 
that there is always room to grow: ”...one must carefully consider the question of 
the artist’s best works and whether the choice should consider only them. It is 
rare to find such self-confidence that would unmistakably recognize all the best 
at the right time [...] That is why it is enough for a careful collector to only sin-
cerely approach the works that are born and live in his age, to try to support and 
expand the existence of the artist“.48 After the exhibition in Belgrade, the collec-
tion was presented in 1969 in the House of Culture in Vrbas with the exhibition 
”25 works of contemporary art“49, and in 1971 in the House of Culture in Irig 
with the exhibiton ”30 Works of Contemporary Art from the Rajko Mamuzić 

46 R. Mamuzić, Zbirka Rajka Mamuzića [exhibition catalogue], Rajko Mamuzić, Novi Sad 
1968, p. 3.

47 According to this catalogue, among twenty-three artists, the collection also represented the 
painters Olivera Seka Galović and Miodrag B. Protić.

48 R. Mamuzić, Zbirka Rajka Mamuzića, p. 3.
49 25 dela savremene umetnosti – iz zbirke Rajka Mamuzića [exhibition catalogue], Dom kul-

ture, Vrbas 1969.
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Collection“.50 At the time of the foundation of the Gallery of Fine Arts Gift Col-
lection of Rajko Mamuzić, when Vlasta Ertl was appointed as its acting director51 
in October 1973, while waiting the adaptation of museum building to be com-
pleted, the collection was presented at the Faculty of Mechanical Engineering in 
Novi Sad.52 

In addition to organizing the collection as a whole, Rajko Mamuzić was in-
volved in carrying out the exhibitions of artists he knew and respected. The cat-
alogues of these exhibitions often opened with his introductory text. ”He became 
an interpreter, populariser and propagandist of their art, with pen and word of 
mouth“.53 As a framework of presenting the oeuvre of the artist in question, the 
collector provided an analysis of the problems that art and artists faced in soci-
ety. The strong language with which he was able to criticize the omissions of the 
authorities, who in his opinion, marginalized the highest values in favour of per-
sonal interests or quasi-art, characterized most of his writings. However, direct 
and sometimes sharp phrasing in the articles revealed more frustration due to 
the impossibility of defending true qualities, than the need to attack different 
opinions. In the catalogue of the exhibition of Ksenija Divjak in 1964, organized 
in the Salon of the Museum of Contemporary Art in Belgrade, Rajko Mamuzić, 
in his own way, gave an assessment of the status of contemporary art, and tried 
to highlight the need to recognize and emphasize exceptional values like Ksenija 
Divjak: ”These true representatives of our artistic life ignite the flame of the fight 
for painting worthy of the time in which a man lives free from centuries of slav-
ery, various prejudices and dogmatic blindness“. The collector warns the audi-
ence that ”painting must bear the mark of human maturity, [...] and the creative 
inventiveness must be thruthful“. Mamuzić places Ksenija Divjak’s achievements 
as a painter in the context of the artistic tendencies of the time, and at the same 
time expresses an affinity for the strength of her expression and the content of 
the artistic invention: ”Ksenija Divjak’s painting cannot be classified in any 
group or direction, as an explanation of how her work is built on traditional no-
tions of art, about its origin, nature, goals and means“54 Respect, support and 

50 V. Krkljuš (ed.), 30 dela savremene umetnosti iz zbirke Rajka Mamuzića [exhibition cata-
logue], Dom kulture, Irig 1971.

51 All the directors who ran this institution until the beginning of the 21st century are listed 
in the monograph: M. Marinkov (ed.), 30 godina Poklon zbirke Rajka Mamuzića, Galerija likovne 
umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad 2004, p. 6.

52 Dela savremene likovne umetnosti [exhibition catalogue], Mašinski fakultet, Novi Sad 1973.
53 V. Jovanović, “Stanovišta i učinak Rajka Mamuzića”, p. 11.
54 R. Mamuzić, Ksenija Divjak [exhibition catalogue], Salon Muzeja savremene umetnosti, 

Beograd 1964.
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affirmative attitude towards Divjak’s work was also expressed in Mamuzić’s re-
view of her exhibition at the Cultural Centre in Belgrade in March 1970.55 He 
stresses ”the constancy of an attitude based on full understanding of creator’s 
task“ and her endurance and restraint in relation to ”dehumanization of art, with 
views based on the paradox of every form and meaninglessness of human exis-
tence“, where it is necessary to praise the paintings that ”confirm that only a de-
termined talent reaches the murky depths of being and brings into the world the 
great and new harmonies of nature“.56

In the period from 1970 until 1979, Mamuzić wrote several reviews about 
members of the contemporary art scene, on exhibitions of Slavoljub Bogojević, 
Mića Mihajlović, Stevan Maksimović, Kosara Bokšan, Boško Petrović, while in 
1982 he gave his contribution to the memory of the prematurely extinguished 
creative achievements of Majda Kurnik.57 In the catalogue of Bogojević’s exhibi-
tion, he brings to the audience an overview that simultaneously shows pragma-
tism and lyricism, and it concerns the painter’s main interest of landscape paint-
ings. Mamuzić conveys the basic charm of Bogojević’s works, describing them as 
sˮimplified form easily and unmistakably composed,“ saturated with emotion in 

a ˮwhirlpool of ideas that seek strong feelings of intoxication and mental bal-
ance“.58 Some of the paintings of Kosara Bokšan, to which collector refers in one 
of his articles, would be found in his collection that same year: ˮ’Clustersʻ repre-
sent the inexhaustible wealth of this plain that dignifies everything. The compo-
sition ̓The Drunken Boatʻ fits in the expanse of cosmos, with decisive brush 
strokes and specific colour features, it expresses all the greatness of the poetic 
and contemplative nature of the artist, who effortlessly approaches the essence of 
the object that triggers excitement“.59 At this time, Rajko Mamuzić helped orga-
nize the posthumous retrospective exhibition of Lazar Vozarević, friend and one 
of his favourite painters, whose departure greatly affected him. By way of writing 
the inspired catalogue text that carries a deep personal tone, Mamuzić tried to 
express his debt to the painter who supported him in creating the collection, as 
well as his sincere admiration for the artist who inspired him through his artistic 
achievements: ˮThe viewer is overwhelmed with the excitement, but also with 

55 R. Mamuzić, “Poema Ksenije Divjak”, Dnevnik, Novi Sad, 29th March 1970.
56 Ibid.
57 R. Mamuzić, [preface], in: R. Mamuzić, P. Stanojević, Ratni crteži Majde Kurnik [exhibition 

catalogue], Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad 1982.
58 R. Mamuzić, Slavoljub Slava Bogojević [exhibition catalogue], Umetnička galerija kulturno-

-propagandnog centra, Sombor 1971, [n. pag.].
59 R. Mamuzić, “Neposredno obraćanje čoveku – povodom izložbe Kose Bokšan”, Dnevnik, 

Novi Sad, 26th September 1973.
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heartache and sadness at the same time, because through these works they also 
see the artist torn away from life to soon, at the very moment when these works 
of permanent values gained their full meaning. It is now clear that Lazar was too 
powerful to acknowledge the existence of boundaries between life, which was 
never completed, and his artworks, which radiate a cold peace and a terrifying 
turmoil of feverish artistic experience“.60 Vera Jovanović, the author of several 
texts about Rajko Mamuzić as a collector, cultural worker and art connoisseur, 
recognized this review as one of his prominent writings: ˮVozarević was respon-
sible for Mamuzić’s collection, as he was described as its founder and spiritual 
creator. In general, this review is an example that is rarely found in our art cri-
tique, and says a lot not only about the artist and his art, the intimacy and friend-
ship between the artist and the patron, but also about Mamuzić himself and his 
comportment with people and their creative power“.61

By presenting the collection to the public and accompanying it with a repre-
sentative catalogue, Rajko Mamuzić made it known to a wider audience. Experts’ 
recognition of its calibre came in 1972 with the statement of Lazar Trifunović, 
who identified the values of the collection: ˮThe collection of Rajko Mamuzić has 
an exceptional artistic, historical and material value. Therefore, I believe that 
opening this collection to the public and including it in artistic life would be a 
valuable contribution to our culture“.62 Furthermore, Lazar Trifunović briefly de-
fined the collection as a stylistic whole ( sˮtylistically pure and complete“), point-
ing out its vantage of including the works of artists who belonged to the most 
important art groups: ˮDecember group“, ˮIndependents“ and ˮEleven“. Also, 
according to Trifunović, in order to present each individual artist, the collector 
strived to make a presentation of artist’s entire work, by creating small retrospec-
tives with selected works. His account was recorded to elaborate and justify the 
collection museum formation and was the crucial argument for Novi Sad author-
ities to bring the Gift Collection of Rajko Mamuzić as a museum institution into 
existence.63

Rajko Mamuzić signed a Gift Contract with the Novi Sad Municipality on 
December 15th, 1972. The Contract states that the collector dˮonates to the City 
of Novi Sad, and through the Municipal Assembly of Novi Sad, his collection of 
works of art of the first post-war generation of Belgrade and Vojvodina artists“.64 

60 R. Mamuzić, “Delo Lazara Vozarevića”, Dnevnik, Novi Sad, 17th January 1970.
61 V. Jovanović, “Stanovišta i učinak Rajka Mamuzića”, p. 18.
62 V. Jovanović, Sudbina umetnina – zbirke, sakupljači i darodavci u Vojvodini, p. 202.
63 Ru – Galerija; inv. No. 66.
64 Ru – Mamuzić, R; inv. No. 1206.
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In the same Contract, the Municipality of Novi Sad agreed to provide the space 
to preserve and exhibit the collection in 1st Vase Stajića Street, ˮwhich will be 
remodelled to the requirements of modern presentation of artworks, with the 
consent of Rajko Mamuzić regarding the design project“. Additionally, any alter-
ation of the collection or alienation of the works is prohibited, and the Municipal 
Assembly is obliged to protect the independence of the institution even after the 
death of the legator. Mamuzić also obliged the Municipality to publish a repre-
sentative catalogue with a hundred reproductions in black and white, which he 
would edit himself, as well as to outfit the artworks for exhibition and provide 
the collection with the appropriate insurance policy. The contract was signed on 
behalf of the Municipal Assembly of Novi Sad by the then mayor Dušan Ilijević. 
Despite the fact that the Contract prohibits the changes to the collection or the 
exclusion of any artworks, some changes to the fund were conducted more than 
once by Mamuzić himself, which was documented in the archives of the institu-
tion.65

At the moment when the Gift Contract was signed, Rajko Mamuzić’s collec-
tion contained artworks of thirty-one artists, and before the opening of the Gift 
Collection to the public, the fund was expanded with artworks by four more 
artists. Despite subsequent attempts by the collector to expand the collection by 
adding artworks of other artists of the same generation, attempts not officially 
documented in the archives, the Primary Fund of the Gift Collection of Rajko 
Mamuzić still contains the same number of artists as at the time of endowment. 
They include: Danica Antić, Miloš Bajić, Slavoljub Slava Bogojević, Kosara 
Bokšan, Lazar Vozarević, Lazar Vujaklija, Matija Vuković, Angelina Gatalica, 
Ksenija Divjak, Aleksandar Zarin, Boza Ilić, Nikola Koka Janković, Ljubinka Jo-
vanović, Olivera Kangrga, Majda Kurnik, Aleksandar Luković Lukijan, Stevan 
Maksimović, Mario Mascarelli, Milorad Bata Mihajlović, Mirjana Koka Mihać, 
Edo Murtić, Petar Omčikus, Vladeta Petrić, Boško Petrović, Zoran Petrović, Mi-
lan Popović, Miodrag Mića Popović, Milica Ribnikar, Ljubica Cuca Sokić, Jovan 
Soldatović, Mladen Srbinović, Aleksandar Tomašević, Stojan Ćelić, Branko Filo 

65 The annex to the contract, dated to 15th December 1972, as well as several later documents, 
provide for the expansion of the collection with paintings by the following artists (artists already 
listed in the Gift Contract): Milorad Bata Mihajlović, Petar Omčikus, Edo Murtić, Ksenija Divjak, 
Dragutin Cigarčić and Mladen Srbinović. Also, in the files kept in the archives of the Gift Collec-
tion, paintings by Tivadar Vanjek, Miodrag B. Protić and Milan Konjović, artists who are no longer 
present in the depository, were also inventoried. In addition, the painter Miodrag B. Protić is the 
only member of the “December Group” who is not in Mamuzić’s collection – although such a 
concept is unusual, the reasons for excluding this (as well as other) painters from the collection are 
not explained or mentioned in existing documentation.
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Filipović and Dragutin Cigarčić. The outline of the collection is determined by 
the works of artists from the Old Fairground (and later mostly included in the 
ˮBelgrade Group“), and complemented with pieces by artists from Agitprop, ˮZa-
dar Group“, i.e. artists representing the Parisian art circle in the 1950s, then the 
ˮDecember Group“ and the members of the Vojvodinian art scene. Almost all 
the artists gathered in the collection are the members of relevant art groups that 
marked the development and the highest achievements of Serbian and Yugoslav 
post-war modernism.66 Although it represents the taste and affinity of the bene-
factor, the collection can hardly be considered homogeneous. One of its main 
features is the combination of many diverse individual painting mannerisms that 
include aesthetic modernism, abstraction, associative painting, informel. At the 
time of the opening of the museum, the fund counted 438 artworks – paintings, 
sculptures, drawings and tapestries.67 The collection involves the artworks of 
twenty-eight painters and seven sculptors. A certain number of art pieces arrived 
to the Gift Collection after the death of the benefactor in 1994, as gifts from the 
artists themselves or their heirs, resulting in the expansion of the collection.68 
The art pieces by the artists excluded in Mamuzić’s original selection, that are 
gathered in this museum, today are organized as a part of the Study Collection.

The Gallery of Fine Arts Gift Collection of Rajko Mamuzić was opened to 
the public on October 23rd, 1974, which marked the celebration of Liberation 
Day in Novi Sad. The opening ceremony was attended by the collector himself, 
numerous figures from political, public and cultural life, as well as the artists 
themselves. Guests at the occasion were greeted by Petar Omčikus and Oskar 
Davičo. ˮA long time, maybe twenty years ago, the word was spread among 
painters, truly modern and revolutionary, about a man from Srem, a demobilized 
partisan officer, who furiously visited exhibitions and galleries of then still un-
known and unrecognized painters without patrons, buying their paintings with-
out bargain, giving what was asked for them. […] He was confident in his choice 
and never agreed to take any other painting but the one he liked and wanted to 

66 “Zadar Group”, as well as groups “The Independents” and “The Eleven”, “December Group”, 
“Belgrade Group” and “Group 57”.

67 According to the Commission for the Transfer of the Gift Collection of Rajko Mamuzić’s 
records, written “in the apartment of the donor on 18th October 1974”, the art depository of the 
Gift Collection included 165 paintings, 250 drawings and prints, 21 sculptures and 2 tapestries. In 
addition to artworks, the donor presented to the Gift Collection 1,602 publications (exhibition 
catalogues, magazines, monographs and research papers), 250 letters, notes and other documents, 
11 exhibition posters, 85 documentary photographs and four photo film negatives.

68 Today, due to additional purchases and gifts, the collection contains 945 artworks 
(paintings, sculptures, drawings, prints, tapestries, watercolours, etc.), most of which attributed to 
Stevan Maksimović and Boško Petrović.
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buy,“ – the writer Oskar Davičo began his speech. In the monograph published 
for this occasion, there was an inscription by Rajko Mamuzić, which is featured 
today in the hall of the building: ˮI dedicate this collection of fine arts of the so-
cialist epoch to the partisans of Vojvodina, fighters for revolutionary ideas“. This 
inscription is followed by the short note reckoning the aesthetic and didactic 
values of art in socialist society, as well as the social responsibility of artists, 
signed with the initials E. F. The introductory texts in monograph were written 
by Dušan Popović and Čedomir Brašanac. A journalist, diplomat, cultural work-
er and politician Dušan Popović pointed out the place of the collection in Vojvo-
dinian culture, as well as its place on the square Trg proleterskih brigada (where 
The Gallery of Matica Srpska and The Pavle Beljanski Memorial Collection had 
already been located), and also referred to the history of Mamuzić’s mission, 
from his generational roots and beginnings at the Old Fairground, the birth of 
the very idea of creating a collection to the day of its bequest to the city of Novi 
Sad.69 Another introductory author Čedomir Brašanac offered an essayistic re-
view of the collection and its collector, accentuating the autonomy and unique-
ness of Rajko Mamuzić’s selection. According to him, its special quality is the 
notion that most of the artists were, at the time of its creation, young and un-
known, which speaks to Mamuzić’s ability to evaluate and confirms his natural 
gift and sensibility. On the other hand, when it comes to selected works, per 
Brašanac, they do not reflect artistic directions or sˮtylized syntheses“ but eˮxis-
tential dilemmas“ articulated through fine art, and ”the intersection of all artistic 
aspirations speaks of a deeper sense of personal, authentic reaction of the artistic 
plane, a reaction as an expression of selective independence“.70 The public wel-
comed the opening of another legate in Novi Sad, which was followed by the re-
views in almost all daily newspapers. In one of the news articles about the open-
ing, almost the entire Vojvodina political leadership was mentioned as present for 
the occasion (Jovan Veselinov, Isa Jovanović, Stevan Doronjski, Radovan Vlajkov-
ić, Vilmoš Molnar, Nikola Kmezić, Đorđe Radosavljević, Jovan Dejanović, Dragu-
tin Zelenović, Tihomir Šuvakov),71 which indicates the importance of the event for 
Vojvodinian culture, but also highlights some of the figures that were involved in 
the formation of the museum institution. Through the recollections of the first 
meeting with Rajko Mamuzić, just before the end of the Second World War in 
1944, and later on occasion of the opening of the collection, Živan Milisavac  

69 D. Popović, “Delo jedne generacije”, p. 9–14.
70 Č. Brašanac, “Napor vredan pažnje”, in: Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka 

Mamuzića, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad 1974, p. 17.
71 J. Jovanović, “Otvorena Poklon zbirka Rajka Mamuzića”, Dnevnik, Novi Sad, 24th October 

1974.
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expressed his thoughts on the legate. He paid special attention to the place where 
it was located, the square Trg proleterskih brigada in Novi Sad, describing it as a 
small, hidden corner cˮovered with cars today, and tomorrow, hopefully at least, 
an art park – now received another ornament: a picture gallery of the generation 
that has matured and is in full development today“.72 Miroslav Antić, in his col-
umn ˮUsually on Friday“, presented Rajko Mamuzić to the readers of Novi Sad’s 
daily newspaper Dnevnik: ˮThere are people who are creators. They create the 
world out of nothing. There are others, who keep our world from dying. Rajko is 
the man – keeper of time and values. Maybe a pioneer, maybe an advocate of the 
idea that we are not only ours, but that we belong to the humanity, to all of us“.73 
Also, on the occasion of the opening of the Gift Collection, an interview was 
published with the acting director, Vlasta Ertl, who suggested the possibility of 
expanding the art fund, since the creative period, in the case of most artists, had 
not been completed.74

Practice had shown the need for adding art pieces to the collection, as well as 
the necessity for the occasional absence of certain artworks from the permanent 
exhibition, due to their presentation on retrospective exhibitions of the artists 
involved. That is why Rajko Mamuzić wrote, on January 31st, 1978, ”Work Reg-
ulations Regarding the Practices of The Gallery of Fine Arts Gift Collection of 
Rajko Mamuzić“. The most important paragraphs of this rule-book concern the 
permanent exhibition, which has to portray the work of each and every artist, but 
due to the lack of space for exhibiting the entire collection, periodic change of 
selection is allowed. It is necessary to equip the artworks adequately and provide 
them with titles and inscriptions, as well as to complete the exhibition with a 
suitable catalogue. According to Mamuzić, the exhibition space should be sup-
plied with benches for visitors. When it comes to public relations, the book un-
derlined the essential need to spread information about the collection among 
employees of business organizations, institutions, schools, youth and social orga-
nizations and protocol services. Interpretations and lectures about the collection 
should be adjusted to the interest of the audience because ˮit creates a warmer 
atmosphere in bringing visitors closer to the artworks, affects the expansion and 
enrichment of contemporary art knowledge, which is the ultimate goal of the 
visit“.75 The intention of the collector to enrich the fund of the Gift Collection at 

72 Ž. Milisavac, “Najlepša čestitka voljenom gradu”, Dnevnik, Novi Sad, 24th October 1974.
73 M. Antić, “Svaka ti čast, Rajko!”, Dnevnik, Novi Sad, 25th October 1974.
74 M. Grčić, “Grad obogaćen novom galerijom”, Dnevnik, Novi Sad, 20th October 1974.
75 R. Mamuzić, “Pravilnik o radu Galerije likovnih umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića”, 

in: Z. Šarić (ed.), Rajko Mamuzić – eseji i kritike, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka 
Mamuzića, Novi Sad 1995, p. 28.
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his own expense was indicated, as well as the possibility to, with his consent, 
expand the collection with works of artists already represented in its original 
form, by voluntary gifts from the artists, private persons or institutions. The 
benefactor reminds that the duty of the museum institution is to constantly col-
lect and gather the documentation on the existing artworks contained within the 
fund and to actively follow the still on-going practices and achievements of de-
noted artists. This ˮforms a valuable source for research of the development of 
our post-war art and its achievements“.76 The rules regarding the activities of cu-
rators and art boards were offered in the segment concerning the placement of 
works in the depository, the handling of damaged art pieces and the conditions 
in the museum building and its surroundings. When it comes to exhibition ac-
tivities, Mamuzić points to the Gift Contract that determines an already com-
mon practice at the time, of organizing one to three exhibitions a year, represent-
ing recent achievements of authors from the collection. It began with exhibitions 
by Ksenija Divjak (1975), Miloš Bajić (1976), Boško Petrović, Stojan Ćelić (both in 
1978), Milorad Bata Mihailović, Edo Murtić (both in 1979) and Majda Kurnik 
(1980); the program of the Gift Collection was dominated by solo exhibitions, 
peppered with an occasional group exhibition, such as ˮExhibition of Artworks 
by Artists from the Collection – Paintings, Sculptures, Drawings“ (1976), then 
”Ten Years of Painting by the Artists from the Rajko Mamuzić Collection 1945–
1955“ (1977), ˮDrawings“ (1981), ˮTapestries by the Artists from the Collection“ 
and ”National Liberation War and Restoration“ (both in 1987), that represented 
the first attempts to re-evaluate art of the second half of the 20th century.

Rajko Mamuzić had been, to a variable extent, involved in the activities of the 
Gift Collection throughout his life, and his relationship with the institution was 
marked by some controversies regarding the fund itself. The collection began to 
grow in a more intensive manner during the 1960s, as the artists were animated 
by the prospect of the future legate to offer their paintings to the collector, but this 
was not consistently reflected in the inventory of the endowment. The painter 
Milan Konjović’s reaction to the discovery that his paintings were not included in 
the Gift Collection fund, although Rajko Mamuzić had planned it, is the clear 
indication of this. In his letter sent to the director of the Gift Collection in Sep-
tember of 1989, the painter makes a remark: ”Regarding my two paintings, which 
I once gave to Mamuzić, and who is a friend of mine, and which he was supposed 
to include and exhibit in the Gallery, I learned that the paintings had never been 
exhibited, even though exhibitions in the Gallery are organized all the time“.77 

76 Ibid, p. 29.
77 Ru – Galerija; inv. No. 513; in a letter written a few years earlier, in 1981, Milan Konjović, 
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Admonitions to the management of the Gift Collection also came from Rajko 
Mamuzić himself regarding the irregularities in the work of the institution. The 
accusations of non-compliance with the Gift Contract, as well as the replications 
of the Gift Collection Council are documented in the archives of the institution. 
As early as 1975, there is a mention of collector’s objections to inadequate condi-
tions for the housing of artworks due to the unfinished building adaptation.78 
Bringing up the occurrences in which the Contract was not honoured, as well as 
constant disputes, made the work of the Gift Collection more difficult. The con-
flict with the management encouraged Rajko Mamuzić to formally terminate the 
Gift Contract in 1982, thus renouncing his status of the benefactor,79 which con-
sequently led to the decision to transfer the rights and duties of the founder of The 
Gallery of Fine Arts Gift Collection of Rajko Mamuzić from the city of Novi Sad 
to Socialist Autonomous Province of Vojvodina in January of 1985.80 ”Dissatisfied 
with the treatment of the Gift Collection by the city of Novi Sad, the donor Rajko 
Mamuzić asked it to be moved from Novi Sad or to be given a provincial status. 
[...] It would be worth reviewing the part of the contract concerning the future 
rights of the donor, so that Rajko Mamuzić should not withdraw his collection, 
which he intended to do if the status of the gallery does not change, i.e. if the con-
ditions for storing artworks do not improve“.81 The case from 1989 shows that the 
modest size of the exhibition halls led to the frequent displacement of the perma-
nent art display in order to present the temporary exhibitions, while the poor 
conditions of the art depository caused damage to the paintings and frames.82 A 
lawsuit from Mamuzić against the new founder was brought up soon after, fol-
lowed by the the collector’s decision to withdraw the gift.83 Artists, among whom 

without mentioning the fact that his works are not in the Gift Collection, congratulated Rajko 
Mamuzić on the television documentary “Postwar Painting”, which had four episodes and was 
broadcast on TV Belgrade: “How many talented people! How many great painters! And unfortu-
nately, how many premature deaths! [...] Thanks to Beljanski and You, and two excellent collec-
tions that have paved the stellar way for our modern painting. In all my joy and enthusiasm, I 
cannot resist embracing You and thanking You for tending to that wonderful generation and for 
collecting their art. Yours sincerely, Milan Konjović.”, Ru – Mamuzić, R; inv. No. 68.

78 According to the documentation from the Manuscripts Archives of the Gallery of Fine Arts 
Gift Collection of Rajko Mamuzić (Ru - Mamuzić, R; inv. No. 507). The problems were also 
discussed in the daily press, see: Lj. D., “Tužni život radosnih slika”, Dnevnik, Novi Sad, 21st 
September 1975.

79 M. Georgijević, “Donator sa faličnom biografijom”, Nezavisni vojvođanski građanski list, 
Novi Sad, 22nd October 1993.

80 Ru – Mamuzić, R; inv. No. 1209.
81 N. S-ć, “Zbirka menja status”, Dnevnik, Novi Sad, 28th December 1984.
82 Ru – Galerija; inv. No. 502.
83 Ru – Galerija; inv. No. 1302.
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were Miloš Bajić, Aleksandar Luković, Stevan Maksimović, Jovan Soldatović, An-
gelina Gatalica, Mario Mascarelli, Aleksandar Zarin, as well as the heirs of Boško 
Petrović and Slavoljub Bogojević, opposed the collector’s intention and gave 
prominence to the fact that their art belongs to the Gift Collection, that its place is 
within the whole, and that they are not the property of Rajko Mamuzić.84 The 
dispute was finally resolved after the death of Rajko Mamuzić in 2006, when it 
was determined that the provisions of the original Contract ”were in certain parts 
outdated due to the passing of time and changed circumstances, so that the pur-
pose of the contract could not be achieved“, which led to an Annex to the Con-
tract being signed between the founder and the successors of Rajko Mamuzić.85 

The constant necessity to participate in the work of the Gift Collection, as 
well as disputes with this institution, whether justified or not, reveal Mamuzić’s 
specific attitude toward the collection. Affection and eternal protective disposi-
tion towards artworks that, although gifted, remain ”in possession“ of the collec-
tor in a psychological sense, refusal to distance from collection-related activities 
and rejecting the notion of ”finalizing“ or ”rounding up“ the collection, are rec-
ognized as features of the known phenomenon in the history of collecting: ”For 
if one is a collector and there is nothing left to collect, who is one then? This fear 
also emphasizes the commonly heard justification that the fun is in the hunt and 
acquisition rather than in the possession of a collection.[...] A common strategy 
to avoid completion is to redefine or add new collecting interests as completion 
nears“.86 Аt the time of the collection of Rajko Mamuzić’s creation it represented 
a rare attempt at a systematic private collection of contemporary art of this mag-
nitude, and it was one of the first private collections to be made public; since the 
time of Mamuzić’s collecting today belongs to the domain of history, the existing 
time distance actualizes the research and evaluation of that art, which is recog-
nized in the more intensive presentation of similar collections in public.

Rajko Mamuzić passed away on December 11th, 1994 in Belgrade. His contri-
bution and creative work exceeded the local disagreements of an era. The collec-
tion he left behind enriches the artistic life of Novi Sad, while collector himself 
remains one of the great benefactors of his nation. Although he did not only make 

84 Ru – Galerija; inv. Nos. 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301.
85 The most important condition contained in the Annex to the 2006 contract refers to the 

expansion of program activities, which, in addition to the already regulated purpose, may include 
exhibitions of “established, elite fine artists who are represented in the Gallery collection based on 
generational, thematic or other criteria related to their art”: Ru – Mamuzić, R; inv. No. 530. For 
more details on the lawsuit between Rajko Mamuzić and the founder, see: J. Stolić, Ratko-Rajko 
Mamuzić, p. 8–13.

86 R. W. Belk, “Collectors and collecting”, p. 324
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friends on his journey, Rajko Mamuzić had them in great numbers, and he in-
debted them with his zealous efforts. About his calling, he remarked: ”With this 
experience, I would not recommend anyone to take on this difficult and thankless 
endeavour. The only thing that I am satisfied with is that my idea will come true, 
that I will gather painters that really represent indisputable greatness so that as a 
whole they will not be shown anywhere else, and it is no small pleasure to under-
stand those values that surround you, opposite from the norm that one should be 
practical and go for personal needs, as it has become customary in our environ-
ment, and I do not believe there is more reason for a person to be satisfied than 
when he realizes that he has wasted no time in his life“.87 With his personal com-
mitment, openness of spirit and aesthetic sensibility, Rajko Mamuzić connected 
the art scenes of Belgrade and Novi Sad in a unique way, the cities in which he 
lived and worked and considered his home. Belgrade and its surroundings is the 
place where he was born, schooled and buried in, and Novi Sad, the city to which 
he returned all his life, is a place of his museum collection – his main commit-
ment, life project and greatest love – and where one street bears his name. 

Ана Ракић

РАЈКО МАМУЗИЋ И ЊЕГОВА ЗБИРКА:  
СРПСКА ПОСЛЕРАТНА МОДЕРНА

Апстракт: Личност Рајка Мамузића, колекционара, мецене и пријатеља умет-
ника, присутног у савременој сфери културе и уметности, значајна је због истанча-
ног осећаја за уметничке вредности, као и колекционареве способности да сакупи 
дела која оличавају тежњу југословенске уметности ка модернистичким домети-
ма у периоду након Другог светског рата. Имајући у виду да је збирка настала на 
основу Мамузићевих личних афинитета, а да истовремено антологијски, у оквиру 
генерацијске целине, окупља нека од најзначајнијих имена савремене уметничке 
праксе, постоји потреба да се истраже уметничке тенденције, колекционарски 
концепт и недоумице које намеће садржина ове колекције, а у оквиру постојећих 
постулата теорије колекционарства. Рад ће понудити подробнију слику о животу 
Рајка Мамузића и настанку његовог материјалног и нематеријалног легата: начин 
сакупљања и избор дела у збирци, као и околности које су довеле до оснивања Га-
лерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића у Новом Саду. 

Кључне речи: модерна уметност, култура, музеј, колекционарство, југосло-
венско сликарство, Рајко Мамузић, поклон збирка, легат

87 V. Jovanović, Sudbina umetnina – zbirke, sakupljači i darodavci u Vojvodini, p. 202.
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UDC 903/904(497.11 Juhor)

Др Љубиша Васиљевић1

Народни музеј Крушевац
Србија

Марија Савић2

Институт за српску културу – Приштина (Лепосавић)
Србија

АРХЕОЛОШКИ НАЛАЗИ СА ЛОКАЛИТЕТА  
НА ЈУЖНОМ ЈУХОРУ И ПОДЈУХОРСКОМ  КРАЈУ

Сажетак: У организацији Удружења за културу и уметност Логос из Својно-
ва, организован је обилазак терена са циљем проширивања сазнања о културном 
наслеђу јужног дела планине Јухор и подјухорског краја. Као део мултидисципли-
нарних истраживања, пажња је посвећена и археолошким локалитетима. Истра-
живања су пружила нова сазнања о утврђењима у Поточцу, Пајковцу и Секуричу, 
забележен је материјал са налазишта у Својнову (Копани пут и Ливаде), док су 
регистровани нови локалитети у Брајиновцу.

Кључне речи: Јухор, подјухорски крај, археолошки локалитети,  покретни на-
лази, Поточац, Пајковац, Секурич, Својново, Брајиновац

У организацији Удружења за културу и уметност Логос из Својнова, у 
периоду од 4–6. априла 2019. године, организован је обилазак терена са ци-
љем проширивања сазнања о културном наслеђу јужног дела планине Ју-
хор и подјухорског краја. Истраживачи различитих профила (археолози, 
историчари, етнолози-антрополози...), на овај начин, пружили су свој до-
принос у откривању прошлости истраживаног подручја. Током истражи-
вања обиђено је и више археолошких локалитета, који представљају тему 
овог рада. У оквиру рада посебан нагласак биће дат на покретне налазе за-
бележене на локалитетима.

1 Ljubiša Vasiljević, National Museum Kruševac, Serbia
2 Marija Savić, Institute for Serbian Culture – Priština (Leposavić), Serbia
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На почетку представићемо налазе са висинског локалитета, познатог 
под честим називима за овај тип утврђења, Градина или Момчилов град. 
Смештен је на југоисточним обронцима планине Јухор, у атару села Пото-
чац (кота 285). Зараван са утврђењем је издуженог, полигоналног облика, 
приближних димензија од 200 х 159 метара. Утврђење је оријентисано у 
правцу североисток–југозапад. 

Локалитет су забележили још Ј. Мишковић и С. Мијатовић, крајем XIX 
и почетком ХХ века. Ј. Мишковић описује географски положај локалитета, 
очуване трагове бедема и бележи легенде везане за утврђење, наводећи и 
његово друго име Градишки клик. У тексту, посвећеном „Јуор планини”, 
Мишковић наводи и име „Момчилов град”, уз напомену да „причају да је 
Вукашин у томе граду убио Момчила”. Мишковић даље записује да је град 
зидао Спасоје Србар из Поточца и износи лични закључак да старина по-
тиче најраније из времена деспота Ђурђа.3 

Аутор град описује као „многоугаон”, наводећи да је, као и околна утвр-
ђења, зидан од камена. На удаљености од три стотине корака наводи се 
постојање куле-стражаре, подигнуте изван бедема утврђења. Од покретних 
налаза бележе се јатаган, алка „што је на главној капији била” и јеленски 
рог. Посебно је скренута пажња на остатке „шлакње” – горелог камена. Са-
чувана је и легенда по којој „код малих врата има закопаног блага”, које се 
може пронаћи на Спасовдан.4

С. Мијатовић утврђење у Поточцу назива „Момчилов град”, уз напоме-
ну да га је зидао војвода Момчило, наглашавајући да то представља разлику 
у односу на околне градове, за које није познато име градитеља. И овај ау-
тор бележи његов „многоугаони” облик, како и да је, попут околних градо-
ва, зидан од камена из најближе околине. Мијатовић наглашава постојање 
бројних покретних налаза (новац, оружје, оруђе...), откривених на јухор-
ским утврђењима, али не наводи који налази потичу са Момчиловог града.  

Археолошка истраживања локалитета спровођена су у периоду од 1982. 
до 1984. године. Том приликом утврђено је да најстарији културни слој 
припада праисторијском насељу градинског типа. Тада је констатовано да 
камени бедеми (ретки помени у дотадашњој литератури, као што смо виде-
ли, одређивали су их као средњовековне) припадају рановизантијском пе-
риоду. Испод југозападног бедема уочавају се трагови одбрамбеног рова. У 
оквиру бедема пронађени су остаци најмање шест грађевина зиданих од 

3 Јован Мишковић, Јуор планина (географијско-историјска слика). Јагодински округ, Бе-
лица, Београд 2011, 253–254.

4 Исто, 254–255.
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ситно цепаног и ломљеног камена, повезаног блатом. Подови грађевина че-
сто су поплочани правоугаоним опекама (могуће касноантичким, овде ко-
ришћеним у секундарној употреби). Један од објеката, већих димензија и 
пажљивије градње, вероватно је имао посебну намену. Мештани верују да 
се на овом месту налазила црква, па га и данас поштују као култно место. 
Ово веровање могло би се показати као основано.5 

М. Милинковић наглашава да ово утврђење спада у ред малобројних, 
код којих је део трасе бедема зидан без малтера као везивног средства. Уме-
сто малтера, као везивно средство употребљен је ситни камен повезаног 
блатом.6 Већ је наглашено да су на исти начин зидани и грађевински објек-
ти, регистровани у унутрашњости утврђења. Распоред грађевинских обје-
ката указује на већу густину изградње унутар утврђеног ареала. У околини 
објеката пронађене су и веће количине кућног лепа.

Најстарији налази са Момчиловог града припадају периоду старијег гво-
зденог доба, када су први пут искоришћене стратешке погодности овог ло-
калитета. За сада нису констатовани трагови бедема праисторијске градине. 
Могуће је да се они налазе испод бедема рановизантијског утврђења, који су 
пратили граничну трасу заравни, па су преклопили старију фортификацију.

Покретни материјал из праисторијског периода састоји се од фрагмена-
та керамике, која се може оквирно поделити на грубу и фину. Фина керами-
ка заступљена је са два типа здела израђених од добро пречишћене земље, 
танких зидова. Груба керамика састоји се од коничних здела и лонаца ма-
њих димензија, са дебелим зидовима. Керамички материјал аналоган је са 
налазима са оближњих градинских насеља, датованих у период старијег 
гвозденог доба.7

Грубој керамици припадају коничне зделе и лонци мањих димензија. 
Боја керамике варира од сивкастожуте до боје теракоте. Зделе су дубоке, са 
равним или благо разгрнутим ободом. Лонци су мањих димензија, дебелих 
зидова, са кратким, цилиндричним вратом. Декорисани су пластичном 
траком са косим урезима, смештеном на ободу или испод њега. Фина кера-
мика заступљена је са два типа исте врсте посуда – зделе са фасетираним 
ободом и коничне зделе украшене косим урезима. 

Од орнамената јављају се канелуре, орнаменти у облику латиничког 
слова S, украси изведеним радлом у виду троугаоних поља и декорација у 

5 Марин Брмболић, „Рановизантијско утврђење на Јухору”, Зборник радова Народног 
музеја у Београду, бр. XII/1, 1986, 199–200.

6 Михаило Милинковић, Германска племена на Балкану. Археолошки налази из времена 
Сеобе народа, непубликована докторска дисертавија, Београд 1998, 256.

7 Марин Брмболић, нав. дело, 202–203.
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виду увијеног ужета. Начин украшавања керамике карактеристичан је за 
период старијег гвозденог доба (приближно VIII–VII век пре нове ере). Нај-
ближе аналогије проналазе се на локалитету Петрус и градинским насељи-
ма у окружју Јагодине.8 

Археолошка истраживања Момчиловог града омогућила су увид и у 
богатство непокретних налаза из рановизантијског периода. Наравно, нај-
бројнији су керамички налази који се могу поделити у две основне групе – 
грнчарија за свакодневну употребу (лонци, зделе, поклопци и крчази) и 
грнчарија за чување течности и расутих твари (питоси и амфоре). Према 
томе, керамички материјал уклапа се у општу слику забележену на ранови-
зантијским локалитетима. Заступљени су и метални налази, практичне и 
декоративне намене: ножеви, косири, звона, гривне и фибуле. Од обрађеног 
коштаног материјала вреди издвојити декоративну апликацију, оплату др-
шке ножа, чешљеве и коштани инструмент. Пронађени су и фрагменти 
прозорског стакла, стаклених чаша и посуда мањих димензија.9 На трајање 
живота у утврђењу и у другој половини VI века посебно указује налаз фи-
буле са посувраћеном стопом и псеудообмотајем.10

Посебан значај имају налази бронзаног новца са представама Jустини-
јана I и Јустина II и Софије, које потврђују ближе хронолошко опредељење 
локалитета. Карактеристичан налаз представља фрагмент керамике који се 
може везати за германску популацију. Могуће је да се ради о најамницима, 
унајмљеним као део посаде утврђења. Реч је о керамичком фрагменту раз-
грнутог обода који је припадао посуди сиве боје са тракастом дршком. По 
ободу је изведен орнамент у виду низа жигосаних решеткастих ромбова, 
распоређених у виду лучно повијених трака.11 Описани тип декорације у 
литератури се најчешће повезује са Гепидима.12 

Са овим налазом можда се може повезати и откриће поменутог кошта-
ног инструмента. Реч је о предмету од обрађене животињске кости, сачува-
не дужине од 5 цм, чија је намена била утискивање жигова на керамици. 
Жиг који се добијао употребом овог печата био је овалног облика, дужине 
око 2 цм и ширине око 1 цм. Примењивањем жига креиран је решеткасти 
орнамент (вертикална црта која пресеца три попречне). М. Милинковић 

8 Гордана Чађеновић, „Праисторијске градине у зони става Западне и Јужне Мораве”, 
Крушевачки зборник, бр. 12, 2007, 10–11.

9 Марин Брмболић, нав. дело, 203–205
10 Михаило Милинковић, нав. дело, 258.
11 Исто, 256; Марин Брмболић, нав. дело, 204. 
12 Dušan Mrkobrad, Arheološki nalazi seobe naroda u Jugoslaviji, Beograd 1980, 53.
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наводи да овај тип инструмената и изведених орнамената није непознат у 
гепидском и лагобардском грнчарству.13 

Значај овог налаза додатно добија на значају јер он представља сведо-
чанство да се израда керамике германског типа одвијала унутар самог 
утврђења. Ова могућност ствара основе за даљу претпоставку да се на овом 
месту налазио центар за производњу германске керамике, намењен чита-
вом простору Поморавља. У Завичајном музеју у Јагодини чувају се два на-
лаза оружја са Момчиловог града. Реч је о стрелици у облику ластиног репа 
са тордираним вратом и тулцем и врху гвозденог копља у облику врбиног 
листа са тулцем.14 

Током 2017. године, случајно је дошло до занимљивог открића које про-
ширује знања о Момчиловом граду. Дејство клизишта довело је до одрона 
земље, након чега су постали уочљиви делови грађевине зидане опекама са 
два лучна отвора. Унутрашњост доступног простора оивичена је зидом од 
опеке који је, услед изложености високој температури, поцрнео и делимич-
но истопљен. Наведени грађевински објекат највероватније је представљао 
пећ за печење опека. Пећ је, извесно, била великих димензија и неопходно 
је археолошки истражити целокупан габарит, како би се прецизно утврдио 
начин њеног функционисања. 

Слика 1. Пећ са Момчиловог града (Фото: Љубиша Васиљевић) 

13 Михаило Милинковић, нав. дело, 256. 
14 Savo Vetnić, „Medieval Weapons and Implements deriving from the Middle Morava Basin”, 

Balcanoslavica, no. 10, 1983, 137–157.
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Приликом обиласка терена могу се уочити делови бедема зиданог ло-
мљеним каменом, као и остаци грађевина са више просторија и спратном 
конструкцијом. Подови неких грађевина били су поплочани опекама. На 
терену су, иначе, чести налази опека. Према казивању локалног становни-
штва, наилази се и на опеке са натписима. Такве налазе нисмо регистрова-
ли приликом обиласка терена, нити су мештани сачували неки комад.

Слика 2. Опека са Момчиловог града (Фото: Љубиша Васиљевић) 

У сваком случају, евентуално постојање опека са натписом, ствара по-
лазну основу за могућност да је ова локација била коришћена и у античком 
периоду, готово извесно након хунске најезде, а вероватно и нешто пре тог 
историјског догађаја.  

Слика 3. Обод масивног суда са Момчиловог града (Фото: Љубиша Васиљевић)
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На локалитету су чести и налази металне згуре, који указују да се у 
оквиру комплекса утврђења спроводила металуршка и топионичарска де-
латност. На ову делатност указује и налаз на који нам је скренуо пажњу 
Ненад Васковић, председник Удружења Логос. Реч је о делу обода велике 
посуде са масивним зидовима, која је имала улогу у процесу топљења руде. 

Досадашња открића покретног археолошког материјала нису потврди-
ла истинитост бројних легенди које настанак утврђења у Поточцу одређују 
у период развијеног и позног средњег века.

Наредну станицу на обиласку терена представљало је утврђење у Пај-
ковцу, још једно у низу локалитета са називом Градиште. Локалитет се на-
лази изнад путне комуникације која повезује обалу Западне Мораве са Се-
куричем и долином Лугомира. Утврђење је позиционирано на тромеђи 
атара села Пајковца, Орашја и Избенице, у јужном делу планине Јухор, на 
петнаест километара западно од Варварина. Извесно је да је ова комуника-
ција коришћена и у касноантичком и рановизантијском периоду. Постоја-
ње ове комуникације забележио је, још почетком ХХ века, Т. Бушетић.15 

Слика 4. Поглед на Градиште у Пајковцу (Фото: Љубиша Васиљевић)

За овај локалитет везује се белешка М. Ђ. Милићевића који наводи сле-
деће: „На Јухору, јужно од Јагодине, а западно од Mораве, код ’Девојачке 
стене’, има стара градина, о којој нисам ништа могао дознати до толико, да 
народ и њу, као обично, приписује Ђурђевој Јерини. У зидинама тога града, 
нађен је један красан буздован са 18 пера, који сам предао народном Музеју, 

15 Тодор М. Бушетић, Левач, Београд 1903, 498. 
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у Београду”.16 Сличне податке, вероватно засноване на Милићевићевом за-
пису, забележили су и Ј. Мишковић,17 Т. Бушетић18 и Ф. Каниц.19

Градиште у Пајковцу представља тип утврђења елипсоидне основе, које 
омогућава визуелну контролу над ширим окружјем. Улаз у утврђење, за-
штићен кулом, налази се на северозападној страни. Утврђење је додатно 
штитио шанац, чији се обим тренутно не може утврдити. На површини 
утврђења уочавају се необрађени и ломљени камен, опеке и кућни леп.

Слика 5. Део бедема на Градишту у Пајковцу (Фото: Љубиша Васиљевић)

Литература бележи налаз дела наруквице од стаклене пасте.20 Народни 
музеј Крушевац је 1997. године, путем откупа, дошао у посед више метал-
них налаза са Пајковца. Археолошки материјал, датован у V и VI век, састо-
ји се од накита, предмета за свакодневну употребу, оруђа и оружја.21 

У архиви Народног музеја у Београду постоје подаци о откупу средњо-
вековних предмета, забележени још 1887. године (наведени су различити 
месеци исте године, пошто налази нису набављени истовремено). У питању 

16 Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876, 180.
17 Јован Мишковић, нав. дело, 49.
18 Тодор М. Бушетић, нав. дело, 498.
19 Феликс Каниц, Србија земља и становништво – од римског доба до краја XIX века, 

друга књига, Београд 1989, 296.
20Душан Рашковић, „Рановизантијски археолошки локалитети и комуникације у ши-

рем крушевачком окружју”, у: Љубомир Максимовић, Нина Радошевић и Ема Радуловић 
(ур.), Трећа југословенска конференција византолога, Византолошки институт у Београду – 
Народни музеј Крушевац, Београд –Крушевац 2002, 34.

21 Душан Рашковић, Гордана Чађеновић, Археологија Варварина и варваринског краја, 
Тематски зборник Историја Поморавља и два века од варваринске битке, Историјски архив 
Крушевац, 7–34.
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је остава гривни и наруквица нађених, како је забележено, на „средњове-
ковном граду Јухору”. Непознати налазач је оставу поделио на три дела. 
Први део оставе продао је златару С. Т. Јевтовићу, који ју је потом препро-
дао Народном музеју. Две гривне из исте оставе поклонио је Народном му-
зеју Милија Миловановић из Бачине, док је једну гривну истом музеју про-
дала Станка Станојевић из Пирота. За још једну гривну из оставе нису за-
бележени услови набавке.22

Остава са Јухора састоји се од наруквица отвореног типа, које се међу-
собно разликују само по тежини (између 45,5 и 114 грама). Израђене су од 
веома финог сребра, комбинацијом техника ливења, тордирања, раскуца-
вања, филиграна и гранулације. Датују се у средину и другу половину XIV 
века.23 

Овај налаз, готово извесно, може се повезати са Пајковцем, као утврђе-
њем које се налази најближе Бачини. Међутим, морамо нагласити да на 
Пајковцу нису регистровани непокретни, нити покретни налази изван по-
менуте оставе, који би могли бити датовани у XIV век. Могуће је да су беде-
ми рановизантијског утврђења служили као прибежиште у познијим епо-
хама, па је у некој од тих немилих прилика могла бити похрањена и остава 
сребрних наруквица.

Приликом обиласка локалитета, због велике зараслости терена у расти-
ње, није било могуће уочити много покретних налаза. Видљив је грађевин-
ски материјал (ломљени камен и кућни леп), а налазе се и већи комади ме-
талне згуре. 

Слика 6. Згура са Градишта у Пајковцу (Фото: Љубиша Васиљевић) 

22 Десанка Милошевић, Накит од XII до XV из збирке Народног музеја, Београд 1990, 8.
23 Исто.
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Слика 7. Кућни леп са Градишта у Пајковцу (Фото: Љубиша Васиљевић)

Навешћемо и налазе тробридних стрелица, који се чувају у збирци На-
родног музеја Крушевaц. Поменуте стрелице прикупљене су приликом ра-
нијих обилазака терена.

Слика 8. Стрелица са Градишта у Пајковцу (Фото: Марија Савић)

У атару Секурича регистровано је више занимљивих археолошких на-
лаза и налазишта. На првом месту скренућемо пажњу на изузетан налаз 
оставе која се састојала од шест шакастих гривни. Остава је откривена још 
1884. године на локалитету Ливаде, који се тада налазио у оквиру њиве 
власника Милана Цонића. У Народни музеј у Београду доспела је само 
једна гривна, заслугом Владислава Тителбаха.24 Забележен је податак да су 
на локалитету Збеговиште  изоравани су фрагменти керамике сиве боје и 
различити метални предмети, укључујући и стрелицу у облику врбиног 
листа. 

За археологе је, при садашњем степену сазнања, на овом простору сва-
како најзанимљивије утврђење Градац, смештено на самој граници атара 

24 Михаило Валтровић, „Бакрене и бронзане старине из Србије”, Старинар, бр. VII, 
1890, 92.
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Секурича и Беочића. Прецизније, утврђење је подигнуто на врху Градска 
коса, са кога се стрма падина спушта ка воденом току познатом као Град-
ски поток. У близини протиче и речица Велика Грача, у коју се улива Град-
ски поток.

Прве податке о утврђењу на Градској коси забележио је Ј. Мишковић, 
који наводи остатке „некаква зида-града”.25 Следећи запис оставио је Т. Бу-
шетић, забележивши да је град имао кружни облик, са бедемима очуваним 
до висине од 1,5 метра и широким један метар.26 

На терену се уочава постојање утврђења издужене елипсоидне основе, 
са бедемима зиданим ломљеним каменом, уз коришћење малтера. Главни 
улаз био је заштићен кулом и шанцем. Приметни су остаци грађевинских 
објеката.

Слика 9. Остаци грађевинског објекта са Градца у Секуричу  
(Фото: Љубиша Васиљевић) 

Прва савремена истраживања локалитета извео је Завичајни музеј у Ја-
години, у оквиру ширег истраживања градишта на Јухору. М. Брмболић је 
извео прелиминарни закључак да је утврђење, према откривеним фрaгмен-
тима керамике, настало у I–II веку, док познији налази истог типа сведоче 
о егзистирању утврђења у VI веку.27 У Завичајном музеју у Јагодини чувају 

25 Јован Мишковић, нав. дело, 49.
26 Тодор М. Бушетић, нав. дело, 498.
27 Марин Брмболић, „Рановизантијска налазишта у Средњем Поморављу”, у: Радован 

Бубарџић, Живко Микић (ур.), Споменица Јована Ковачевића, Српско археолошко друштво 
– Филозофски факултет у Београду, Београд 2003, 286.
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се случајни налази врхова копаља и гвоздених секира. Налази секира могу 
се временски определити у период III–VI века.28 

На површини терена не уочавају се покретни налази, са изузетком ло-
мљеног камена и делова декоративне архитектонске пластике. Утврђење у 
Секуричу представља значајно налазиште, коме би требало дати приоритет 
приликом одабира локалитета предвиђених за будућа археолошка истра-
живања.

Слика 10. Фрагмент архитектонске пластике са Градца у Секуричу 
(Фото: Љубиша Васиљевић) 

Поново захваљујући ангажовању Ненада Васковића, истраживачи су 
били у прилици да се упознају са површинским налазима са два локалитета 
регистрована у самом Својнову – Копани пут и Ливаде. 

У досадашњој литератури налази (керамика, кућни леп) са локалитета 
Копани пут датовани су у прелазни период између позног бронзаног доба 
и старијег гвозденог доба. Површина налазишта, смештеног на тераси на 
ободу долине Велике Мораве, износи око два хектара.29 Новоприкупљени 
керамички материјал, датован у наведени период, састоји се од брадавича-
стих и језичастих дршки и фрагмената посуда украшеним канелурама.

Локалитет Ливаде, до сада, одређиван је само као праисторијски.30 
Анализа површинских налаза керамичког материјала указала ја на прису-
ство тунеластих дршки, обода посуда и делова амфора, што указује на 

28 Savo Vetnić, “Medieval Weapons and Implements deriving from the Middle Morava Basin”, 
Balcanoslavica, no. 10, 1983, 140–141.

29 Milorad Stojić, Gvozdeno doba u basenu Velike Morave, Beograd – Svetozarevo, 22; Љуби-
ша Васиљевић, „Археолошка налазиште регистрована поред термалних извора у окружењу 
Својнова”, у: Ивица Тодоровић, Голуб Јашовић, Иван Бецић и Љубиша Васиљевић (ур.), 
Тематски зборник Јухорски запис, Историјски архив Крушевац – Удружење за културу и 
уметност Логос Својново, Својново – Крушевац, 39–41.

30 Љубиша Васиљевић, нав. дело, 39.
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слично хронолошко опредељење као и у случају претходно описаног лока-
литета. Посебну пажњу привлачи налаз обода црвено глеђосане посуде, 
који се може определити у период антике.

Слика 11. Керамика са локалитета Копани пут у Својнову 
(Фото: Љубиша Васиљевић)

Причу о археолошким локалитетима на јужном Јухору и подјухорском 
крају, закључићемо са налазима регистрованим у атару села Брајиновац. На 
локалитете, смештене на обе обале Жупањевачке реке, пажњу је скренуо 
мештанин Веселин Миљковић.

Слика 12. Део обода античке посуде са локалитета Ливада у Својнову 
(Фото: Љубиша Васиљевић) 

На десној обали Жупањевачке реке утврђено је постојање некрополе. 
Нису видљива надгробна обележја, нити се уочавају покретни налази. 
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Спирање тла довело је до тога да су делови скелета видљиви на самој повр-
шини земљишта. Скелетни остаци посебно су уочљиви на северној страни, 
непосредно уз обалу реке, где је дошло до прокопавања земљишта за по-
требе локалне воденице. Иако нису регистровани покретни налази, сма-
трамо могућим да се некропола формирала у периоду позног средњег века. 

Некропола је могла припадати насељу, које се налазило на супротној 
обали Жупањевачке реке. На овом месту, на око 300 метара удаљености од 
обале, налази се локалитет Старо село. На површини локалитета уочавају 
се бројни фрагменти керамике из различитих епоха. Најбројнији су уломци 
праисторијских посуда датованих у период старијег гвозденог доба. Међу 
праисторијским фрагментима карактеристични су ободи здела, дршке пе-
хара, тракасте дршке лонаца, пластичне и чепасте дршке посуда... Пронала-
зе се и ситнији фрагменти античке керамике. Заступљени су и делови сред-
њовековних посуда украшених валовницом. 

Слика 13. Керамика из Брајиновца (Фото: Марија Савић)

Посебно карактеристичан средњовековни налаз из Брајиновца пред-
ставља добро очувана гвоздена мотика. Све наведено указује да се, на овом 
простору, налазио значајан локалитет који је био настањиван током разли-
читих епоха.
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Слика 14. Гвоздена мотика из Брајиновца (Фото: Марија Савић)

Као закључак истраживачких активности, навешћемо да је обилазак 
терен потврдио постојање значајних археолошких налазишта на истражи-
ваном простору. Као логичан след намеће се неопходност нових истражи-
вања, како теренских, тако и теоретских, али и публиковање добијених ре-
зултата како би локалитети са подручја Јухора привукли и одржали заслу-
жену пажњу, како у стручним круговима, тако и у погледу шире јавности. 
Користимо прилику да се, још једном, захвалимо Удружењу за културу и 
уметност Логос из Својнова, на преданом труду и омогућавању свих неоп-
ходних услова за истраживање.
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ARCHEOLOGICAL FINDS FROM SITES IN SOUTH JUHOR  
AND SUBJUHORIAN REGION

Abstract: In organization of the Society for Culture and Arts Logos from Svojnov 
a field trip was organized with an aim of widthening the cognition of the cultural her-
itage of the southern part of the mountain Juhor and subjuhorian region. As a part of 
mulitdiscipline research, the focus was also on archeological sites. Research gave new 
cognitions about fortifications in Potočac, Pajkovac and Sekurič, the material from sites 
in Svojnovo (Kopani put and Livade) was recorded, and new sites in Brajinovac is found.

Keywords: Juhor, subjuhorian region, archeological sites, mobile foundings, Po-
točac, Pajkovac, Sekurič, Svojnovo, Brajinovac
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ADOPTION AND SURROGACY:  
AN ISLAMIC PERSPECTIVE 

Abstract: Аdoption has gained universal acceptability for people for different rea-
sons. Surrogacy has become popular for childless couples as well as others who desire 
to have child without being responsible for the first months. Single women and single 
men and the other gender groups have used the both methods to fulfill their dream of 
having a child or progeny. This attempts to explore the islamic perspective on adoption 
and surrogacy and how muslims are dealing with this complex issue. Islam does not rec-
ognize the adopted relations of any kind and involvement of any third party in the life of 
married couple is also not permitted. But the shariat laws encourage the believers to be 
compassionate towards the orphans. And medical assisted pregnancy is allowed provid-
ed no third party involvement takes place.

Keywords: shariat, sunnah, hadith, fiqh, qiyas, ijtihad, jahilya

Ancient Arabia had various kinds of beliefs and customs which were consid-
ered indispensable. People did not dare to dispense with such custom and some of 
them were cruel. For instance a man (husband) could pronounce his (woman) 
wife as ‘mother’ and the latter ceased to be his wife. This pronouncement denied 
the woman her conjugal rights, but she could not remarry or leave the house of 
the ‘husband’. Similarly adoption was used as a cover to hide various kinds of 
human relations: son, daughter, brother, sister and others.

Prophet Mohammad during his stay in Mecca could not dispense with 
such practices such customs. He received in hiba (gift) from his first wife Lady 
Khadija a boy – Zaid bin Harith. He was from Arabs but was sold as a slave in 

1 Абдул Азим Актар, СГТ Универзитет (Гургаон), Индија
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the market. Lady Khadija bought him and presented to Prophet Mohammad. 
Later on prophet Mohammad manumitted him and raised the young boy as his 
own son. There was so much bond between the prophet and the boy that the 
latter came to be known as Zaid bin Mohammad out of affection. According to 
tradition when zaid grew up, he was reluctant to leave the patronage of the 
prophet.

After migration to medina, prophet Mohammad was looking for prospective 
groom for Zainab bint jahash. She was a widow and belonged to a noble family of 
the Quraish clan. Prophet sent the proposal of Zaid bin Harith to her. It is report-
ed by Quran and Sunnah that Zainab was not happy with the proposal despite 
the fact that the mediator was none other than prophet Mohammad. Finally 
Zainab accepted the proposal after the revelation of verse on the subject matter. 
The Quran thus narrates the incident: ‘it is not fitting for a believer man or wom-
an when a matter has been decided by Allah and his apostle to have any option 
about their decision: if anyone disobeys Allah and his apostle he is indeed on a 
clearly wrong path’.2

The marriage between zaid bin harith and Zainab did not work. Zaid bin 
harith, it is reported, was ready to part ways as it became difficult to manage dai-
ly household affairs and chances of reconciliation appeared bleak. Zaid bin Harith 
gave the first divorce to zainab but after the intervention and persuasion of 
prophet Mohammad restrained from pronouncing the final divorce. By this time, 
prophet Mohammad received the divine command to marry zainab bint jahash. 
This was narrated to the prophet by the angel. Prophet Mohammad was reluctant 
to consider the proposal, where he would be marrying the divorced wife his ‘ad-
opted son’, as it meant going against the custom and tradition of Arabia. The 
Quran guides the prophet, as was revealed: ‘Muhammad is not the father of any 
of your men but (he is) the apostle of Allah and the seal of the prophets: and Al-
lah has full knowledge of all things’.3

After removing the confusion about the ‘adopted son’, the divine decree 
came and advised Prophet Mohammad to marry Zainab bint Jahash. Because, 
she was the wife of the ‘adopted son’, which was declared null and void by the 
verse number 40 of chapter number 33, the customary law of him being the fa-
ther-in-law will not be applicable. But Prophet Mohammad was worried about the 
feelings of the people and the unforeseen consequences.

The Quran narrates the entire story and the divine intervention to end this 
dilemma and solemnize the marriage of prophet Mohammad with Zainab bin 

2 Surah 33 Al-Ahzab, Ayah 36.
3 Surah 33 Al-Ahzab, Ayah 40.
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Jahash: “Behold! Thou didst say to one who had received the grace of Allah and 
thy favor: retain thou (in wedlock) thy wife and fear Allah. But thou didst hide in 
thy heart that which Allah was about to make manifest: thou didst fear the peo-
ple but it is more fitting that thou shouldst fear Allah”. Then when Zaid had dis-
solved (his marriage) with her with the necessary (formality) we joined her in 
marriage to thee: in order that (in future) there may be no difficulty to the believ-
ers in (the matter of) marriage with the wives of their adopted sons when the 
latter have dissolved with the necessary (formality) (their marriage) with them: 
and Allah’s command must be fulfilled.4

The above verse provided the directive guidelines under which the ‘adopted’ 
relations were limited and they did not enjoy the same leverage as the genuine 
relations. It proved to be the guiding principle for the believers in the realms of 
adoption and adopted relations. The Arabian practice of having adopted relations 
and treating those relations as the ‘real’ ones was rejected in the lifetime of proph-
et Mohammad. And it was made loud and clear that the wife of such adopted son 
did not fall within those banned category (Mahram), which could not be mar-
ried.

Thus, the old age tradition of not to marrying the wives of the ‘adopted sons’ 
was discarded as the adopted relations cannot be equated with the blood rela-
tions. It was also obvious that the widows of adopted sons were within the per-
missible limits of marriage. Further, it was ordained that the adopted sons should 
be called by their genealogical fathers name, and they were ‘brothers in faith’, of 
the one Ummah.

The practice showed that such marriage was legal as per Islamic law on the 
ground that ‘adopted relations’ were deemed hollow. This was path breaking re-
form of the time to do away with the custom altogether and nip in the bud all 
such ‘adopted’ relations, which prevailed among the Arabs during the Jahilya 
period.5

In India, episodes from the life and times of Mughal Emperor Akbar provide 
us with instances when he also demolished the notions and perceptions of the 
people when it came to relationships. It is well known that Bairam Khan was a 
regent during the early years of Akbar’s reign. The Mughal Emperor used to ad-
dress Bairam as Baba and the relationship was akin to Father-Son.

After some time, under the influence of Maham Anga, his foster mother, 
Akbar requested Bairam to relinquish the court affairs and dispensed with his 
services. Bairam was not happy with the decision and proceeded to Mecca for 

4 Surah 33 Al-Ahzab, Ayah 37.
5 http://www.quransearchonline.com/html/biography/ilyref/zainabraz2.html / 09/04/17
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Haj, but was killed on the way. After his death Emperor Akbar married Salima 
Sultan Begum—the widow of Bairam Khan and brought up Abdur Rahim Khan-
e-Khana as his own son. After some time, Akbar was fed up of the activities and 
excesses of his foster brother Adham Khan and threw him from the balcony of 
the palace.

Adham died and Akbar disassociated himself with his foster mother Maham 
Anga. These incidents further demonstrates that ‘adopted’ relations and even fos-
ter relationships were not to be mistaken with the ‘blood relations’ and if necessi-
tated can be done away with.

After exposing and declaring the ‘adopted relations’, as the fake ones and to 
be guided by general Islamic law of blood relations and inheritance, Islam made 
‘adoption’ an act of charity, which must be pursued by the people to take care of 
the orphans and other children deprived of homely milieu and parental affection. 
The Quran at many places promises great reward for the houses and people which 
took care of orphans. Prophet Mohammad was himslef an orphan and was 
brought up first by his uncle Abu Talib and later by grandfather and Arab Lord 
Abdul Mutallib.

The Quran narrates the personal life of Prophet Mohammad in one chapter 
which deals with various aspect of his life and the verse says: ‘Did he not find you 
(o (Prophet) Muhammad) an orphan and gave you a refuge?’6 The verse refers to 
the childhood of the Prophet, in which the guardianship was within the larger 
family of the influential Quraish clan. In the early stage, it was uncle Abu Talib 
who was looking after the Prophet. Afterwards, the guardian was Grandfather 
Abdul Mutallib, who was also the chief of the tribe and an influential man. This 
was an answer to the elite of the Mecca who ridiculed the Prophet and his precar-
ious condition. It shows that the precedent of the person cannot decide the future 
of the person. It also makes strong pitch for the care and upbringing of the or-
phans, by citing the example of Prophet Mohammad.

Apart from this, there are several other instances when the Quran talks 
about the need to provide shelter to the orphans. The Quran says: ‘It is not righ-
teousness that ye turn your faces toward east or west; but it is righteousness to 
believe in Allah, and the last day, and the angels, and the book, and the messen-
gers; to spend of your substance out of love for him for your kin, for orphans, for 
the needy, for the wayfarer, for those who ask, and for the ransom of slaves;’.7

At another place the Quran says: ‘they ask thee (o prophet (saws) what they 
should spend (in charity). Say: whatever ye spend that is good is for parents and 

6 Holy Quran, chapter 93; Surah Ad-Duha, or forenoon, verse 6.
7 Holy Quran, chapter 2; Surah Baqarah, verse 177.
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kindred and orphans and those in want and for wayfarers. And whatever ye do 
that is good Allah knows it well’.8

In one chapter, the Quran calls for greater care for the destitute and orphans: 
‘Serve Allah and join not any partners with him: and do good to parents, kins-
folk, orphans, those in need, neighbors who are near, neighbors who are strang-
ers, the companion by your side, the way-farer (ye meet), and what your right 
hands possess: for Allah loves not the arrogant, the vainglorious’.9

Promising great reward for the service to the orphans, the Quran says: 8 and 
they feed for the love of Allah the indigent, the orphan, and the captive; (saying) 
“we feed you for the sake of Allah alone: no reward do we desire from you nor 
thanks; we only fear a day of distressful wrath from the side of our lord”. but Al-
lah will deliver them from the evil of that day, and will shed over them a light of 
beauty and a (blissful) joy.10

All the above verses clearly indicate great reward for the believers who take 
care of the orphans. In many traditions narrated by various companions of the 
Prophet, taking care of the orphan is termed as great service to the humankind. 
The Sunnah narrates various traditions of Prophet Mohammad, where the stress 
has been laid on taking good care of the orphans in lieu of reward in the next 
world and a place in the paradise. One Hadith narrates, ‘Allah’s messenger (saws) 
said, “if anyone strokes an orphan’s head, doing so only for allah’s sake, he will 
have blessings for every hair over which his hand passes; and if anyone treats well 
an orphan girl or boy under his care, he and i (prophet Mohamed (saws)) shall be 
like these two in paradise”, putting two of his fingers together!11 The closeness 
with the prophet in the next life is the greatest dream for believer, hence this is 
mentioned.

Another Hadith says, ‘Allah’s messenger (saws) said, “the best house among 
the Muslims is one which contains an orphan who is well treated, and the worst 
house among the Muslims is one which contains an orphan who is badly treat-
ed”.12 This clearly makes the distinction between the ‘good’ and ‘bad’ house on 
the basis of the treatment meted out the orphan.

In view of the above, adoption is not alien to Islamic belief and system. The 
emphasis on the well-being of orphans by the Quran, Sunnah and Fiqh, and the 
reward promised for their upbringing makes it clear that Islam allows adoption 

8 Holy Quran, chapter 2; Surah Baqarah verse 215.
9 Holy Quran, chapter 4; Surah Nisaa verse 36.
10 Holy Quran, chapter 4; Surah Nisaa verse 36.
11 Allah says in the holy Quran chapter 78; Surah dhahr verses 8–11.
12 Al-Tirmidhi Hadith 4974 narrated by Abu umamah.
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on the humanitarian grounds. The Muslim women’s Shura council unanimously 
believes that open, ethical, and legal adoptions are supported by the core beliefs 
expressed in Islamic sources and act as an acceptable way to improve the condi-
tion of orphans. “Islam” literally means making whole, sound, safe, and peaceful. 
Therefore making orphans well, safe, whole, and at peace is absolutely integral to 
Islam.13

Islam also allows for ijtihad and ijma in the larger interest of the public. Is-
lamic law has often integrated non-Sharia norms whenever these would further 
public interest. As put forth in majalla al-ahkam ai-adliyya, a complete code of 
Islamic civil law, “common use and custom, whether it be general or special, is 
made the arbitrator for the establishment of a judgment”.14

Islam accepts adoption as long it does not alter or sever the legal bond be-
tween the adopted child and his / her birth parents. Islamic adoption is possible 
if the adoption is taken basically for the sake of a humanitarian cause and it does 
not endanger the legal relationship of the child with the biological parents.15

The adopted should not 1) accept any share / part of the estate of his adopt-
ing parents / family; 2) use the family name of the adopted parents; 3) become the 
party under the guardianship of the adopting parents.

Lineage and Foster Relations

Given the fact that adopted children would be governed by the normal Is-
lamic law with regard to blood relations and inheritance, many families have 
adopted children through nursing and breastfeeding. In countries such as Saudi 
Arabia, where Islamic law is the rule, breastfeeding an infant or child under the 
age of two years gives the adopted child the rights of birth making him a mah-
ram for the foster mother. In this regard, the Holy Quran clearly states, “your 
foster mother who gave you suck, your foster milk suckling sisters”.16

It is agreed upon by Islamic scholars that in order for the woman to accom-
plish foster mother relationship with the child, she must feed an infant three to 
five satisfying feeds. When she has completed three / five feeds, she would be el-
igible to be considered a milk-mother by sharia’a law. She has the same rights 
that are identical to natural mother. Lineage through breastfeeding is established 

13 Muslim women’s Shura Report on Adoption and the care of orphan children: Islam and the 
best interests of the child.

14 Ibid.
15 Ratno lukito, Legal pluralism in Indonesia: bridging the unbridgable, Rutledge, 2013, p. 141.
16 Surah Nisa, chapter 4, verse no. 2.
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with the father, and siblings before the age of two years of the child. On this 
ground many Muslim women have avoided marriage, responsibility and taken 
the route of adoption for social and security reasons. This assures some women 
security in old age and also allows them to enjoy their freedom by virtue of being 
single.

Among the Shiite the difference is with regard to the age of adoption and 
methods of adoption. The word guardianship in comparison and correlation 
with other system of law in Iran is an equivalent of child adoption.17 In Iranian 
law, according to protection of without guardian children act (1975) every Irani-
an couple can agree and the court will accept their guardianship of a child (arti-
cle 1). This will not in any way led to inheritance (article 2). Therefore, under the 
law of Iran, the expression “adoption of a child” is not used of; the view of the 
legislature is that, the legal status of these children is completely deferent com-
pared to biological child of the parent.18 The child, whose guardianship is 
sought, must not be more than 12 years of age. In addition no one of the parents 
either mother, or father or his grandfather must be known or to be alive.19 Prop-
erties could only be received through arrangement of settlements and wills.20

Indonesia, which has the highest population of the Muslims in the world, 
also follows the usual Islamic laws with regard to adoption. By virtue of adop-
tion, the child will not become the legal member of the adopted parents, and post 
adoption the child will not severe ties with the biological parents. The adopted 
child will not enjoy any inheritance rights when the adopting parents die and 
hence the status of child will not be bestowed on him.21

In recent times, millions of refugees have migrated from Syria, and they in-
clude orphans. Saudi families have adopted 6,691 abandoned children, according 
to a report released by the Justice Ministry.22 Latifah al-Tamimi, director of social 
supervision at the Ministry in the Eastern Province, said, ‘in Saudi Arabia, the 
orphans are entitled to birth certificates, passports and other personal docu-
ments. The Ministry also provides adoptive families Saudi Riyals 3,000 a month, 
with the children getting free medical treatment at private hospitals and bank 
accounts. However, orphan children adopted by Saudis must keep their original 

17 Mohammad Sardoueinasab, “Child adoption from Iranian law view”, International journal 
of liberal arts and social science, vol. 1, no. 2, 2013. p. 34.

18 Ibid, 34.
19 Ibid, 34.
20 Ibid, 37.
21 Ratno Lukito, legal pluralism in Indonesia: bridging the unbridgeable, Rutledge, 2013, con-

flicts: pluralism and resolution, p. 140.
22 http://www.arabnews.com/news/572211
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family names, and must be informed that they were adopted when they grow 
up’.23 

Orphans are entitled to live independently when they are 18. The Ministry of 
social affairs ministry also supports those who want to get married, providing a 
financial subsidy of SR 60,000 per person. Abdullah Makki, a former Islamic 
science professor at Umm Al-Qura University, said that Islam encourages adop-
tion but not changing the family names of orphans. “Islam encourages Muslims 
to embrace orphans so that they are raised in a family environment”, he said.24 
There are certain guidelines in Islam a believer who wishes to adopt must follow.

The guidelines are: The child will always be called by his/her biological fa-
thers name; The child will only inherit from his original blood-relationship; He 
will not be eligible to inherit from his foster-parents. The foster-parents who 
adopt the child have the option to will or bequeath up to a maximum of one/third 
of their wealth to their adopted children after their death, if they wish to do so. 
Islam calls for the sponsoring of the orphan, and the rearing of him or her with-
in the embrace of a faithful and compassionate family up to the stage when he or 
she grows up and attains full independence.

Thus, adopting or sponsoring an orphan/s is not only permissible in Islam, 
but an extremely meritorious and noble deed. One of the basic rights that every 
child must enjoy is the right to live inside a family.25 The category of children de-
prived of parental care includes non-sponsored orphans, whether their parents 
are known or not; children in care institutions, irrespective of their lineage or the 
status of their families, and children who have been transported across borders 
without their parents.26

Islamic law and opinions of most jurists concur that adoption in fullest form 
is not acceptable, as it requires severing the legal relationship between the adopted 
child and his/ her biological parents. No means should separate the child from 
the genealogical relationship. In Islamic belief and tradition the natural and legal 
relationship between the child and parent should not be broken for the sake of 
some worldly gains or on the pretext of providing support. And Islam prohibits 
any tampering with the law and will of the nature, as happens in the case of sur-
rogacy.

23 http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/693726
24 http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/693726
25 Children in islam, their care, upbringing and protection, Al-Azhar university in cooperation 

with United Nations Children Fund ( UNICEF), providing protection to children, 2005, p. 73.
26 Ibid.
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Surrogacy

Islam considers marriage a private and sacred contract between the husband 
and wife and any third party intrusion in any form is not encouraged or allowed. 
Surrogacy is about the third party involvement in case couple. As for single par-
ents, there can be no reason for them to have children for whatsoever reason. 
Today, surrogacy has emerged as easy way to have children for childless single 
men and women as well as married couples, and others. No reference to such 
method is found in Quran and Sunnah but this has emerged as a challenge for 
the ethics and morality in society. Islamic scholars believe that surrogacy is an-
other way to play with the law of nature and challenge the will of the God. The 
Quran narrates stories of even some prophets who prayed earnestly for child and 
were rewarded, as happened in the case of Prophet Ibrahim (Abraham), who was 
blessed with Ishaq (Isaac) and Ismael in advanced age. Given strict law for sexual 
relations, morality and purity, third party involvement for some worldly gains is 
ruled out under any circumstance.

Surrogacy is not allowed and it is tantamount to adultery, prostitution which 
are punishable offence. And the punishment is stone to death or public behead-
ing. As early as 1980, authoritative Fatwas issued from Egypt’s famed Al-Azhar 
university suggested that IVF and similar technologies are permissible as long as 
they do not involve any form of third-party donation (of sperm, eggs, embryos, 
or uteruses).

In the 22 nations group of the Muslim Middle East, a private IVF industry is 
flourishing. As of 2003, Egypt boasted 50 IVF centers, and the tiny country of 
Lebanon boasted more than 15 IVF centers, one of the highest per capita concen-
trations in the world.27 IVF was first practiced in the Sunni Muslim world, with 
clinics opening in the mid-1980s in Egypt, Saudi Arabia, and Jordan, all Sun-
ni-majority countries. The grand sheikh of Egypt’s famed religious university, Al 
Azhar, issued the first widely authoritative fatwa on Medically Assisted Repro-
duction on March 23, 1980.28 The Fatwa suggested that IVF and similar technol-
ogies are permissible as long as they do not involve any form of third-party dona-
tion (of sperm, eggs, embryos, or uteruses).

Gamal i. Serour, one of three founding members of the first Egyptian IVF 
center and the director of Al-Azhar’s International Islamic Center For Population 

27 Marcia C. Inhorn, “Making Muslim babies: IVF and gamete donation in Sunni versus Shii’a 
Islam”, Culture, Medicine and Psychiatry: An International Journal of Cross-Cultural Health Re-
search, vol. 30, no. 4, 2006, p. 431.

28 Ibid.
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Studies and Research, has spelled out the main points of the Sunni Islamic posi-
tion on medically assisted conception, as follows:

Medical Assisted Conception (MAC), in which artificial insemination with 
the husband’s semen is allowed, is permitted and the resulting child is the legal 
offspring of the couple. In vitro fertilization (IVF) of an egg from the wife with 
the sperm of her husband followed by the transfer of the fertilized embryo(s) 
back to the uterus of the wife is allowed, for a medical reason. If the marriage 
contract has come to an end for any reason, medically assisted conception can-
not be performed on the ex-wife even if the sperm comes from the former hus-
band.

Adoption of a donor child from an illegitimate form of MAC is not allowed. 
And the child who results from a forbidden method belongs to the mother who 
delivered him/her. He or she is considered to be a laqit, or an illegitimate child. 
An excess number of fertilized embryos can be preserved. The frozen embryos 
are the property of the couple alone and may be transferred to the same wife in a 
successive cycle, but only during the duration of the marriage contract.

No third party should intrude into the marital functions of sex and procre-
ation. No third party donation of sperm, eggs, embryos, or a uterus is allowed. 
The use of a third party is tantamount to zina, or adultery, and liable for punish-
ment. All forms of surrogacy are forbidden. Establishment of sperm banks is 
strictly forbidden, for such a practice threatens the existence of the family and 
the “race” and should be prevented.

The physician can practice MAC in all its permitted varieties, but his earn-
ings from use of the forbidden techniques is forbidden. He is guilty of illicit prac-
tice and income haram if he uses forbidden techniques.

Since the late 1990s, however, divergences in opinion over third-party gam-
ete donation have occurred between Sunni and Shiite Muslims, with Iran’s lead-
ing Ayatollah permitting gamete donation under certain conditions. This Iranian 
fatwa has had profound implications for the country of Lebanon, where a Shiite 
majority also seeks IVF services. Ayatollah Ali Hussein Khamanei issued a fatwa 
effectively permitting donor technologies to be used.

The child of the egg donor has the right to inherit from her, as the infertile 
woman who received the eggs is considered to be like an adoptive mother. Aya-
tollah Khamanei said in his original fatwa that the baby born of sperm dona-
tion will follow the name of the infertile father rather than the sperm donor.29 
Given the two Shiite religious practices of ijtihad and muta, Ayatollahs ali al- 
Sistani and Muhammad sa’id al-tabataba’i al-hakim, Shiite Scholars in Iraq, 

29 Ibid.
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advise caution against third-party donation practices, viewing them as largely 
unacceptable.

For Shiite Muslims in particular, the effect has been a Rethinking of tradi-
tional notions of biological kinship and parenthood, and the partial acceptance, 
at least among some segments of the Shiite population, of the “brave new world” 
of third-party donation. It must be reiterated that the vast majority of Muslims, 
both Shiite and Sunni, do not accept the idea of third-party gamete donation. In 
the hundreds of interviews that Marcia conducted since 1996 in Egypt (with 
Sunni Muslims) and Lebanon (with both Sunni and Shiite Muslims), the major-
ity of infertile couples were clear that donation was Haram, or forbidden.30 Pa-
tient concerns revolve around three sets of related issues: (1) the moral implica-
tions of third-party donation (2) the potential for incest, and (3) the moral im-
plications for kinship and family life.

The Muslims in the world have embraced the Medical Assisted Reproduc-
tive technologies with caution and reservations so that their religious beliefs, 
moral values and kinship ties are not affected. They also take into consideration 
the local moral and social values while going for any medical assistance to have 
child.

Concluding Remarks

It may be concluded that on the basis of the Quran, Shariah and lifetime 
example of Prophet Mohammad (Sunnah), that adoption among Muslim is al-
lowed on humanitarian grounds for the benefit of the adopted child. The idea is 
to provide the orphan a loving parent and a safe home environment, so that child 
does not become vulnerable in the strange world. The adopted child will not have 
any legal right over the property of the adopted parents and will be guided by the 
Islamic law of inheritance. Under no circumstance, adoption can be used as an 
easy route for the childless couples, single mothers, or others for any worldly 
gains. Surrogacy in the form any third party involvement is not permitted. How-
ever, Medical Assisted Conception with the help of advanced medical technology 
is allowed provided only the legally married couple exchange take place and are 
involved in the reproduction process, without violating the privacy and sanctity 
of the marriage. 

30 Ibid.
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Абдул Азим Актар

УСВАЈАЊЕ И СУРОГАТ МАЈЧИНСТВО:  
ИСЛАМСКА ПЕРСПЕКТИВА

Апстракт: Усвајање је стекло универзалну прихватљивост за људе из бројних 
разлога. Сурогат мајчинство је постало популарно за парове без деце, као и за оне 
парове који желе да имају дете без одговорности у првим месецима. Неудате жене 
и мушкарци самци, као и друге родне групе користиле су обе методе да остваре 
свој сан о детету или потомству. Овај чланак покушава да истражи исламску пер-
спективу о феноменима усвајања и сурогат мајчинства и начин на који се мусли-
мани носе са овим сложеним питањем. Ислам не признаје усвојене односе било 
које врсте и није дозвољено укључивање било које треће стране у живот брачног 
пара. Међутим, шеријатски закони подстичу вернике да буду саосећајни према 
сирочади, док је трудноћа уз медицинску помоћ дозвољена под условом да није 
укључена трећа страна. 

Кључне речи: шеријат, суна, хадис, фикх, кијас, иџтихад, џахилија
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КУЛТУРНИ РАД И УТИЦАЈ ЖЕНА  
У ПОСЛЕРАТНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ  

И ЊИХОВА ЗАСТУПЉЕНОСТ У ЧАСОПИСУ ДАН

Сажетак: Недовољно је посвећено пажње друштвеном и интелектуалном жи-
воту жена и њиховом скрајнутом положају у нашем друштву између два светска 
рата. Политички и културни живот био је захваћен новим струјањима и предосе-
ћало се, да ће се у 20. век ући уз судбоносне промене, како за мушкарце, тако и за 
жене. У свакодневном животу новонастале државе владао је хаос у свим порама и 
осећао се снажан одраз ратне катаклизме. Ипак, и у тако тешким и тмурним вре-
менима постојале су храбре, интелектуално јаке жене, спремне да крену у борбу 
против предрасуда и патријархата. У раду су приказане управо те храбре жене, 
књижевнице, интелектуалке које су већ у првим годинама после Великог рата об-
јављивале радове и подизале глас, дајући свој печат кроз поезију, приче и есеје у 
часопису Дан, који је излазио само годину дана од 1919. до 1920. са редакцијом у 
Београду, а штампан у Новом Саду. Рад садржи и селективну библиографију књи-
жевница и хероина заступљених у часопису као и њихове биографије. 

Кључне речи: часопис Дан, Први светски рат, жене, књижевнице

Крај Великог рата није окончао депривацију жена ни у једном сегменту 
друштвеног и социјалног живота како у Србији, тако и у свету. Жене тог 
периода биле су друштвено и материјално значајно инфериорније од му-
шкараца. У патријархалном друштву, какво је било наше, тешко је било 
бити жена. Необразоване и материјално зависне од мушкараца, саме себи су 
биле највећи непријатељи. Велики рат је свакако, у значајној мери, оставио 

1 Dragana Obradović, Matica Srpska Library (Novi Sad), Serbia
2 Snežana Miljanović, Matica Srpska Library (Novi Sad), Serbia
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тешке последице по већ изузетно компликован, суров положај у коме су се 
жене налазиле, а са друге стране потпомогао је женску еманципацију. Поред 
свих женских послова, без обзира на друштвени статус и образовање, успе-
шно су преузеле и све мушке послове, које су обављали мушкарци до одла-
ска на фронт. То ће касније бити један од кључних аргумената свих жена 
света, које ће кренути у борбу за своја права кроз сео 20. век. Током Првог 
светског рата, жене су искористиле прилику да се покажу и докажу и при-
ближе циљу родне равноправности, иако је улога жена и у овом важном 
историјском периоду била невидљива, занемарена и подразумевана. Изби-
јањем рата, многе жене у Србији су се добровољно пријављивале за рат и 
тиме пркосиле патријархалним нормама и забранама, да се школују и уче-
ствују у ратовима. У послератним годинама женама је био потребан велики 
рад, труд, знање и упорност да изађу из заборава и да ублаже сва мушка 
негирања њиховог постојања. Кренуле су у процес еманципације, знајући да 
ће пут бити дуг, трновит и да ће морати да спајају неспојиво. Тај пут траје 
неоправдано дуго и предуго, све до данашњих дана. У послератном Београ-
ду високо образовање није било резервисано само за мушкарце, могле су да 
се образују и жене али академска каријера им је била недоступна. Број сту-
денткиња је стално растао као и број отворених факултета, који су им били 
доступни. Процењује се да је образованих жена у Србији до 1914. године 
било свега 10% од укупног броја образованог српског становништва. Тај 
број образованих жена код нас није се драстично разликовао од броја обра-
зованих жена у европским државама тога доба. Управо ови подаци подста-
кли су ауторке овог рада да истраже културни рад и утицај жена у послерат-
ној књижевности и периодици. Женски рукописи тада беху изузетно ретки, 
али на њихове трагове ипак наилазимо у часопису Дан. Књижевни часопис 
Дан покренут је у Београду 1. јула 1919. године, а последњи двоброј излази 
11/12. марта 1920. године. Редакција се налазила у Београду, а штампан је у 
Новом Саду. Часопис је у то време окупио најбоље сараднике. Редакција ча-
сописа истиче да неколико прилога објављених у часопису „представљају 
модерне основе у схватању новог сензибилитета и модерних израза у умет-
ности овога времена”. Као чланови уређивачког одбора у првом броју пот-
писани су: Илија М. Петровић, Ксенија Атанасијевић и Никола Богдановић. 
Од књижевних текстова углавном су заступљени лирска поезија, поетска и 
приповедна проза и критички осврти. Аутори ових прилога били су тада 
претежно млади, неафирмисани писци, без књижевног имена. У овом раду 
осврнућемо се само на жене, које су објављивале у часопису Дан, а то су Ксе-
нија Атанасијевић, Милица Бешевић, Анђелија Л. Лазаревић, Јелка Лукић, 
Аница Савић-Ребац, Јела Спиридоновић-Савић.
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заступљеност у часопису Дан

Ксенија Атанасијевић, једна од најобразованијих српских жена, живот 
је започела тог петог фебруарског јутра 1894. године у Београду, када је 
њена мајка Јелена из угледне свештеничке породице умрла пар сати по по-
рођају, дарујући живот девојчици. Ова трагедија умногоме је одредила Ксе-
нијин живот. Тај страшан губитак и бол није делила ни са ким. Могло би се 
рећи, да је Бог ипак погледао девојчицу, доделивши јој слободоумну и па-
метну жену за маћеху, професорку Више женске школе, Софију, која није 
имала деце са Ксенијиним оцем, али се предано посветила подизању шесто-
ро деце, која су остала после Јеленине смрти. Расла је Ксенија у интелекту-
алном окружењу, и то и такво окружење одредило јој је изборе и утабало 
професионалну и животну стазу. Најбољи другови у детињству били су јој 
песник Растко Петровић и његова сестра, касније позната сликарка Наде-
жда Петровић. После сјајно завршене матуре са најбољим оценама, уписује 
студије филозофије с класичним језицима у Београду. Главни професор и 
по строгости и по захтевности био је чувени Бранислав Петронијевић, за 
кога је чула још у гимназији. На првом часу филозофије у гимназији, про-
фесорка им помиње дела тада већ уваженог и цењеног младог професора 
Петронијевића. Она је истог дана код куће пронашла његове радове и про-
читала их у једном даху. Била је опчињена начином на који је он предста-
вљао филозофију. Својом појавом и надахнутим, али и веома напорним 
предавањима, трасирао је пут и одредио живот ове младе девојке, опчињен 
њеним бритким умом и жељом за знањем. Дипломирала је 1922. године у 
Београду и одбранила докторску тезу „Бруново учење о најмањем” у којој је 
упоредила финитизам Ђордана Бруна и Бранислава Петронијевића. Докто-
рат је припремала у Женеви. Одбрана Ксенијиног доктората био је својевр-
сни догађај у Београду и у сали универзитета тражило се место више. У 
комисији су били Милутин Миланковић и Веселин Чајкановић, признати 
научници, а касније и академици. Ксенијин рад био је бриљантан. Да је 
била мушкарац, добила би овације и честитања, а овако као жена добија 
још и један задатак из више математике, који Ксенија као и све у животу 
лако решава, на изненађење свих, ноншалантно, женски, елегантно, без 
грешке. Ова жена-филозоф са задивљујућом библиографијом са око пет 
стотина јединица била је одлучна, да од свог ума направи моћно оружје. 
Ксенија је успела у томе и постала најобразованија Српкиња свог времена. 
Била је прва жена доцент и прва жена у наставном кадру универзитета. 
Етнолог др Тихомир Ђорђевић, један од оних ретких који је подржао њен 
избор за доцента, рекао јој је: „Честитам, колегинице. Добро дошли у пакао”. 
За Ксенију, на жалост, тада заиста и почиње пакао у виду интрига, јавних 
исмевања, подметања, ухођења. У часопису Женски покрет из 1923. године 



Драгана Обрадовић и Снежана Миљановић370

излази текст: „Уопште узевши, није тешка ствар добити катедру, тешка је 
ствар заслужити универзитетску катедру, и мушкарци испуњењем овог 
другог, понекад и без њега, лако постижу оно прво. Ми дубоко верујемо да 
код жена неће бити тај случај; оне ће увек морати заслужити универзитет-
ску катедру... Значи до универзитетске катедре треба прећи две озбиљне 
препоне – заслужити је и добити је. Гђица др Ксенија Атанасијевић их је 
обе сјајно прешла”.3 И поред свих нелагодности које доживљава и прежи-
вљава, пред Ксенијом су врло плодне године рада. Објављује радове, држи 
предавања, пише за стране научне часописе и 1928. године добија профе-
сорско место, али неуморна мушка клика не мирује. Оптужују Ксенију за 
плагијат због две реченице које није цитирала и одузимају јој звање без 
могућности да се брани. У том ружном поступку и линчу једне жене, уче-
ствују и њени пријатељи. Ксенија доживљава потпуну издају и приватну и 
професионалну. После година и година сизифовске женске борбе, умне и 
телесне, тражи да се пензионише. Нису јој дали пензију. За време немачке 
окупације опет показује своју тврдоглаву и храбру нарав и одбија да потпи-
ше Апел српском народу, кога су потписале многе њене колеге и то бива са-
свим довољно за хапшење од стране Гестапоа. Хапси је и нова власт, не зна 
се зашто, осим чињенице да је била у партизанима. Пошто јој нису могли 
поново на ревер прикачити никакав грех, пуштају је из затвора, али са 
свим губитком грађанских права и забраном на све њене књиге и радове. 
Тешке године муке и борбе за егзистенцију нису је сломиле, она и даље 
пише радове, али под туђим именом. Ксенија умире 28. септембра 1981. у 
Београду. Ни њени земни остаци нису нашли свој мир, сахрањена је на 
Новом Београду, али је гроб после неког времена раскопан и парцела је про-
дата новим власницима. 

Милица Бешевић рођена је у Сплиту 3. фебруара 1896. године, од оца 
Стевана адвоката и новинара и мајке Олге. Одрасла је у бројној уметничкој 
породици. Отац Стеван, пре Првог светског рата, породицу сели за Бео-
град, како би избегао ратовање у аустроугарској униформи против Србије. 
Милица по доласку у Београд и током рата своје прве сликарске потезе учи 
у атељеу сликара старе школе Уроша Предића, где је њена рођена сестра 
радила као модел уметницима. После завршетка Великог рата, Милица је 
завршила Загребачку школу за уметност, као и београдску Уметничку шко-
лу. Прву своју самосталну изложбу имала је одмах након дипломирања 
1922. године на Петој југословенској изложби. Путује за Париз и тамо се 

3 Милица Влајић, „Прво уступање наше университетске катедре жени”, Женски покрет, 
год. 4, св. 8, 1923, 337–338.
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задржава извесно време, учећи сликарство у атељеу руског уметника Чуха-
јева. У Паризу открива палету боја које је надахњују да их богато користи у 
свом ликовном изражавању. Њено стваралаштво било је под великим ути-
цајем сликара Уроша Предића, али је имала и сопствени дар да импресио-
нистички доживи сликарски мотив. Имала је свој атеље у Београду у При-
зренској улици број 3 на четвртом спрату. Њен сликарски опус највише је 
надахнут природом свог завичаја, где је често одлазила. Пејзажи су били 
њена неисцрпна инспирација, сликала их је живим бојама, чији је колорит 
пун сунца и мора. Радила је као сликар конзерватор београдског Народног 
музеја и била је прва жена сценограф Народног позоришта у Београду од 
1936. до 1941. године. Пре свега тога, Милица је била образована, еманци-
пована дама, па тек онда сликарка, сценографкиња, илустраторка, уметни-
ца. Никада се није удавала. Трагично је изгубила живот 6. априла 1941. го-
дине у стану својих родитеља, првог дана нацистичког бомбардовања Бео-
града. Тог кобног дана и већина њених дела је остала на згаришту Београда. 

Анђелија Л. Лазаревић, књижевница и сликарка, рођена је 3. октобра 
1885. године у Београду, као ћерка угледног лекара и књижевника Лазе Ла-
заревића и Полексије, женског потомка политичара Николе Христића. 
Имала је тек неколико година када је родитељима постало очигледно да је 
од оца наследила дар за писање и нежно здравље. Била је веома даровита и 
врло несрећна млада жена. Њен живот је био саткан од патње и болести. 
Детињство и младост провела је лечећи се од туберкулозе. Проналазила се 
у сликарству и за тај „занат” почела је да се школује. Болест ју је, међутим, 
често спречавала да иде на предавања, тако да је углавном учила од куће, 
долазећи само да полаже испите. Сликарску школу Ристе и Бете Вукановић 
положила је са одличним успехом. Паралелно је похађала и часове књижев-
ности, учила француски, немачки, енглески, руски и италијански језик. По-
сле положене мале матуре, постала је учитељица сликања у београдској Пр-
вој женској гимназији. Желела је да се усавршава у Минхену и таман кад јој 
се жеља испунила, нада јој се угасила, јер је морала да се врати за Србију 
због избијања Првог светског рата. Прву годину Великог рата проводи у 
Прокупљу са мајком и ту једно време ради као болничарка. Мало је познато 
да је Анђелија Лазаревић јунакиња једне од приповедака Данице Марковић 
и да је током рата, са сликарком Наталијом Цветковић, шарала ћупове у 
боје пиротских ћилима. Да би прехранила породицу, сликала је и народне 
мотиве на керамици и продавала. Њени ћупови били су у излогу Цвијано-
вићеве књижаре и савременици су писали да су изазивали велико интере-
совање и да су их касније многи копирали. Своје ликовне радове је од 1913. 
године излагала и на изложбама сликарског друштва „Лада” о чему кратке 
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белешке остављају Вељко Петровић, Зора Симић Миловановић и Тодор 
Манојловић. Рат појачава њену љубав према сликарству, али и болест. Из 
Париза се 1920. године враћа тешко болесна, али са цртежима париских 
мостова и улица. Од тада је мењала само места у којима се лечила. Борави-
ла у Бечу, Словенији, а потом на Хвару и у Сплиту, где је радила као профе-
сорка у средњој школи. Поред сликарства у њој све време тиња и живи 
књижевница. Пријатељи су је једва наговорили да штампа своје радове. 
Пресудну и вишеструку улогу у томе имао је Милош Црњански. Прочитав-
ши њене радове у рукопису, он ју је готово силом натерао да штампа своје 
стихове и прозу. Односи Јовану Скерлићу на читање своје прозно дело „Лу-
тања”, у којима је приказала живот младих београдских сликара. Нажалост, 
није дочекала да види своју прву књигу, јер је изашла постхумно, у години 
њене смрти. Објављена је са престижним плавим корицама Српске књи-
жевне задруге и предговором Павла Поповића. Прозом Анђелије Л. Лаза-
ревић доминирају субјективни, унутрашњи животи јунака, њихова разми-
шљања, колебања, лутања и одлика су њеног унутрашњег песимистичког 
доживљаја света и човека. После те књиге, у којој су штампана „Лутања” и 
„Паланка у планини”, она и њен рад падају у заборав. Велику потпору даје 
јој Милош Црњански у часопису Дан, где јој као један од уредника објављу-
је неколико песама. У каснијим антологијама српске књижевности не нала-
зимо ове песме. Изузетак је антологија часописа Мисао у којој се налазе 
песме „Врапци” и „Човек с бременом”. Један од ретких, који је и у каснијим 
годинама осетио потребу да је отргне од заборава је Милош Црњански који 
1929. године у својим сећањима на послератну књижевност пише о Анђели-
ји Л. Лазаревић. Била је већ тада заборављена, а тек што су прошле три го-
дине од смрти. Да није тих сећања још једна даровита српска жена била би 
заборављена. Не смемо данас заборавити ни чињеницу, да је Анђелија Ла-
заревић, ћерка Лазе Лазаревића, морала на својим нејаким плећима, поред 
болести и патњи, да носи бреме познатог оца, лекара и књижевника. Изве-
сно је, да јој је при уласку у књижевност та чињеница свакако била отежа-
вајућа, јер би се, чак и нехотице, наметало поређење са очевим делом. Има-
ла је свега пет година када га је изгубила, па се не може говорити о директ-
ном утицају на њен књижевни рад. Крхко здравље јој није допустило да 
искаже све своје таленте. Умрла је 25. фебруара 1926. године у санаторијуму 
Врачар, сахрањена је на Новом гробљу, у породичној гробници. У некроло-
зима који се могу наћи о Анђелији Л. Лазаревић, истиче се њена дарови-
тост, скромност и духовност. Српска књижевност до 20. века била је врло 
сиромашна женским ауторима и у Анђелији Л. Лазаревић имали смо пред-
ставницу српске женске психолошке приповетке (романа). И њени рукописи 
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су, нажалост, страдали приликом бомбардовања Београда 6. априла 1941. 
године. Библиографија радова Анђелије Лазаревић не броји много једини-
ца, али не треба дозволити да заборав прекрије и тај невелик, а ипак знача-
јан допринос жена у српској књижевности и уметности. 

Јелка Лукић имала је мали али вредан старалачки опус. Умрла је 1916. 
године у 22. години живота као студенткиња филозофије. Иза ње је остало 
доста песама у којима се може видети несумњиви песнички таленат ове 
младе жене. Сарађивала је на новосадском часопису Жена, а годину дана 
пред смрт изашле су јој у Делу две од њених најлепших песама „Екстаза” и 
„Враћање моме Браши”.

Аница Савић Ребац, савременица Ксеније Атанасијевић, делила је суд-
бину жена тог времена. Рођена је 4. октобра 1892. године у Новом Саду, као 
једино дете Милана Савића и Јулијане Савић рођ. Давидовац. Била је књи-
жевница, историчарка филозофије, професорка Универзитета у Београду. 
Аница је у детињству била окружена љубављу и пажњом и није се штедело 
на њеном образовању. Аничин отац Милан Савић био је угледни књижев-
ник, уредник и сарадник многих часописа. Једно време био је секретар, а 
касније и уредник Летописа Матице српске. Њихов дом у Новом Саду био 
је стециште књижевне и културне елите, па тако Аница још у најранијем 
детињству среће Лазу Костића, Јована Јовановића Змаја, Симу Матавуља, 
Уроша Предића, Милана Кашанина, Милоша Црњанског. Како бива веома 
образована, паметна и даровита за језике, већ 1905. са тринаест година об-
јављује прве преводе, пише песме и есеје. Завршила је Српску основну шко-
лу у Новом Саду, средњошколски течај у Српској православној вишој дево-
јачкој школи као редовна ученица. Српску велику православну гимназију 
завршава је као приватна ученица. Уживала је велику подршку породич-
них пријатеља који су редовно изражавали дивљење према њеном песнич-
ком таленту и преводилаштву. Због њеног даљег школовања и образовања, 
породица се сели из Новог Сада у Беч, тадашњи центар европске културе. 
Класичну филологију на Филозофском факултету у Бечу уписује 1910. го-
дине. Образује се, са родитељима често путује по европским градовима али 
и док путује води интензивну преписку са Миланом Кашанином и Мило-
шем Црњанским. Као апсолвент 1913. Аница са родитељима напушта Беч и 
враћа се за Нови Сад. Ратне године Аница проводи у Новом Саду. Волела је 
она свој Нови Сад, али тешко се носила са малом средином у којој је живе-
ла. Волела је Београд и уметнике са којима се тамо дружила и шетала. „Без 
освајачких црта лица и љупкости у држању, више горда и опора, Аница 
није нарочито примећивана у београдским круговима”, тако је Аницу опи-
сивао вечно у њу заљубљени интелектуални господин Милан Кашанин. 
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Чудна, вредна и упорна, после дипломирања 1920. године, мада сања о уни-
верзитетској каријери, предаје у гимназијама у Новом Саду, Београду, Ско-
пљу, Сарајеву. Докторирала је 1932. године на Филозофском факултету 
Универзитета у Београду са темом Предплатонска еротологија код ментора 
Веселина Чајкановића. Тек 1946. године биће примљена као професор на 
Београдски универзитет, где ће на Филозофском факултету предавати 
историју римске књижевности и латински језик. Била је у то време једина 
жена професор Универзитета. Неколико месеци после смрти свога мужа 
Хасана Репца, службеника Министарства вера Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, Аница се убила у свом стану у Београду. Сахрањена је на бео-
градском Новом гробљу 9. октобра 1953. године. Некада понос и дика Срп-
ске Атине, Аница је била сасвим сигурно, дубоко несрећна, одбачена и уса-
мљена. Није могла избећи свој судбински ноктурно, као ни већина хра-
брих, одважних, интелектуално оснажених жена у том простом, мушки 
острашћеном српском народу тог времена. Културну климу послератног 
Београда и Србије стварала је мала група младих жена, које су своје прве 
књижевне радове објављивале у периодици. Многи њихови радови су оста-
ли расути у часописима, а многа имена ће остати непозната историји срп-
ске књижевности. 

Јела Спиридоновић Савић рођена је 11. јануара 1890. године у Шапцу. 
Била је српска песникиња, приповедач и есејиста. Рођена је у богатој шабач-
кој породици, отац јој је био познати лекар Михаило Спиридоновић, који је 
после дипломе филозофије коју је стекао у Београду, докторирао медицину 
у Бечу. Због своје хуманости и пожртвованости добија надимак „сиротињ-
ска мајка”. По повратку у земљу добија намештење у Шапцу, где ће остати 
до смрти 1908. године. Осим што се бавио праксом, Спиридоновић је писао 
радове из културне историје, хигијене становања и медицине, а писао је и 
приповетке. Јела је од оца наследила љубав према књижевности. Школовала 
се у родном граду, где завршава Шабачку гимназију, а у периоду од 1911–
1913. године, студира филозофију у Трсту. 1913. године удала се за инжење-
ра Владислава Савића, шефа пресбироа у Министарству унутрашњих по-
слова. У годинама између два светска рата време са мужем проводи у Бечу 
и Њујорку. Своју прву збирку песма Са уских стаза, Јела издаје 1919. годи-
не. Њена поезија је савршена спрега уметности и филозофије. Песникиња 
раскошне маште и врелог темперамента скандализује својим стиховима, 
где слободним стихом опева еротски ужитак жене. Њена прва збирка пое-
зије, свакако је авангардни, тенденциозни почетак књижевности 20. века. 
Њена песма „Фебруар” из збирке Јесење мелодије нашла је своје место у Ан-
тологији српског песништва (19–20. века). Она пише и приповетке, али су 
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све оне, уствари, песме у прози. Своју другу збирку поезије Вечите чежње, 
Јела издаје 1926. године, где јој предговор пише Јован Дучић, истичући да се 
њене песме разликују од старијих песника својом формом и садржином. 
Према Дучићу, оно што Јелину поезију издваја је мистицизам и њена лична 
спиритуална нота. Један од најлепших и најбољих приказа збирке, написа-
ла је др Ксенија Атанасијевић, описујући метафизичку и родну димензију 
збирке. Према речима Ксеније „Јела Спиридоновић Савић је пречистила 
своју љубавну поезију за једно продубљено мистично осећање, што је запо-
чела још у својој поеми ретке лепоте Пергамента”.� Тридесетих година др-
жала је предавања на Коларчевом народном универзитету и у Колу српских 
сестара о животима и делима најпознатијих мистика. Већина тих предава-
ња нашао се у књизи Сусрети у издању Српске књижевне задруге на чијем 
је челу био књижевник Светислав Стефановић који је новембра 1944. годи-
не у ослобођеном Београду био стрељан као издајник. Годину дана касније 
Комесарска управа на челу са Ђуром Гавелом, објавила је извештај Српска 
књижевна задруга под окупацијом у коме је Јелин рад окарактерисан као 
„недостојан, неродољубив, издајнички”. Глас Јеле Спиридоновић Савић је 
утихнуо. Несхваћена, скрајнута и заборављена окренула се прошлости и 
имагинацији. Остала су њена необјављена дела у рукопису која се данас 
чувају у Међуопштинском историјском архиву у Шапцу. Умрла је у Београ-
ду 1974. године. 
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CULTURAL WORK AND THE INFLUENCE OF WOMEN IN POST-WAR 
LITERATURE AND THEIR PRESENCE IN THE MAGAZINE DAN

Summary: Insufficient attention has been paid to the social and intellectual life of 
women and their marginalized position in our society between the two world wars. Po-
litical and cultural life was affected by new trends and it was anticipated that in the XX 
century there would be decisive changes for both men and women. In the everyday life of 
the newly formed state, chaos reigned in all pores and a significant reflection of the war 
cataclysm was felt. However, even in such difficult and gloomy times, there were brave, 
intellectually strong women, ready to fight against prejudice and male dominance. The 
paper presents these brave women, writers, and intellectuals who in the first years after 
the Great War published works and raised their voices, making their mark with poetry, 
stories, and essays in the magazine Dan, published for only a year, 1919–1920, with the 
editorial office in Belgrade, and printed in Novi Sad. The paper also contains a selective 
bibliography of the women writers and heroines represented in the magazine, as well as 
their biographies.

Keywords: magazine Dan, World War I, women, writers
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КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ТАБЛОА  
СА ПОРТРЕТНИМ ФОТОГРАФИЈАМА ЧЛАНОВА 
ПЕТРОВАРАДИНСКОГ ГРАДСКОГ ЗАСТУПСТВА  

1872–1874.

Сажетак: У раду је приказано извођење конзерваторско-рестаураторских 
радова на таблоу са портретима чланова Петроварадинског градског заступства 
1872–1874, фотографа Јохана Рехницера, који је као поклон предат на чување 
Архиву Војводине. Физичко стање таблоа указивало је на неопходност извође-
ња конзерваторско-рестаураторских радова ради санације постојећих оштећења 
и очувања од даљег пропадања. Својства материјала утицала су на избор метода 
којима су санирана оштећења, и постигнута жељена естетска побољшања стања 
предмета.

Кључне речи: конзерваторско-рестаураторски радови, табло, портретне фо-
тографије, оштећења

Увод

На овим просторима континуитет израде таблоа са фотографијама да-
тира још из друге половине 19. века. Они су сведочанство не само форми-
рања грађанске класе и јачања грађанског друштва, већ и мајсторства фо-
тографа и постојања њихових уметничких атељеа. Наши фотографи пра-
тили су техничке могућности нових фотографских поступака, следећи 
праксу фотографских атељеа из великих културних центара Европе. Уса-
вршавање камера и фотографских процеса омогућило је масовну израду 

1 Višnja Nikolić, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
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портретних фотографија и приступачност широким слојевима друштва. 
Сачувани таблои из прошлих времена занимљив су историјски извор – 
они су драгоцен траг о постојању и деловању бројних грађанских удруже-
ња, предузећа, спортских клубова и других колектива. 

Табло са портретима чланова Петроварадинског градског заступства 
1872–1874, Архив Војводине је преузео 2021. као поклон Петра Мудрог, 
председника Асоцијације Везирац 1716. из Петроварадина. Двадесет седам 
портретних фотографија у овалу (портрета градских заступника) и једна 
правоугаона фотографија са мотивом Петроварадинске тврђаве каширано 
је на картон са штампаним флоралним орнаментом – виновом лозом у чи-
јем врху је грб Петроварадина. Такође, на таблоу се налази штампани текст 
са именима чланова заступства, као и називом атељеа у коме су израђене 
фотографије (Фотографски завод Јохана Рехницера из Новог Сада).

Јохан Рехницер се сматра једним од најпродуктивнијих новосадских 
фотографа, чији рад је трајао две деценије у континуитету. Фотографски 
атеље отворио је 1874. године, у згради Матице српске на Главној пијаци.2 

Табло димензија 97,8 cm x 75 cm, предат је Aрхиву без адекватног за-
штитног паковања и са бројним оштећењима. Стање паноа указивало је на 
потребу за конзерваторско-рестаураторским радовима. 

Затечено стање 

Увидом у затечено стање предмета констатована су бројна и разноврсна 
оштећења. Трагови преламања, подеротине, огреботине на површинском 

2 Ивана Јовановић-Гудурић, Новосадски фотографски атељеи (1854–1914), каталог 
изложбe, Музеј града Новог Сада, Нови Сад 2016.
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слоју, отисци обуће и недостајући делови били су приметни на носиоцу – 
дебљем картону светлосмеђе боје. Међу бројним механичким оштећењима 

најизраженије су биле подеротине 
које су се налазиле уз ивице таблоа, и 
чији распон дужина је био од 2 cm до 
40 cm – колико је износила дужина 
највеће подеротине која се протезала 
од десне ивице до половине паноа. У 
средишњем делу налазили су се коси 
процепи од oкo 7 cm дужине – меха-
ничка оштећења приметна не само 
на носиоцу (картону), већ и на цен-
трално кашираној фотографији правоугаоног облика. Картон је кисео и по-
жутео, и дошло је до раслојавања уз ивице и на угловима. Све подеротине су 
нестручно фиксиране селотејп тракама. Трагови старог селотејпа налазили 

су се на више места на лицу и полеђини, а као последица лепљења остале су 
тамне мрље и местимична оштећења површинског слоја картона на местима 
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апликације. Мањи недостајући делови картона били су приметни уз ивице 
и на угловима. Поред бројних трагова преламања, уз ивице су се уочавале и 
сиво обојене мрље – микробиолошко оштећење узроковано плеснима. 
Мрље боје рђе, тзв. foxing, различитог облика, најчешће тачкасте, приметне 
су местимично. У питању је појава која се такође повезује са плеснима, иако 
постоје и друге претпоставке у вези са њиховим настанком. Оне су резултат 
активности микроорганизама – посебно фунги, према биотичкој теорији.3 
Својом активношћу микроорганизми изазивају бројне промене на матери-
јалу – структурне, хемијске и естетске, а као извор нутријената погодују им 
површинске нечистоће, као и органска природа самог материјала – целуло-
зе и других састојака који улазе у састав папира и картона (лепкова, боја и 

пунилаца). Поред микроор-
ганизама, биолошка оштеће-
ња површинског слоја карто-
на узроковали су и инсекти 
– сребрна рибица.4 Такође, 
на више места уочавали су се 
и тачкасти трагови од мува. 
Површинске нечистоће у 
виду наслага прашине, по-
следица су неадекватног чу-
вања предмета, а деловање 
влаге довело је до појаве во-
дених мрља, приметних на 
неколико места – највише уз 

ивице паноа. Просута течност непознатог порекла узроковала је настанак 
мрља браон боје, видљивих на левој страни таблоа. 

Штампа на картону – текст и орнаменти – изведена је литографским 
поступком, црном графичком бојом, а оквир за фотографије штампан је 
златном, која је хладног, зеленкастог тона. На полеђини паноа, у горњем 
делу (средина), налази се љубичасти печат стакларске радње Стефана Нађа 
из Петроварадина (STEFAN NAGY PETERWARDEIN). Испод печата је при-
метна забелешка графитном оловком (1915). 

3 Daniela Melo et al, “Stains versus colourants produced by fungi colonising paper cultural 
heritage: A review”, Journal of Cultural Heritage, 2018, 168.

4 Сребрна рибица (Lepisma saccharinа) – инсект блиставо сребрне боје, дугачак око 1 
cm, са дугим наставцима у облику репа. Храни се угљеним хидратима. Воли прашњава и 
тамна места. Radmila Petrović, Preventivna konzervacija arhivske i bibliotečke građe, Društvo 
konzervatora Srbije, Beograd 2015, 71. 
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Димензије монохромних, допојасних портретних фотографија износе 
5,5 cm x 7,5 cm, а централно постављена фотографија правоугаоног облика 
је 12 cm x 8 cm. Услед неадекватног чувања дошло је до хемијског оштећења 
– слике су избледеле и уочљива је дисколорацијa (жућење преко целе повр-
шине).5 Жуто-смеђе тачкасте мрље приметне су на светлим деловима сли-
ке. На појединим фотографијама видљив је foxing, као и површинске нечи-
стоће у виду тамних мрља. Неке фотографије су се по ободу делимично 

одвојиле од картона на који су каширане, а на појединим деловима су  
детектована механичка оштећења у виду преламања и пресавијања. Меха-
ничка оштећења манифестовала су се и у виду подеротина и огреботина 
на површинском слоју фотографске слике. На свим фотографијама уоча-
вали су се мањи недостајући делови уз ивице. Такође, приметни су и тра-
гови ретуша. 

5 С обзиром на то да беланчевина као везиво има тенденцију да жути, последица је 
промена боје целе површине слике.
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Идентификација фотографског поступка

Ради правилног спровођења мера заштите и одређивања метода кон-
зерваторско-рестаураторских радова на фотографском материјалу, важна 
је идентификација фотографског поступка којим је фотографија израђена. 

Портретне фотографије на таблоу су монохромни позитиви на папиру 
– примарној подлози тј. носиоцу фотографске слике. Идентификација фо-
тографског поступка извршена је визуелном инспекцијом – прегледом 
предмета голим оком, и помоћу дигиталног микроскопа Delta Optical Smart 
5MP PRO. 

Време настанка фотографија такође представља значајан елемент у 
процесу идентификације фотографских поступака који су кроз историју 
коришћени на овим просторима. Визуелне карактеристике и време настан-
ка портрета указивали су на то да су највероватније у питању албуминске 
фотографије. Познато је да су управо ове фотографије биле део свакоднев-
не фотографске праксе у другој половини 19. века. 

Албумински папир је од 1855. године, па све до краја века, био доми-
нантан материјал за израду фотографских позитива. Израђиван је натапа-
њем једне стране обичног папира у раствору умућеног беланца (албумин) и 
натријум-хлорида, након тога се сушио и сензибилисао у раствору сребро 
нитрата. Поново би се сушио у мраку, јер су комбинацијом соли у албумину 
и сребро-нитрата добијене фотоосетљиве сребрне соли. Приликом израде 
фотографија, заједно са негативом је излаган деловању сунчевог светла.6 С 
обзиром на то да је папир изразито танак, албуминске фотографије најче-
шће су лепљене на картоне (секундарни носилац), а често су и накнадно 
ретуширане. 

6 Hrvoje Gržina, Identifikacija, zaštita i čuvanje fotografija, Crescat, Zagreb 2016, 32. 
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Микроскопским прегледом фотографија установљена је фина мрежа 
микропукотина преко површинског слоја – што је типична карактеристика 
албуминских фотографија. 

Ток радова

Пре конзерваторско-рестаураторских радова направљена је фотодоку-
ментација затеченог стања предмета и отворен је конзерваторски картон у 
који су унети подаци о таблоу и његовом физичком стању. 

Узевши у обзир све податке до којих се дошло увидом у затечено стање 
одређене су методе рада. С обзиром на то да је пано сачињен од различитих 
материјала, и да су слике и текст добијени различитим уметничким поступ-
цима, конзерваторско-рестаураторским радовима су претходила испитива-
ња стабилности свих медија на воду и раствараче (спот методом) и мерење 
pH вредности носиоца. 

Прва интервенција подразумева-
ла је уклањање старих селотејп трака 
са лица и полеђине картона меха-
ничким и хемијским путем, помоћу 
хируршког скалпела и туфера са 
етил-ацетатом.7 Уследило је суво чи-
шћење површинских нечистоћа са 
лица и полеђине картона меком чет-
ком, сунђером од природног каучука 

7 Етил-ацетат је естар етанске (ацетатне, сирћетне) киселине и етанола, молекулске 
формуле C4H8O2. То је безбојна, ароматична течност – користи се првенствено као отапало 
и разређивач.
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(Wallmaster), сунђером од латекса (Wishab) и употребом гумица различите 
мекоће и састава. Нажалост, оштећења узрокована лепљењем селотејп тра-
кe, као и друге везане нечистоће није било могуће у потпуности уклонити 
органским растварачима.

 С обзиром на то да су на таблоу постојали знаци микробиолошке кон-
таминације, било је потребно применити мере дезинфекције. Картон је де-
зинфикован са полеђине, етил-алкохолом 70%.8 Раствор је аплициран по-
моћу туфера, локално, наношењем дезинфицијенса на делове носиоца са 
траговима оштећења. Мрље које су последица контаминације плеснима 
остале су видљиве и након дезинфекције – третманом су се могле само 
ублажити. Пре употребе дезинфицијенса, са површине предмета, сувим чи-
шћењем су уклоњене споре плесни, како не би дошло до реактивације у 
случају микроклиматских промена.

Подеротине и деламинирани делови на картону фиксирани су раство-
ром метилцелулозе (Glutofix), а делови који су недостајали попуњени су де-
бљом јапанском хартијом. 

Интервенције на фотографијама захтевале су посебну пажњу с обзи-
ром на то да се радило о веома осетљивом материјалу. За суво чишћење 

8 Етанол се користи у различитим концентрацијама, а максималну ефиксност као де-
зинфекционо средство има при концентрацији од 70%. Silvia Oliveira Sequeira, “Fungal 
biodeterioration of paper. Development of safer and accessible conservation treatments”, FCT: 
DCR – Teses de Doutoramento, 2016.
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површинских нечистоћа са фотографија коришћена је мека четка од козије 
длаке (јапанска четка HAKE). Са површине фотографија, нечистоће у виду 
мрља уклоњене су локално, дестилованом водом (помоћу благо навлаженог 
туфера).9 Све подеротине су фиксиране, а недостајући делови надомештени 
јапанским хартијама различите грамаже, мешавином скробног лепка и ме-
тилцелулозе. Ретуш на фотографијама је рађен акварелом у оловци (Faber-
-Castel) и метилцелулозом.

По завршетку конзерваторско-рестаураторских радова израђено је за-
штитно паковање – фасцикла од бескиселинског картона архивског квали-
тета, погодног за трајно чување. Преко лица таблоа постављен је бескисе-
лински, непуферирани трајни заштитни папир 80 g.  

9 Пажљивом контролом спровођења поступка мокрог чишћења, у овом случају локал-
ног чишћења дестилованом водом помоћу благо навлаженог туфера, знатно се ублажавају 
штетни ефекти које водени третман има на албуминским фотографијама – на микроскоп-
ском нивоу.
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Резиме

Конзерваторско-рестаураторски радови на таблоу са портретима чла-
нова Петроварадинског градског заступства 1872–1874, фотографа Јохана 
Рехницера, изведени су ради санације постојећих оштећења и очувања од 
даљег пропадања. Такође, примењена методологија била је и у функцији 
враћања естетских квалитета предмета. 

Велика осетљивост таблоа на аерозагађења, високу температуру и вла-
жност ваздуха – с обзиром на то да су у питању албуминске фотографије – 
захтева правилно руковање, чување у адекватном заштитном паковању и 
прописаним амбијенталним условима, уз одржавање параметара на опти-
малном, стабилном нивоу. Наведеним мерама заштите успорава се природ-
но старење материјала и значајно продужава трајност предмета. 
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Višnja Nikolić

CONSERVATION AND RESTORATION OF A BOARD WITH 
PORTRAIT PHOTOS OF THE MEMBERS OF THE PETROVARADIN 

CITY REPRESENTATIVES 1872–1874  

Abstract: This article demonstrated the process of conservation and restoration 
done on a board containing portrait photos of Petrovaradin City Representatives 1872–
1874, by photographer Johan Rehnicer, which was given to the Archives of Vojvodina 
as a gift. The physical state of the board showed that there was a need for conducting 
conservation-restoration work in order to repair the existing damage and to protect it 
from further decay. The characteristics of the material were important in determining 
the methods which were used to repair the damage and to achieve the wanted aesthetic 
improvements of the object's condition. 

Keywords: conservation-restoration work, board, portrait photos, damage
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Србија

КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА  
КЊИГЕ ЗБОРНИК ИСПРАВА  

ПРАВОСЛАВНЕ ОПШТИНЕ ВУКОВАРСКЕ

Сажетак: Књига представља збирку докумената. На корицама и књижном 
блоку је приметна деградација материјала настала као последица деловања неа-
декватних микроклиматских услова. Велики утицај влаге је довео до дисколори-
зације тканине, појаву великих водених флека и стварања плесни. Књижни блок 
је увезан са два типа повеза. На повезу и на листовима се налазе механичка оште-
ћења. Ослабљени повез је утицао да листови излазе ван оквира корица са доње 
стране књиге. У раду је описан поступак конзерваторско-рестаураторских радова 
извршених на корицама и целом књижном блоку, као и израда новог повеза.

Кључне речи: повез, књижни блок, конзерваторско-рестаураторски радови  

Назив књиге: Зборник исправа Православне општине Вуковарске
Димензије: 25 x 37,8 x 2 cm
Власништво: Српска Православна црква, црква  Светог Николе у Вуковару

Књига представља збирку докумената. 
На првом документу пише да је Главна скупштина Православне цркве-

но-школске општине Вуковар поверила краљевском јавном бележнику Ри-
сти Михајловићу да издвоји значајне документе. Након прегледа докумена-
та, јавни бележник је наложио да се документи повежу у књигу ради лак-
шег чувања. Књига садржи Посланицу Митрополита Викентија Јовановића 

1 Maja Jokmanović, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
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из 1732. године, што је уједно и најстарији документ у књизи, затим прави-
ла, тужбу, посланицу, споменицу и др. Најмлађи документ у књизи је из 
1894.

Према подацима из првог документа може се закључити да је повез из-
рађен након 1894. године. 

Затечено стање књиге

Књига се налази у тврдом повезу (повез израђен од лепенки2). У питању 
је целовит3 повез на којем су лепенке пресвучене памучним платном там-
нобордо боје. На средини предњих корица се налази текст (Зборник испра-
ва Православне општине Вуковарске) утиснут у тканину и лепенку. Око 1,5 
cm од ивице, на обе корице, се налази фино израђена бордура црне боје са 
флоралним мотивима. Изнад бордуре, око 5 mm од ивице корица  налази 
се једва видљива, танка, златна бордура. 

Књига се налази у доста лошем стању. Унутар књиге укупно има 48 ли-
стова. Листови су повезани у књижни блок помоћу конца са два типа повеза. 

2 Лепенке су вишеслојни производи папирне индустрије, израђени од сировина слаби-
јег квалитета (дрвењаче, хемијске дрвењаче, старог папира, итд.) чија је грамажа већа од 600 
g/m, при чему су много крући од картона и не могу се савити под углом до 90º без лома. 

3 Целовити повез је онај коме су хрбат и корице пресвучени истим материјалом у јед-
ном комаду.
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Листови до 28. странице су увезани повезом на две траке, док је остатак 
листова увезан другим повезом помоћу шареног конца беле и окер боје. 

Листови су приликом повеза слагани на горњи део (главу) књиге. Докумен-
та су подељена у 10 секција. Листови на одређеним документима су међу-
собно повезани јемствеником4 који се завршава испод воштаног печата. 
Унутар књиге се налази документ убачен у заштитну провидну фолију.

Унутар књиге предња и задња кори-
ца је одвојена од књижног блока, до 
одвајања је дошло услед слабљења лепка 
који је коришћен приликом повезивања 
књиге. Видљив је повез на две траке, та-
кође налази се и исцепани део тканине 
који се раније налазио на хрбатном делу 
књиге На унутрашње стране обе корице 
је залепљена јарко плава декоративна 
хартија испод које се налази светла хар-
тија лепљена на унутрашњи део лепенке 
(корице). Прах плаве боје, отрвен са де-
коративне хартије, се налази на предли-
сту5 и на унутрашњем делу књижног 
блока. На првом предлисту, у горњем 
левом углу, се налази ознака (65) писана 

4 Јемственик је конац од црвених, плавих и белих нити који се користи за повезивање 
службених докумената, а у сличне сврхе, у земљама бивше Југославије, на сличан начин као 
црвена трака у неким земљама обичајног права. Боје конца представљају заставу Србије 
која је коришћена у Србији пре стварања Југославије. Израз потиче од речи „јемство” што 
значи гаранција.

5 Папир за предлист има за циљ да споји књижни блок са корицама, да покрије унутра-
шњу страну корице и да штити књижни блок.
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хемијском оловком. Предлист, у случају ове књиге, представља заштитне 
омоте (кошуљице) првог и последњег документа. 

Други повез је рађен тако што је на хрбатном делу, унутар књиге, це-
лом дужином додата трака дебљег папира плаве боје (истог као и на уну-
трашњој страни корица) на којем су, у горњем делу налепљени памучни, 
шарени конци беле и окер боје. Кон-
ци пролази преко средине дволиста 
и завршавају се на доњем делу где 
слободно висе или су залепљени за 
доњи део плавог папира. Овим по-
везом су увезана документа од 29. 
до 48. странице. Листови (докумен-
ти) на овим секцијама су увезани 
сопственим јемствеником (плаве, 
беле и црвено-љубичасте боје) и по-
вез им почиње и завршава се испод 
воштаног печата. Претпоставка је 
да је овај тип повеза коришћен зато 
што су документа која су увезана 
овим повезом везана међусобно јем-
ствеником или су касније додавана 
у књижни блок.

На средини леве ивице књижног 
блока се налази веће механичко 
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оштећење у виду пробоја. Оштећење је настало оштрим предметом са три 
оштрице, где је приликом убода дошло до оштећења у виду већих рупа. На 
неким листовима се налазе по два, док на неколико листова има и по три 
пробоја. Пробоји пролазе кроз цео књижни блок, као и предње и задње 
корице, а настала су и оштећења на средини шареног конца беле и окер 
боје, приликом пробоја.   

Повез на траке (од 1. – 28. стра-
нице) је рађен помоћу белог памуч-
ног конца који је ослабио током вре-
мена. На неколико места је исцепан, 
прва и друга секција су испале из 
повеза. Траке су израђене од црне 
тканине. Ослабљен и оштећен повез 
је утицао да листови излазе ван 
оквира корица са доње стране књи-
ге, то се нарочито односи на листове 
који су увезани другим повезом (тј. 
29–48. странице).

На корицама и књижном блоку видљиви су већи слојеви прашине и 
разних нечистоћа. На корицама и на листовима се налази неколико већих 
физичких, механичких и микробиолошких оштећења. Лоши микроклимат-
ски услови, као и велики утицај влаге су довели до дисколоризације ткани-
не на корицама и појаву великих водених флека. Тамнобордо боја је испра-
на на више од 1/3 површине предњих и 2/3 задњих корица. Такође, влага је 
утицала и на црну флоралну и златну бордуру, тако што је довела до испи-
рања и потпуног губитка боје на неколико места. На свим овим деловима је 
дошло и до труљења и цепања тканине. Највеће подеротине се налазе на 
хрбатном делу књиге. У доњој зони предњих корица налазе се наборани 
делови тканине, највероватније су настали приликом израде корица (ле-
пљења тканине на лепенку).

На корицама су такође примет-
ни већи слојеви плесни у виду вели-
ких црних и белих флека. Унутар 
књижног блока на корицама плаве 
боје, као и на хрбатном делу се нала-
зе велике, црне флеке прашкасте 
буђи, као и окер флеке настале дело-
вањем гљивица. На листовима уну-
тар књижног блока, нарочито код 
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доње ивице, су видљиве флеке (розе, љубичасте, окер и црне боје), настале 
као последица деловања гљивица. На неколико листова су видљиве и веће 
водене флеке, које су проузроковале даље насељавање и размножавање ми-
кроорганизама. Видљиве су и тачкасте флеке органског порекла, настале од 
излучевина инсеката. На неким листовима су поред прашине, флека непо-
знатог порекла и других нечистоћа, приметне и масне флеке (сиве и жуте 
боје) настале од прстију приликом листања књижног блока.

Услед неадекватних микроклиматских услова (колебања температуре и 
влажности ваздуха), на неколико листова, дошло је до благог разливања 
мастила што се манифестује као блага обојеност око слова. Такође, влага је 
утицала да се и део текста преслика на суседни лист. 

 У механичка оштећења, поред рупа насталих пробијањем, такође спа-
дају и подеротине на листовима. Подеротине се већином налазе на среди-
нама дволиста и настале су листањем књижног блока или услед ослабљеног 
повеза. На неколико листова видљиво је и губљење мањих фрагмената хар-
тије. На једној секцији дошло је до цепања јемственика. 

Листови су различитих димензија и рађени су од две врсте хартије 
(ручне6 и индустријске израде). На листовима се налази писани текст за 
која су коришћена мастила црне, браон и сиве боје.  Ознаке су писане олов-
кама графитне и плаве боје. На листо-
вима се налазе и округли, воштани пе-
чати (укупно их има 9), док се на једном 
листу налази суви жиг. Печати су ста-
билни и немају већих оштећења.

 Неколико секција (листови израђе-
ни од хартије ручне израде) умотане су 
у заштитну индустријски израђену 
хартију (кошуљице). На неким листо-
вима се налазе вертикалне линије на-
стале од пресавијања, док заштитни 
омот нема линије, што указује да су се 
документи некада слагали као засебне 
јединице и да су тек касније сви листо-
ви увезани у књигу кад су им и додате 
кошуљице.

6 Карактеристика ручно рађеног папира су неједнаки и истањени рубови те специфич-
на структура, која је зависила о врсти сита на којем се папирна каша цедила; тзв. vergé – ре-
брасти папир цеђен на ситу сличном роштиљу. 
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На пет листова налазе се старе интервенције у виду закрпа. Закрпе су 
рађене од дебље хартије тамније окер боје. Служиле су за санирање подеро-
тина и као заштита од даљег цепања хартије.

Конзерваторско-рестаураторске интервенције

С обзиром на велику деградацију материјала било је неопходно извр-
шити целокупну конзервацију књиге и извршити развезивање и поновно 
увезивање листова. 

Пре свих радова урађено је фотографисање затеченог стања књиге у 
целини и са детаљима.

Затим се приступило механичком чишћењу помоћу усисивача слабије 
усисне моћи. Корице и књижни блок су пажљиво и детаљно очишћени од 
површинске прашине и других нечистоћа. Након чишћења приступило се 
развезивању књиге тако да су документа одвајана секција по секцију. 

Затим је рађено одвајање платна од лепенки и конзервација платна. 
Платно са корица се од лепенке одвајала лако јер је лепак који је коришћен 
приликом израде (највероватније туткало) током времена изгубио везивну 
моћ. На лепенци су се, исто као и на платну, налазили трагови деловања 
микроорганизама: велике водене флеке, црне и беле флеке настале од пле-
сни; као и тамније ружичаста боја која се под дејством влаге са платна пре-

сликала на лепенку. Само две 
мање површине на лепенка-
ма су остале нетакнуте. На 
њима су се налазили потези 
четке који су настали прили-
ком наношења лепка и ле-
пљења платна. На лепенкама 
је била приметна изразита 
киселост7, стога је одлучено 
да се не враћају у преповез, 
већ да буду замењене новим 
лепенкама.

7 Висока киселост изазива разлагање целулозе, што доводи до погоршања физичких и 
механичких особина хартије. Узрочник киселости која потиче од саме сировине код харти-
је добијене од целулозе из дрвета је лигнин који се налази у сваком дрвету и који се фабри-
кацијом не уклања потпуно, већ заостаје у мањој или већој мери. 
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Плави папир је био залепљен за лепенку јачим лепком тако да га није 
било могуће скинути, а да се не направе додатна оштећења на њему, тако да 
конзервација плаве хартије није била ни рађена. Сама чињеница да се пла-
ва боја отирала и остављала траг на суседним листовима представљала је 
додатни разлог да се папир не враћа у нови повез. 

Након скидања платна рађена је дезинфекција платна на упијачу, а по-
том је рађено и контролисано прање платна. Прање је рађено јако пажљи-
во, јер је боја била непостојана и спирала се на упијач.

Посматрање и фотографисање платна на контраосветљењу је рађено с 
циљем да се утврди и покаже стање и трошност платна настало током вре-
мена. Утврђено је да је око 70% платна трајно изгубило импрегнацију и де-
коративну тамно бордо боју, као и 
да је платно иструлило, истањено и 
изгубило је еластичност. Дошло је 
до цепања и таласања нити на хр-
батном  делу, а нарочито на мести-
ма пробоја где недостаје неколико 
већих фрагмената платна. Такође, 
показало се да недостаје много 
више ситних фрагмената платна 
него што је на први поглед изгледа-
ло. Недостајање фрагмената иде од 
неколико милиметара до 7 cm.

За реконструкцију и санирање 
механичких оштећења на платну 
узето је платно са унутрашње стра-
не хрбатног дела (то су платнене 
траке које су раније биле залепље-
но на унутрашњу страну хрбата, 
али су током времена отпале и 
нису имале више никакву функци-
ју). 

Након зашивања подеротина и закрпа рађено је ретуширање платне-
ног носиоца. Ретуширани су само они делови где је дошло до потпуног 
губитка оригиналног изгледа. Приликом ретуширања додати део је визу-
елно усклађен са оригиналним делом тако да је по завршетку радова ви-
дљива разлика ретушираног дела и оригинала. Реконструкција дела са 
флоралним мотивима рађена је према оригиналну у комбинацији црне и 
браон боје.
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С обзиром на велику кртост и тро-
шност платна било је потребно ојачати 
платнени носилац. Рађено је дублира-
ње оригиналног платна на ново плат-
но. Пошто је оригинално платно изра-
ђено од памука за ново платно је ода-
брано памучно платно сличних карак-
теристика и дебљине као оригинал. 
Дублирано платно је затим налепљено 
на нову лепеку.

Конзервација и рестаурација па-
пирног носиоца рађена је у тимском 
раду са колегиницом дипл. конзерва-
тором папира, Вишњом Николић. На 
свим листовима је прво извршено суво 
чишћење меким гумицама.  Приликом 
рада спровођени су исти поступци и 
коришћени су исти материјали. Једино 
се на листовима који нису садржавали 
текст (кошуљице) и на првом докумен-
ту (страница бр. 2) примењена два по-
ступка више (прање потпуним потапа-
њем и ојачавање метилцелулозом). На-
кон механичког чишћења рађена је 
дезинфекција која је имала за циљ зау-
стављање деградације хартије узроко-
ване деловањем микроорганизама. Де-
зинфекција је рађена локално помоћу 
туфера. 

За санирање подеротина и недо-
стајућих фрагмената хартије коришћен 
су јапански папири различите грама-
же. Након конзервације и рестаураци-
је папирног носиоца приступило се 
увезивању листова. Тип повеза који је 

изведен је повез на траке. Овим повезом су увезане све секције. Траке су 
израђене од књиговезачког платна, а за увезивање листова коришћен је ла-
нени конац.  Предлисти су израђени од бескиселинске хартије архивског 
квалитета. 
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Приликом увезивања, за разлику од првог повеза где су се листови рав-
нали на горњем делу (глави), листови су приликом преповеза били израв-
нати на доњем делу (нози). Разлог равнања према доњем делу је будући по-
ложај књиге на полици, тј. стајање књиге у усправном положају тако да под 
тежином листова неће долазити до слабљења конца и неког будућег кидања 
књижног блока. На унутрашњу страну задњих корица, од бескиселинске 
хартије, направљен је „џеп” у који је стављен лист који није био увезан већ 
се налазио у заштитној провидној фолији. Након свих конзерваторско-ре-
стаураторских радова израђена је заштитна кутија од дебљег бескиселин-
ског папира, кутију је израдила Вишња Николић. 

Пре стављања у заштитну кутију књига је умотана у танки, заштитни 
бескиселински папир. 
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Резиме

Изведене конзерваторско-рестаураторске интервенције су били усме-
рене пре свега са циљем да се заустави даље пропадање књиге, да се сачува-
ју подаци, као и да се задржи аутентичност књиге. Потпуна конзервација је 
обухватала санацију оштећења на листовима, као и на платну уз поштова-
ње реверзибилности коришћених материјала. Преповез је имао за основни 
циљ стабилизацију и враћање књижног блока у функционално стање. Ко-
ришћењем материјала архивског квалитета, приликом конзервације и па-
ковања, књига је заштићена од даљих спољних утицаја.

Легенде:

1 – Изглед предњих корица – затечено стање
2 – Изглед задњих корица – затечено стање
3 – Оштећења на књижном блоку и повезу
4 – Други повез који пролази кроз траку направљену од дебље хартије 
5 – Изглед хартије јаркоплаве боје
6 – Изглед повеза од 29. до 48. странице
7 – Оштећење у виду пробоја на корицама
8 – Оштећење у виду пробоја на књижном блоку
9 – Изглед старог повеза на траке 
10 – Микробиолошка оштећења на корицама књиге
11 – Изглед старе рестаурације у виду закрпе
12 – Изглед старих лепенки након скидања платна
13 – Изглед платна под контраосветљењем
14 – Изглед нити – макрофотографија
15 – Изглед предњих корица након извршених конзерваторско-рестау-

раторских интервенција
16 – Изглед задњих корица након извршених конзерваторско-рестаура-

торских интервенција
17 – Изглед књижног блока након новог повеза 
18 – Изглед бескиселинског предлиста и „џепa” направљеног за смешта-

ње листа у провидној фолији
19 – Паковање у бескиселинску танку хартију и кутију
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Maja Jokmanović

CONSERVATION AND RESTORATION OF BOOK COLLECTION OF 
PERMITS OFTHE ORTHODOX MUNICIPALITY OF VUKOVAR

Abstract: The book represents a collection of documents. There are obvious signs 
of degradation of materials on the cover and the text block which was the result of the 
inadequate micro-climate conditions. The text block is tied with two types of bindings. 
The weakened binding has made it possible for pages to move away from the frame of 
the cover at the lower side of the book. This article demonstrates the conservation-res-
toration form of interventions that have been carried out on the book A Collection of 
Permits of the Orthodox Municipality of Vukovar. The condition in which the book was 
found was noted down, as well as the procedure of the conservation-restoration form 
of intervention that was carried out on the cover and the entire text block as well as its 
rebinding.

Keywords: binding, text block, conservation, restoration
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ТРЕТМАН КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ СЛИКЕ 
НА ПЛАТНУ ЕТЕЛКЕ ВИТМАН ВИСКЕЛЕТИ 

 

Сажетак: Етелке Витман Вискелети (Witman Etelke Vizkeleti, 1882–1962). 
Структурална конзервација обухватила је разрамљивања слике, микроскопска 
испитивања бојеног слоја, у дањем поступку, a након извршених проба чишћења 
најбољи резултати добијени су употребом пуферованог раствора триамонијум-
-цитрата, који је и употребљен је за ефикасно уклањање наталожених нечистоћа, 
те примена доданих средстава за дочишћавање није била потребна. Након чишће-
ња, слика је подлепљена новим ланеним платном, исте густине  (Beva 371, при тем-
ператури од 60–65° C). Бојени слој рађен је уљаном палетом на кредно-туткалној 
подлози. Након испитивања евидентна је била стабилност бојеног слоја, ретуш је 
рађен у складу са оригиналом.

Кључне речи:  конзервација, минималне интервенције, рестаурација, тестови

Уље на платну (без назива) у богато украшеном раму рад је мађарске 
сликарке Етелке Витман Вискелети2 (Witman Etelke Vizkeleti, 1882–1962; 
слика је у приватном власништву). 

На слици је представљена уобичајена сцена са пијаце.  У првом плану 
упечатљив је женски лик, млада девојка приказана је како жури кроз пијач-
ни трг, са тамном косом и нежним теном, а у другом плану, иза девојке, 

1 Zorana Đorđević, Museum of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
2 О Етелка Витман Вискелети осим података који се односе на годину рођења и смрти, 

нису пронађени други биографски подаци. Њена дела су предмет многих аукцијских кућа и 
електронских база података (Види на: http://www.artnet.com/artists/witman-etelka-vizkeleti/; 
https://www.mutualart.com/Artist/Witman-Etelka-Vizkeleti/47B950E22B218035; https://www.
invaluable.com/artist/vizkeleti-witman-etelka-cp0pz3zggz/; http://www.kieselbach.hu; http://www. 
mek.oszk.hu; https://www.mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html  
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нижу се ликови продаваца, 
окружени препуним корпа-
ма и жена које заинтересо-
вано гледају робу. Трг је на-
глашен масивним стубом са 
леве стране док се у даљини 
назиру обриси града. Слика 
одише ужурбаном грајом и 
свакодневицом обичног пи-
јачног дана.3 То је приказ 
снажног колорита, сликан 
лазурним намазима, при 
пуној дневној светлости. Ис-
танчана моћ запажања избија из сваког угла слике преносећи импресије на 
гледаоца.

Услед времена дошло је до онечишћења лица слике, целом површином. 
Препознатљив изворни колорит изгубио је на својој снази, а прозрачност 
преподневног светла прекривена је маглом. Дебео слој депоноване прашине 
и онечишћења допринео је 
затамњењу карактеристич-
ног колорита, окупаног све-
тлом и ваздухом којим оди-
шу сва дела Етелке Витман 
Вискелети.

Ланено платно на којем 
је сликано, временом је пре-
трпело оштећења, ово је до-
вело до видног смањења гу-
стине платна, његове поро-
зности и местимичног недо-
статка основе и потке. Услед 
деградације било је јасно да 
је неопходно подлепљивање новим платном употребом усисног стола 
(suction table) синтетичким лепком (Beva 371).

3 Етелка Витман Вискелети препознатљива је по сценама свакодневице села и гада, 
мноштву ликова који се крећу трговима, улицама, пијацама... Ради се о истанчаном приказу 
сликарке најбитнијих карактеристика свакодневног живота. Све слике одишу разиграном 
ведрином и жовијалношћу.    
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Као ни у електронским базама података попут: 
Бојени слој рађен на кредно-туткалној подлози био је стабилан, без де-

формација платна, са мањим, парцијалним површинама без боје, углавном 
распоређеним у горњој и доњој зони слике (у целости, слика је стабилна). 
Детаљним фотографским сни-
мањима, под дневним и UV 
светлом, испитивањима под 
USB микроскопом потврђена је 
стабилност бојеног слоја, без 
завршног слоја лака. Сем ма-
њих оштећења украсни рам 
био је у добром стању. 

Структурална конзерваци-
ја обухватила је разрамљивања 
слике од украсног и слепог рама, механичко чишћење запрљане полеђине 
платна четкама, микрофибер крпама као и употребом вакуум чистача. У 
другом делу третмана исправљане су ивице платна, пажљивим квашењем и 
пресовањем стакленим теговима.

Урађена микроскопска испитивања бојеног слоја под нормалним и ул-
траљубичастим светлом потврдила су да на целој површини бојеног слоја 
(који је на појединим деловима слике наношен веома лазурно) не постоји 
слој лака. Стабилност бојеног слоја допринела је комфорнијем приступу 
третману чишћења.4 

Извршене су пробе чишћења употребом рестаураторских сунђера, ве-
штачке пљувачке, Vulpex течним сапуном, као и пуферованог раствора три-
амонијум-цитрата  TAC (који је дао најбоље резултате, већ у првим изврше-
ним пробама). Већ у првој фази овог дела третмана, након сувог чишћења, 
било је приметно уклањање једног дела, слоја депонованих нечистоћа, са 
површине бојеног слоја. Пуферован раствор pH 8,5 TAC угушћен Carbopol-
-oм EZ2 који је дао добре резултате у фази проба, употребљен је за ефика-
сно уклањање наталожених нечистоћа, те примена доданих средстава за 
дочишћавање није била потребна.5 Током процеса чишћења откривала се 
разноликост дневне светлости приказана тако јасно у свој својој лепоти. 

4 Бојени слој рађен је уљаном палетом на кредно-туткалној подлози. Након испитива-
ња евидентна је била стабилност бојеног слоја. 

5 Како су пробе, али и третман чишћења сувим поступком и употребом пуферованог 
раствора TAC угушћеног Carbopolom дали добре резултате у отклањању нечистоћа са повр-
шине бојеног слоја, пробе чишћења су овде обустављене и није се трагало за додатним сред-
ствима. 
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Ове импресије преносиле су се током третмана, до самог финиша. Након 
чишћења слика је подлепљена новим ланеним платном, исте густине  (Beva 
371, при температури од 60–65° C) (сл. 4 и 5).

Реконструкција подлоге бојеног слоја урађена је раствором креде у тут-
калу (око 7%), а површине на којима је недостајала подлога и бојени слој 
биле су изразито плитке, те су се лако обрађивале. Овако третирана слика 
затегнута је на нови слепи рам 
(са кајлама), са једном среди-
шном пречком. 

Ретуш је урађен испошће-
ном палетом уљаних боја, а на-
ком сушења аплициран је ре-
туш мат-сатен лак (Extra-fine 
retouching mat-satиn varnish, 
Lefranc and Bourgeois) у једном 
слоју, а потом и танак слој сатен 
лака (Satin picture varnish 
Lefranc and Bourgeois).
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Третман украсног рама изискивао је основно чишћење и скидање на-
слага нечистоћа за шта су употребљени туфери и дестилована вода (благо 
загрејана). Лепљење мањих, отпалих сегмената (који су донети са сликом) и 
њихово уграђивање урађено је употребом паралоида Б-72 у ацетону (10%). 
На крају радова, аплициран је заштитни слој мат-сатен лака (Extra-fine 
retouching mat-saten varnish, Lefranc and Bourgeois).

Иако третман конзервације и рестаурације слике није био изразито за-
хтеван и проблематичан, умногоме је допринео упознавању опуса уметнице 
истанчаног укуса и способности да ухвати дух једног времена. Дијалог са 
сликом био је свакодневан, допринео је да се подсетим на дубински смисао 
третмана конзервације и рестаурације који пре свега лежи и у поновном 
откривању уметника и његовог изражаја. Субјективна вредност задовољ-
ства током и након третмана била је огромна. 
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Легенде:

Сл 1. Изглед пре почетка третмана
Сл 2. Чишћење пуферованим раствором 
Сл 3. Детаљ исправљања ивица платна
Сл 4. Детаљ, пре третмана чишћења
Сл 5. Детаљ, након третмана чишћења
Сл 6. Изглед након рестаурације, без украсног рама
Сл 7. Изглед наличја и заштите слепог рама, након рестаурација
Сл 8. Изгледа након рестаурација, са украсним рамом

Zorana Đorđević

TREATMENT OF CONSERVATION AND RESTORATION OF PAINTINGS  
ON CANVAS WITMAN ETELKA VIZKELETI

Abstract: Structural conservation was included image framing, microscopic exam-
ination of the paint layer, in further proceedings after cleaning tests, the best results were 
obtained using a buffered solution of triammonium citrate, which was used to effectively 
remove accumulated impurities. Тhe use of additional cleaning agents was not required. 
After cleaning, the painting was glued with a new linen cloth of the same density (Beva 
371, at a temperature of 60–65° C). The painted layer was made with an oil palette, on a 
chalk-hammer base. After the examination, the stability of the painted layer was evident-
ly, the retouching was done in accordance with the original.

Keywords: conservation, minimal intervention, restoration, tests
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Др Филип Крчмар1

Историјски архив Зрењанин
Србија

ИЗВЕШТАЈ СА МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВИСТИЧКОГ 
САВЕТОВАЊА СТАНДАРДИЗАЦИЈА У АРХИВИМА. 

УПРАВЉАЊЕ ПОДАЦИМА У АРХИВСКОМ ОКРУЖЕЊУ 
(Нови Сад, 24–25. јун 2021)

У организацији Друштва архивских радника Војводине (ДАРВ), а под 
покровитељством Архива Војводине и Министарства културе и информи-
сања Републике Србије, у новосадском хотелу „Парк” је 24. и 25. јуна 2021. 
године одржано Међународно архивистичко саветовање на теме Стандар-
дизација у архивима и Управљање подацима у архивском окружењу (уста-
нове културе, библиотеке, факултети). Шести по реду скуп овог формата 
који организује ДАРВ првобитно је био планиран и најављен за почетак 
децембра 2020, али је услед ситуације проузроковане пандемијом вируса 
ковид-19 морао бити одложен. Након што су се стекли услови за његову 
реализацију, он је окупио четрдесетак културно-просветних и научних 
радника из Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске и Северне Македоније, 
који су током дводневног програма имали прилику да чују укупно 24 рефе-
рата посвећених проблематици означеној у самом наслову конференције.  
О њеном значају и волумену убедљиво је посведочило присуство водећих 
људи струковних архивистичких удружења са подручја бивше Југославије, 
као и библиотекара, музеолога, информатичара и научних радника других 
усмерења. Овакав интердисциплинарни приступ, уз импозантан низ уста-
нова у земљи и региону са националним, регионалним и локалним пред-
знаком чији су сарадници презентовали резултате својих истраживања и 
искуства у раду са архивском грађом, речито говори о амбициозној али и 
успешно оствареној намери организатора да задату тему постави на  

1 Filip Krčmar, Historical Archives of Zrenjanin, Serbia
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најшире могуће основе, а затим је квалитативно обради на један свеобу-
хватан и темељан начин. 

Домаће и стране установе културе и науке које су имале своје представ-
нике на саветовању биле су следеће: Архив Војводине, Архив Југославије, 
Државни архив Републике Северне Македоније, Историјски архив Пожаре-
вац, Историјски архив „Средње Поморавље”, Архив Републике Српске, На-
родна библиотека Србије, Историјски архив Ниш, Историјски архив Бео-
града, Историјски архив Кикинда, Музеј Војводине, Државни архив у Ду-
бровнику, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Институт за 
савремену историју Београд, Историјски архив Суботица и Историјски 
архив Зрењанин. 

Померање саветовања са децембра 2020. на јун 2021. утицао је на сма-
њење броја излагача – од првобитно планираних 30, у коначном програму 
их се нашло 26. Од тога су првог дана изостала пријављена излагања др 
Влатке Лемић (Свеучилиште у Загребу)2 и Светлане Успрцове (Државни ар-
хив Републике Северне Македоније, Скопље),3 док је рад одсутне Јасмине 
Латиновић (Историјски архив Београда) прочитала Станислава Блажевић 
из Архива Војводине. Из техничких разлога, др Јасмина Живковић из 
Историјског архива Пожаревац је уместо првог, реферисала другог дана 
скупа. Како би максимално изашли у сусрет не само учесницима, већ и 
заинтересованима који нису били у прилици да присуствују овом догађају, 
организатори су поред штампаних тролиста са програмом и распоредом 
излагања обезбедили и књигу са апстрактима свих пријављених радова са 
подацима излагача. 

Четвртак, 24. јун

На самом отварању скупа првог дана саветовања присутнима су се 
обратили: Љубица Будаћ, председница Друштва архивских радника Војво-
дине; др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине; Лела Павловић, 
председница Архивског друштва Србије;  Душан Поповић, председник 
Удружења архивских радника Републике Српске и директор Архива Репу-
блике Српске; мр Сејдалија Гушић, председник Архивистичког удружења 
Федерације Босне и Херцеговине; Споменка Пелић, председница  

2 Vlatka Lemić, „Specijalizirani arhivi u teoriji i praksi: tradicija i aktualnosti dokumentiranja 
arhivskog gradiva izvan arhiva u Hrvatskoj”.

3 Светлана Успрцова, „Државниот архив на Република Северна Македонија – користе-
њето на архивскиот материјал и заштитата на податоците во согласност со Законот за за-
штита на личните податоци и општата регулатива за заштита на податоците”.
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Архивистичког удружења Босне и Херцеговине и директорка Кантоналног 
архива Травник. У сваком од ових кратких обраћања изражено је задовољ-
ство због поновног окупљања архивиста након једногодишњег застоја у 
раду изазваног пандемијом вируса ковид-19, као и оптимизам и нада у нове 
и сличне сусрете у „посткоронарном” периоду. Скуп је званично отворио 
др Милан Мицић, помоћник Покрајинског секретара Аутономне Покраји-
не Војводине за културу, јавно информисање и односе с верским заједница-
ма.

Након избора радног председништва у саставу: Ванда Војводић Мицо-
ва (Историјски архив Зрењанин), Слободанка Цветковић (Историјски ар-
хив Пожаревац) и Милена Поповић Субић (Архив Војводине), отпочео је 
први панел са укупно дванаест излагања. Њихов најмањи заједнички име-
нитељ обухваћен је и артикулисан (кључним) речима стандард и стандар-
дизација у архивима, а разматран је на два методолошка нивоа – општем 
(теоријском) и посебном (практичном). Теоријски приступ са снажним 
ослонцем и освртом на најсавременију међународну правну регулативу о 
стандардима био је присутан у излагањима мр Владимира Иванишевића4, 
Светлане Перовић Ивовић5, Милене Поповић Субић6 и мр Владана Вукли-
ша7 који су, упознајући присутне са модерним трендовима и струјањима на 
овом плану, предочили и могућности њихове примене у домаћој архиви-
стици. С друге стране, у низу реферата, процес примене стандарда у дома-
ћој архивској пракси илустрован је конкретним примерима који су се кре-
тали у широком распону од сређивања грађе појединих архивских8 и би-
блиотечких установа,9 преко грађе појединачних архивских фондова10 до 
грађе код стваралаца.11 Важна архивистичка питања која се односе на 
стандардизацију обрађена су у рефератима о формирању архивских  

4 Владимир Иванишевић, „ISDF – Међународни стандард за описивање функција и 
могућности његове примене у архивима у Србији”.

5 Светлана Перовић Ивовић, „Стратегија заштите и стандарди превентивне и физичке 
заштите писане културне баштине на међународном нивоу”.

6 Милена Поповић Субић, „Стваралац архивске грађе”.
7 Владан Вуклиш, „Од папирног до дигиталног и назад: софтверска обрада и перспек-

тиве промјена у сређивању архивске грађе”.
8 Димитар Богески, „Стандардизација во Државниот архив на Македонија”.
9 Душан Никодијевић, „Обрада архивске грађе у Народној библиотеци Србије”.
10 Натали Величковић, „Стандард у одређивању подфонда, серије, подсерије на приме-

ру фонда Народни одбор општине Житковац (1944–1962), 1945–1962”. – Наташа Раденко-
вић, „Алексиначка женска подружина – Алексинац (1877– ), 1878–1948”.

11 Станислава Блажевић, „Телеком Србија а. д. Београд – Архив Војводине. Сређивање 
архивске грађе у архивском депоу Телеком Србије а. д. Београд у Новом Саду”.
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фондова12 и изради архивских сигнатура,13 док су две презентације биле 
посвећене примени јединственог архивског информационог система у Ар-
хиву Војводине (АРХИС),14 односно Историјском архиву Београда (ЈАНУ-
С),15 при чему је висок степен сређености архивске грађе подвучен као им-
ператив и conditio sine qua non њихове ефикасности.  

У завршном сегменту првог дана саветовања одржана је промоција 
књиге др Љубице Шкондрић из Института за савремену историју Србије 
(уједно и једне од излагача) под насловом Жена у окупираној Србији 1941–
1944. Поред ауторке, о књизи су говорили проф. др Биљана Шимуновић 
Бешлин са Катедре за историју Филозофског факултета у Новом Саду и др 
Драгомир Бонџић, научни саветник Института за савремену историју Ср-
бије. 

Петак, 25. јун

Други дан саветовања, посвећен теми Управљање подацима у архив-
ском окружењу, отворило је ново радно председништво у саставу: Зоран 
Стевановић (Архив Војводине), Срђан Сивчев (Историјски архив Кикинда) 
и Бобан Јанковић (Историјски архив Ниш). Кључне речи којима су обједи-
њена излагања овог сегмента скупа биле су: дигитализација, електронска 
информативна средства, претрага података. Присутни су кроз 11 занимљи-
вих презентација имали прилику да се упознају са начином сређивања и 
дигитализације не само архивских, већ и музејских16 и библиотечких збир-
ки научно-истраживачких установа у земљи,17 као и са досадашњим иску-
ствима архивских установа у Србији са израдом електронских информа-
тивних средстава.18 Надаље, приказана су два инострана примера добре 

12 Јасмина Живковић, „Регистратура и формирање архивског фонда. Изазови у контек-
сту савременог”.

13 Слободанка Цветковић – Милорад Јовановић, „Стандардизација сигнатуре у архи-
вима у Србији”.

14 Љиљана Дожић, „Стандардизација рада у архивима у Србији – примена јединственог 
архивског информационог система (АРХИС) у Архиву Војводине”. 

15 Јасмина Латиновић, „Јединствен архивски информациони систем службе заштите 
архивске грађе и регистратурског материјала ван архива – као основна база АРХИС-у”.

16 Тијана Станковић Пештерац – Наталија Вуликић, „Јединствени информациони си-
стем – ЈИС и његова примена у дигитализацији покретног културног наслеђа”.

17 Јелена Андоновски – Љубинка Шкодрић, „Библиотечке и архивске збирке Института 
за савремену историју – сређивање и дигитализација”.

18 Драгана Митрашиновић, „Информативна средства у електронском облику Историј-
ског архива Београда 2005 – 2020. Досадашњи резултати и перспектива”. – Срђан Сивчев, 
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праксе – мађарски19 и аустријски,20 који омогућују домаћим истраживачи-
ма, тј. корисницима архивских услуга да лако и без већих потешкоћа по-
средством интернета претраже и пронађу грађу која их интересује; пред-
стављен је вишегодишњи истраживачки пројекат Архива Војводине од на-
ционалног значаја, који се спроводи у домаћим и страним архивским и 
установама културе, а у чијем фокусу се налазе снимање и дигитализација 
важних докумената за српску историју и културу21; на инвентиван и духо-
вит начин је скренута пажња на значај и улогу историје у архивској устано-
ви22 која се често занемарује под налетом нових (информационих) техноло-
гија. Напослетку, реферати из Суботице и Ниша, са два различита краја 
Србије, илустровали су управљање подацима на конкретним примерима 
корисника архивских услуга који истражују историјат локалне јеврејске за-
једнице са једне,23 односно архивисте који кроз сређивање архивског фонда 
долази до важних сазнања о организацији власти на одређеном подручју с 
друге стране.24  

*
Општи утисак који се наметнуо након два садржајна и веома инфор-

мативна дана саветовања може се сумирати оценом да је у питању био до-
бро припремљен и одлично реализован скуп који је након једногодишњег 
„пандемског поста” успео да „пробије лед” и оконча учмалост на плану 
значајних струковних дешавања. Окупивши на једном месту архивисте са 
простора бивше Југославије, кроз прегршт квалитетних и занимљивих из-
лагања омогућио им је преко потребну комуникацију уживо, упознавање 
и размену искустава и мишљења о актуелним и важним питањима од  

„Аналитички инвентари Историјског архива Кикинда: научно-информативна средства од 
великог значаја за брзу ручну и електронску претрагу података. – Софија Чауш Миловано-
вић – Ружица Мандић, „Информативна средства службе за заштиту архивске грађе ван 
архива у информационом систему Историјског архива Београда”. 

19 Арпад Ковач Биркаш, „Портал мађарских архива”.
20 Филип Крчмар, „Беч(кереч)ка архивска грађа: пример добре праксе у изради онлајн 

информативних средстава”.
21 Зоран Стевановић, „Српске привилегије – пројекат Архива Војводине. Услови скени-

рања и дигитализације архивске грађе”.
22 Ivo Orešković, „Može li se zamisliti arhivistu koji ignorira povijest?”.
23 Татјана Сегединчев, „Интеракција корисника читаонице приликом истраживања 

прошлости Јевреја у Суботици (промоција културног наслеђа кроз истраживање архивских 
фондова)”.

24 Бобан Јанковић, „Систем организовања органа власти кроз архивску грађу фонда 
Народни одбор области нишке”.
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заједничког интереса те отворио простор за интензивну међуинституцио-
налну сарадњу у наредном периоду. У том смислу, једина примедба која би 
се могла изрећи не иде на рачун иначе беспрекорне организације, већ на 
изостанак нешто темељније дискусије другог дана саветовања; руку на 
срце, у питању је бољка на коју често нису имуни ни други стручни скупо-
ви. То наравно ни у ком случају не умањује квалитет свега што се на саве-
товању могло чути и видети,  који ће се несумњиво очитовати у планира-
ном зборнику радова, али пре свега – у практичној примени стечених (са)
знања које су учесници са њега понели својим кућама. 
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UDC  061.27:792(497.113 Novi Sad)"1861/1941"(049.32)

Мр Дејан Јакшић1

Архив Војводине (Нови Сад)
Србија

Ненад Предојевић, Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад 
(1861–1941), Аналитички инвентар, свеска 3, Архив Војводине, Нови Сад 
2020, електронскo издање, електронски оптички диск (CD-ROM), 296 стр. 

Серија XX едиције Научноинформативна средства о архивској грађи 
Архива Војводине у оквиру које је публикован аналитички инвентар и пре-
нет садржај фонда Друштво за Српско народно позориште (Ф. 35), богатија 
је за joш једну свеску, овога пута у облику електронског издања (CD-ROM). 
Свеска је, као и остала дигитализована издања Архива Војводине, доступна 
на архивском сајту.2 Фонд чува архивску грађу истоимене важне национал-
не и културне организације и категорисан је као културно добро од изузет-
ног значаја.

Српско народно позориште (СНП) у Новом Саду је најстарије професи-
онално позориште код Срба. Основано је у Новом Саду јула 1861. године из 
потребе за неговањем националне културе, књижевности и језика. Имало 
јасан циљ и недвосмислену друштвену функцију и културну мисију, уз 
чврст ослонац у широком политичком и националном покрету српског на-
рода. Иако здушно прихваћено и помагано од народа, СНП се упорно бори-
ло, не само са званичницима у Пешти и Бечу, него и са опозицијом и раско-
лима у својој средини. СНП је био нарочит, јединствен духовни покрет за-
једништва који је упркос свим поделама, сукобима, различитим интереси-
ма, спајао социјалне и класне групе српског друштва. СНП било је углавном 
путујуће позориште које је, после краће сезоне у Новом Саду, одлазило на 
гостовања по разним местима да врши своју националну мисију. По таквој 
својој организацији и деловању био је јединствен театар у свету.

1 Dejan Jakšić, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
2 https://www.arhivvojvodine.org.rs/index.php/sr/o-nama/digitalizovane-knjige
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До Првог светског рата мезимче међу народним институцијама, после 
рата ради у веома тешким, потпуно новим политичким и друштвеним 
условима нове заједничке јужнословенске државе каја је тежила брисању 
националне одреднице. Међуратни период је најнеповољније раздобље у 
историји СНП-а, када је радило под више имена и организационих облика 
и када оно није успело да достигне ниво предратног. После Другог светског 
рата Позориште добија статус државне установе.

*
За старање о СНП-у, Српска читаоница на Оснивачкој скупштини јуна 

1862. године  установљава Друштво за Српско народно позориште (ДСНП), 
које тада доноси свој Устав, највиши правни акт којим је детаљно регули-
сан рад Друштва. Према одредбама Устава главни органи су били Главна/ 
Ванредна скупштина и Управни одбор кога су чинила су два бројем једнака 
одсека – Позоришни и Економски. Сваки од ова два одсека држао је одво-
јене седнице; у заједничким пак седницама оба одсека заседала су и одлу-
чивала као Управни одбор. Скупштина је бирала је чланове Управног одбо-
ра на три године, у саставу од најмање 24 а највише 36 чланова, са назнаком 
у који се одсек члан бира. За изабране чланове изван Новог Сада бирани су 
и њихови заменици из седишта Друштва. На првим редовним скупштина-
ма коцком је одређивано којој трећини чланова Одбора престаје мандат; 
доцније је „испадала” једна трећина чланова са најдужим одборничким 
стажом. На место тих чланова бирани су нови а могли су поново бити иза-
брани и дотадашњи чланови. Главни задатак скупштине је био да води над-
зор над иметком СНП-а, да се брине о умножавању фонда. ДСНП имало је 
свог нечелника, подначелника и тајника. Друштвене послове обављала је 
Главна скупштина и Управни одбор. Скупштину су чинили редовни и по-
часни чланови и они су бирали управу на три године. Редовни су били они 
чланови који су положили 50 форинти у фонд СНП-а. Почасне чланове је 
бирала Главна скупштина, с обзиром на заслуге које су учинили Позори-
шту. Постојали су и изборни чланови, а њих су на главну скупштину слале 
корпорације (нпр. вароши), као своје изасланике. Правне интересе бранио 
је фишкал Друштва.

Позоришни одсек је извршавао закључке Управног одбора, руководио 
књижевно-уметничким пословима и управљао Позориштем, постављао ре-
дитеља и глумце и одређивао им плате; утврђивао репертоар и распоред 
представа, разматрао и подмиривао потребе Позоришне дружине; набављао 
оригинална и преведена дела за потребе репертоара и одобравао  
комаде који се могу узимати у припрему; пратио рад на пробама, уметнички 
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развитак и понашање глумаца и спроводио над њима дисциплину; изрицао 
глумцима казне у дисциплинском поступку, сем казне отпуштања из дру-
жине, о чему је одлучивао Управни одбор на заједничкој седници. Редитељ 
и Позоришна дружина били су под непосредном управом и надзором Позо-
ришног одсека, особито његовог председника.

Економски одсек се бавио материјалним стварима. Већ од почетка рада 
тежило се да се уметничка настојања што више ослободе бриге за свакод-
невне потребе, да треба одвојити материјална питања од стручних и умет-
ничких. Тако је Позоришни одбор, основан на скупштини Српске читаони-
це 1861. године подељен у два одсека: Литерарно-артистички и Економски. 
Друштво је 1862, преузело је исту организационо-управну шему. Економ-
ски одсек био је веома добро повезан са месним одборима који су прику-
пљали средства и чланарине, а приликом гостовања у свом месту трупи 
обезбеђивали смештај и удовољавали осталим материјалним потребама. 
Сем обезбеђивања текућих материјалних средстава, Економски одсек се 
старао и о стајаћем фонду, чија је главница била намењена изградњи згра-
де, а камата се трошила за текуће потребе. Због тога је Економски одсек 
повремено имао два благајника, једног за текућа средства, а другога за 
фонд. Фонд ДСНП, материјална основа Друштва прописана Уставом, био 
је намењен финансирању рада, подизању зграде Позоришта и набавци на-
мештаја и опреме, обезбеђивању репертоара али и друге потребе. Чинили 
су га чланарина, прилози појединаца, новчана помоћ организација, закладе 
и легати, као и специфична давања као што су „Ковчежић” и „Крајцарошки 
прилози”. Ипак, највише готовинских прихода доносила је Позоришна дру-
жина од изведених представа.

Српска народна позоришна дружина, глумачка екипа и стручни сарад-
ници, били су основа Позоришта. На самом почетку, из јасних разлога сво-
је мисије, предвиђено је било да посећује места насељених Србима широм 
Монархије. Било је неопходно да се организује добро разграната мрежа ме-
сних позоришних одбора која би се у локалним срединама организацијом 
представа и разним питањима везаним за организацијом рада у локалу али 
и целини. Одбори су радили повремено по потреби док су људи који су се 
прихватали нелаке дужности повереника били у функцији стално.

ДСНП је у пуном обиму своје мисије радило до почетка Првог светског 
рата, када је настао привремени прекид у његовом раду, као и раду позори-
шне трупе. Друштво је наставило са радом и у периоду Краљевине СХС/ 
Југославије, али са далеко мањим значајем и утицајем на рад Позоришне 
дружине. Оно је и даље управљало стеченом имовином (фондовима) Дру-
штва и расписивало је конкурсе за награђивање оригиналних позоришних 
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дела домаћих аутора и преводилаца страних драмских дела. ДСНП је пре-
стало са радом почетком Другог светског рата.

*
Грађа фонда које се налази у депоима Архива Војводине (три књиге и 17 

кутија списа), по својој прилици преузета од Матице српске, је некомплет-
на, јер се према сазнањима обрађивача, добар део докумената још увек на-
лази у Музеју Војводине, Позоришном музеју Војводине, Рукописном оде-
љењу Матице српске и архиви СНП-а. Приликом коначног сређивања и 
ревизије такође је констатовано да одређени број докумената недостаје. 
Нажалост, документација о раду ДСНП у периоду 1912–1941. је слабо сачу-
вана, али зато је за период 1861–1912. године документација добрим делом 
сачувана (списи). Књиге евиденција о настанку и кретању докумената (де-
ловодни протоколи и регистри) нису уопште сачувани, док су финансијске 
књиге, у мањем обиму сачуване.

Прва свеска, садржи аналитичке описе (кратак садржај појединачног 
предмета) који се односе на рад Главне скупштине и Управног одбора 
ДСНП (записници са седница), укупно 1.200 описа записника са Скупшти-
на и тачака дневног реда (1861–1922). Као предакта и прилози уз записнике, 
појављују се документа о статусним променама (оснивање) и нормативна 
акта (Устав, правила, уредбе и упутства).3

Друга свеска садржи аналитичке описе предмета који се односе на за-
писнике са седница Управног одбора, Главне скупштине, Позоришног и 
Економског одсека у периоду од 1863. до 1927. године.4 Прве две свеске, ура-
ђене су у форми аналитичког инвентара, који подразумева опис садржаја 
сваког предмета. Међутим, трудом аутора и због специфичности грађе, он 
има и елементе регеста, када се детаљно обраћа пажња на важна документа, 
и каталога одабраних садржаја документа, када се повезују типске тачке 
дневног реда у једну.

Ова, трећа свеска, садржи аналитичке описе који се односе на препи-
ску Јована Ђорђевића (кут. 9 и 10), док су у кутији 11 обрађена документа 
која се односе на рад Управног одбора и Скупштине ДСНП, као и докумен-
та опште архиве (преписка). Документа обухватају период од 1851. до 1923. 
године.

3 Ненад Предојевић,  Друштво за Српско народно позориште (1861–1941), Аналитички 
инвентар, свеска 1, Архив Војводине, Нови Сад 2016.

4 Ненад Предојевић, Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад (1861–1941), 
Аналитички инвентар, свеска 2, Архив Војводине, Нови Сад 2018, електронскo издање, 
електронски оптички диск (CD-ROM).
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Тематика списа целог фонда и ове публикације, обухвата многе теме: 
рад Друштва и Позоришта, обезбеђење материјалних и правних услова, 
живот и статус глумаца, репертоар, гостовање, извођење представа, доку-
менти о културним и политичким питањима, преписка итд.  Фонд садржи 
обиље података о многим знаменитим личностима и многим јавним делат-
ницима тога времена, који су били непосредно везани за Друштво или су с 
њим сарађивали. Актери збивања око Позоришта и Друштва су легендарни 
глумци и јавне личности. Документа овог фонда пружају нам својеврстан 
увид у разне сегмента живота друге половине 19. и прве половине 20. века: 
односи у друштву, стремљења, размимоилажења, вредности, политичке во-
доделнице. Посебно је занимљива, жива и садржајна, обимна преписка 
оснивача и управника Позоришта Јована Ђорђевића.5

Предговор доноси шири историјски осврт на деловање СНП-а, као и 
детаљан опис начина рада и организације Друштва за Српско народно по-
зориште. 

У централном делу публикације, број испред текста аналитичког описа 
означава архивску сигнатуру, а то је истовремено редни број у публикацији 
(и он се наводи у регистрима, односно по њему се тражи предмет). У гор-
њем левом углу изнад текста аналитичког описа налазе се подаци о датуму 
и месту. У доњем левом углу, испод текста описа, наведен је језик/језици 
којим је предмет написан, а у десном број листова. Архивски бројеви (ар-
хивске сигнатуре) теку у континуитету (од 1 надаље) и односе се на редо-
след предмета смештених у одређеној кутији.

На крају публикације, налазе се помоћна информативна средства, реги-
стри: Предметно-тематски, Именски и Географски.

Аналитичке описе за ову свеску и регистре, израдио је архивски савет-
ник Ненад Предојевић, који је претходно ревидирао и средио фонд. Анали-
тичке описе предмета који су настали на страним језицима, за потребе овог 
издања израдиле су: Љиљана Бубњевић, архивист, за предмете на немачком, 
а за предмете на мађарском језику Жужана Мезеи, виши архивист. У изради 
описа за ову публикацију аутор се трудио да сачува лексику, синтаксу и  

5 Јован Ђорђевић (1826–1900) био је неуморни јавни радник, књижевник, новинар и 
уредник, професор, политичар и много тога још. Сматрајући да је улога позоришта незаме-
њива у очувању народног језика и културе, велики део живота и енергије посветио је теа-
тру. У Позоришту и Друштву обављао је све управне и артистичке дужности. и има прете-
жне заслуге за оснивање СНП-а као установе са професионалним континуитетом. 
Пословно и приватно дописивао се са многим јавним делатницима, глумцима, мрежом по-
вереника, представницима цркве и власти. Значајан део импозантне преписке, наравно нај-
више везане за позоришну делатност, сачувана у Фонду ДСНП Архива Војводине.
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интерпункцију, особине и дух оновременог српског језика, укључујући и 
честе и препознатљиве опште скраћенице које се налазе у оригиналним до-
кументима.

*
Непроцењиво важну културну и националну мисију и неизбрисиве 

трагове рада Друштва за Српско народно позориште у Новом Саду преносе 
нам садржаји аналитичких описа докумената које је проучио и стручно об-
радио Ненад Предојевић, искусни архивиста Архива Војводине. Аутор је 
велики познавалац оновремених историјских прилика и рада државне 
управе, друштвених збивања, многих јавних личности, рада овог и Исто-
риског друштва у Новом Саду,6 што су битни чиниоци да би се овакав фонд 
квалитетно представио.

Сигурни смо да ће ова књига у електронској форми послужити бољем 
упознавању културне и политичке историје, појединости из прошлости ин-
ституција, друштава и појединаца. Сматрамо да је овај фонд добар и још 
неискоришћен извор за биографске податке о личностима и догађајима из 
друге половине 19. и прве половине 20. века. Ово научноинформативно 
средство о архивској грађи препоручујемо свакоме као одлично полазиште 
за истраживање, уз жељу да га што чешће користе научни радници, истра-
живачи, као и други корисници архивске грађе Архива Војводине.

6 Ненад Предојевић, Историско друштво у Новом Саду (1927–1941), 1861–1941, Анали-
тички инвентар (1927–1941), Архив Војводине, Нови Сад 2012.
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Ђорђе Вукмировић1

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама (Нови Сад)
Србија

ИЗУЗЕТНО ДРАГОЦЕНА И ИЗУЗЕТНО ХРАБРА КЊИГА

Драгољуб Војновић, Убити им није било ништа: трагом злочина над 
Србима у Вуковару, Архив Војводине, Нови Сад 2021, 181 стр.

Ако би мишљење о књизи Драгољуба Војновића Убити им није било 
ништа требало сажети у једну реченицу, та реченица би гласила: Изузетно 
драгоцена и изузетно храбра књига! Изузетно драгоцена као сведочанство 
о једном не само за  наш народ који је живео у Источној Славонији, Барањи 
и западном срему заиста трагичном времену. Изузетно храбра, јер је заиста 
беспримерна и најдубљег дивљења вредна смелост живети данас у  Хрват-
ској и овако јавно и овако аргументовано проговорити о стравичним зло-
чинима почињеним над Србима у Вуковару и околини 1991. 

У вишеслојности ове изузетне књиге, издвајају се три равни или димен-
зије – емотивна, документарно-фактографска и шире политичка. У емо-
тивној равни она је једно заиста болно сведочанство о страдању невиних 
људи и – још више - о безочности и бескрупулозности убица. 

Описи мучење невиних Срба и хладнокрвних егзекуција која су, углав-
ном на обали Дунава, вршили и жене и мушкарци припадници злогласног 
Збора народне гарде (ЗНГ),  односно убистава и спаљивање заробљених вој-
ника ЈНА, заиста леде крв у жилама! Ово је, нажалост, и књига о злочину 
без казне. Јер, Војни суд у Београду се  – уз образложење да су злочини по-
чињени на територији друге државе, што ће рећи Републике Српске Краји-
не (РСК) – огласио ненадлежним и сви су они предати у надлежност Вишег 
суда у Вуковару. 

1 Đorđe Vukmirović, Provincial Secretariat for Culture, Public Information and Relations 
with Religious Communities (Novi Sad), Serbia
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Тај суд, међутим, јесте постојао de iure, али не и de facto, па су изврши-
оци најгнуснијих убистава ускоро били слободни и данас су у Хрватској 
угледни и високопоштовани грађани. Истовремено, главни креатори зло-
чина и идеолози зла  – Томислав Мерчеп и Бранимир Главаш – чију улогу 
Војновић такође детаљно описује, у тој земљи су постали национални херо-
ји.

У документарно-фактографској равни ово је књига против заборава 
којем смо као народ толико склони, нарочито у случајевима пораза или 
„Пирових победа” каква је свакако била она  у Вуковару 1991. године. Зато 
се о томе до сада мало писало и зато је ово штиво – нарочито у делу у којем 
се цитирају записници Војног суда у Београду пред који је био изведен део 
злочинаца – драгоцено за будуће истраживаче истине о Вуковару.

Најбољи пример за то је писмо двадесетчетворогодишње Ксеније Пи-
плице која је у Вуковар, као добровољац, дошла из Загреба, писмо које је, 
недуго пред пад тог града, упутила браћи у хрватској престоници. У том 
писму она, уз остало пише: „Продао нас је Загреб, али ми није жао, убила 
сам двојицу Срба на Дунаву, а са аутоматом и митраљезом у борби ко зна 
колико још њих. Ако је цена независности Хрватске нас 5.000 мртвих овде 
у Вуковару, па нека буде!”

У овим речима, дакле, има резигнације, али нема кајања. Српски ауто-
шовинисти и лажни пацифисти којима је пацифизам – и онда и данас - био 
само маска за кукавичлук, би из овога имали шта да науче.

Драгоцен је опис убиства начелника осијечке полиције Јосипа Рајла 
Кира који се доследно залагао за мир и којег је, 1. јула 1991. године, прили-
ком покушаја да оде и спречи сукобе у српском селу Тења, убио припадник 
ЗНГ Антун Гудељ.

 То ме је подсетило на стварни почетак сукоба у Источној Славонији и 
западном Срему којем сам, као новинар новосадског Дневника и сам при-
суствовао. Последњег дана марта 1991. тадашњи министар полиције Хрват-
ске Јосип Манолић је, наиме, послао 400 полицајаца да разоружају поли-
цијску станицу у Кореници, насељеној искључиво Србима. Ови су их, ме-
ђутим, дочекали на Плитвицама и у ватреном окршају пале су прве жртве 
потоњег крвавог грађанског рата у Хрватској – Хрват Јосип Јовић и Србин 
Рајко Вукадиновић.

Исте ноћи, Срби у Борову Селу су, забринути за своју безбедност,  по-
дигли барикаде на свим прилазима том месту. Последњег дана априла те 
барикаде су, међутим, уклоњене, јер су  на оној постављеној из правца Даља 
заједно појавили Јосип Рајхл Кир и командант одбране Борова Села Вука-
шин Шошкоћанин и саопштили да су се договорили да се свима гарантује 
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миран живот и безбедности и да они не желе да буду људи на које ће да 
падне одговорност за сукобе који би могли да се распламсају.

Кир је, као што смо већ видели, своју храброст и доследност, 1. јула 
платио главом, а ни са утапања Шошкоћанина у Дунаву 15. маја 1991. још 
није сасвим скинут вео мистерије. Иначе, само два дана после уклањања 
барикада, 2. маја 1991. године, хрватски полицајци су  мучки напали који о 
чему Војновић такође исцрпно – подсетити на убиство Борово Село, али су, 
захваљујући храбрости бранилаца, претрпели потпун дебакл. Крв је, међу-
тим, пала и повратка, нажалост, више није било.

У широј политичкој равни Војновићеве књиге драгоцена су ауторова 
сведочења о потписивању Ердутског споразума 12. новембра 1995. чији све-
док сам такође био и који је означио почетак краја српских снова о нормал-
ном животу у Хрватској. 

Исто важи и за записе о доласку УНТАЕС – мировне мисије коју је 
предводио амерички пензионисани генерал Жак Пол Клајну чији посао је, 
како то прецизно описује Војновић,  био да - у белим рукавицама - у Источ-
ној Славонији, Барањи и западном Срему заврши прљави посао западних 
сила који је у другим деловима РСК већ био завршен огњем и мачем и нај-
већим етничким  чишћењем  прошлом веку.

Клајн је, дакле, био само крајњи егзекутор у великој игри разбијања 
бивше Југославије и обезбеђивања авнојевских граница Хрватској као ми-
љеници западних сила, пре свега после рушења Берлинског зида уједињења 
разгоропађене Немачке.

У томе је свакако у великој мери помогла и фатална траљавост и спо-
рост ЈНА у вуковарској операцији која је Хрватској – намерно или не, тако-
ђе тек треба да покаже време – да се у међународној јавности, упркос свим 
најсвирепијим злочинима претходно почињеним над вуковарским Србима, 
лажно представи као жртва. 

Драгоцено је и Војновићево сведочење о храброј и,  нажалост, донкихо-
товској борби интелектуалаца из  Вуковара и околине, којима је и сам при-
падао, да се, после доласка УНТАЕС, изборе  за спас српског идентитета и 
частан положај српског народа. 

Пошто су им сви други медији  били затворени, чинили су ту преко 
листа Борово који је, пре рата, издавао истоимени комбинат, а који сам ја, 
заједно са још једном колегиницом која је радила у Српком радио Борову, 
на молбу и уз подршку днас нажалост покојног директора Николе Радако-
вића, поново покренуо почетком 1992. и уредио неколико првих бројева.

И најзад, као болна персонификација понављања српске прекодринске 
и прекодунавске трагедије у књизи је предочена дирљива исповест баке 
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Анке Владић рођене 1929. у Брлогу код  Госпића, у Лици. Она је у Другом 
светском рату у родном крају видела и доживела крвави усташки пир, да би  
његову не мање страшну репризу, очима у којима су већ биле пресахле  
сузе, гледала у Вуковару и Борову Насељу 1991. године.

Због свега овога, немојте да пропустите прилику да прочитате књигу 
Убити им није било ништа – срце ће вам, истина, много пута задрхтати од 
неподношљивог бола, али ће вам душа боље разумети патње сопственог 
народа и бићете бољи људи. Све у свему, ово је, како је на почетку већ рече-
но, једна изузетно драгоцена и изузетно храбра књига за коју и њен аутор 
Драгољуб Војновић и њен издавач Архив Војводине заслужују најдубљи на-
клон и најискреније поштовање.
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Невена Бајалица1

Љиљана Ћумура2

„Тераформинг” (Нови Сад)
Србија

ПРОЈЕКАТ „ХОЛОКАУСТ, ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ И 
ЛОКАЛНА ИСТОРИЈА: ЛОКАЛНИ АРХИВИ У 

ЕВРОПСКОМ ИСТОРИЈСКОМ И КУЛТУРНОМ МОЗАИКУ” 
(THE HOLOCAUST, EUROPEAN VALUES AND LOCAL 

HISTORY) ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ТЕРАФОРМИНГ”  
И АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

У складу са потребама савременог друштва архиви се прилагођавају 
како би своје услуге пружили и локално и глобално, а посебно се модерни-
зује област архивске педагогије. 

Како је архивска педагогија као приступ рада у савременим архивима 
зачета релативно недавно, још увек није систематски организована. Као ре-
зултат тога, већина мањих историјских архива у централној, југоисточној и 
источној Европи још увек нема посебне образовне стратегије, нити одеље-
ња специјализована за архивску педагогију. Паралелно с тим, европска ин-
фраструктура дигиталне хуманистике се развија брзо и ствара нове про-
сторе и могућности за размену и представљање богате и вишеслојне европ-
ске културе и баштине. У овом процесу обликовања новог европског иден-
титета и наратива, расте интерес за интеракцију између микро и макрони-
воа историје и културе.

Желећи да развије, покрене и уведе одрживе методологије и алате за 
иновативни приступ у архивској педагогији, посебно у мањим локалним 
архивима, Архив Војводине и организација „Тераформинг” из Новог Сада 
покренули су пројекат „Холокауст, европске вредности и локална историја: 

1 Nevena Bajalica, Terraforming (Novi Sad), Serbia
2 Ljiljana Ćumura, Terraforming (Novi Sad), Serbia
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локални архиви у европском историјском и културном мозаику”. Пројекат 
се реализује од 2020–2022. уз подршку Међународне алијансе за сећања на 
Холокауст (IHRA), Међународног вишеградског фонда, Министарства  
културе и информисања Републике Србије и Министарства образовања Ре-
публике Аустрије, са циљем да инспирише и оспособи архивисте да ствара-
ју сопствене едукативне програме о Холокаусту засноване на архивским 
материјалима и локалној историји, истовремено представљајући локалне 
микроисторије широј публици. 

Самим тим, постигло би се да архивска педагогија буде прихваћена као 
стандардан приступ архивском раду и постане део дугорочних активности 
локалних архива, док се кроз међународне радионице, вебинаре, конферен-
ције и обуке, ствара прилика да архивисти идентификују, промовишу, учи-
не доступним и заштите важну грађу везану за историју Холокауста, живот 
пре рата, време окупације и страдања, и време повратка у живот након Хо-
локауста. Стварањем сопствених образовних програма на основу локалног 
материјала и локалне историје, архиви добијају могућност да уведу архив-
ску педагогију у свој дугорочни приступ архивском раду као део свакод-
невних активности.

Партнери3 из Србије, Чешке, Мађарске, Пољске, Словачке, Немачке и 
Аустрије, као и учесници пројекта из Израела, Велике Британије, САД, Грч-
ке и Холандије, размењиваће најбоље праксе и подржати пет архива у АП 
Војводини са циљем да припреме локалне архиве: 1) да идентификују ва-
жну архивску грађу на основу два критеријума: радна дефиниција Међуна-
родне алијансе за сећање на Холокауст о материјалима и грађи који се од-
носе на Холокауст, и материјали и грађа који имају посебну вредност, одно-
сно потенцијал за употребу у образовању и 2) да искористе своју грађу за 
креирање образовних програма усмерених на локалну историју, да перма-
нентно укључе образовне програме у основне активности и задатке архива 
и омогуће приступ овим програмима посетиоцима архива, локалној и ме-
ђународној публици. 

3 Пројекат воде „Тераформинг” и Архив Војводине са партнерима: Аролсен архив, Не-
мачка; Документациони центар аустријског отпора (DÖW), Аустрија; Словачки национал-
ни музеј – Музеј јеврејске културе у Братислави, Словачка; Национални архив Мађарске, 
Мађарска; Меморијални центар Холокауста у Будимпешти, Мађарска; Фондација хуманост 
у акцији, Пољска; Музеј јеврејске културе, Чешка; Историјски архив Града Новог Сада, Ср-
бија; Историјски архив Сомбор, Србија; Историјски архив Суботице, Србија; Јеврејска оп-
штина Нови Сад, Србија; Ромска редакција Радио-телевизије Војводине (РТВ), Србија; Фон-
дација Нови Сад 2021 Европска престоница културе, Србија и Удружење за друштвену 
историју УДИ Еуроклио, Србија.
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Стручни семинари за архивисте

Пројектне активности обухватају различите програме, који су због епи-
демиолошке ситуације попримили другачије форме. Сам почетак пројекта 
започео је међународном конференцијом у виду филма, који је приказан 21. 
априла 2020. године. Изабрали смо баш овај датум са циљем да обележимо 
22. април, Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида и других жртава фа-
шизма у Другом светском рату у Републици Србији, као и Јом Хашоа, Дан 
сећања на Холокауст у Израелу, која се током 2020. године обележавао 
управо 21. априла. Очекивали смо представнике свих 16 партнерских  
организација, као и друге међународне госте и учеснике из Србије у Новом 
Саду. Међутим, услед епидемиолошке ситуације узроковане корона виру-
сом били смо приморани да радикално изменимо наше планове. Одлучили 
смо да уместо конференције направимо – филм (у ком су учешће узели сви 
планирани гости конференције). За само неколико дана више од 30 прија-
теља, партнера, колега, стручњака и дипломата из Србије, Аустрије, Чешке, 
Немачке, Мађарске, Израела, Словачке, САД, Норвешке и Француске уло-
жило је напор и време да, упркос тешкој ситуацији са заразом, сачине своје 
видео прилоге. У филму, који траје скоро сат времена (тачније 57 минута) 
може се чути српски, енглески, немачки, словачки, чешки, мађарски, ром-
ски, хебрејски, норвешки и француски језик.

Након „дигиталног лансирања” пројекта, уследио је низ вебинара и 
обука за архивисте. Прва обука, односно стручни семинар, под називом 
„Савремена пракса ангажовања архивске грађе у јавним програмима обра-
зовања и комеморације” (Innovative Practices in Employing Archival Records 
in Public Outreach Programs in the Fields of Commemoration and Education 
about the Holocaust) одржан је 15. јуна 2020. године. Учешће је узело преко 
20 учесника, из Србије, али и из Хрватске, Босне и Херцеговине и Северне 
Македоније. Учесници су имали прилику да се упознају са примерима ино-
вативних метода и савремене праксе ангажовања архивске грађе у јавним 
програмима образовања и комеморације у Аустрији и Холандији, као и са 
епископском библиотеком у Пакрацу. Предавачи су били: др Герард Баум-
гартнер (Gerhard Baumgartner), историчар и новинар, директор Архива ау-
стријског покрета отпора у Бечу, члан делегације Републике Аустрије у Ме-
ђународној алијанси за сећање на Холокауст IHRA, са темом “Historical 
Archives in Educational Outreach Programs – Austrian Experiences”. Затим, др 
Динке Хондиус (Dienke Hondius), историчар, професор историје на Слобод-
ном универзитету у Амстердаму и гостујући професор на Рутгерс Универ-
зитету у Њу Џерсију, САД, са темом “A New Environment for Presenting 
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History – The Mapping Hiding Places Project” и епископ пакрачко-славонски 
Јован (Ћулибрк), координатор Одбора за Јасеновац Сабора СПЦ, председ-
ник Управног одбора Музеја жртава геноцида и члан делегације Републике 
Србије у Међународној алијанси за сећање на Холокауст, са темом “The 
Bishop’s Library in Pakrac – Historical Archive, Source and Memorial”.

Наредни стручни семинар под називом „Локални архив – интерфејс 
друштвеног сећања, знања и образовања” (Local Archive – an Interface for 
Collective Memory, Knowledge and Education) одржан је 6. јула 2020. Учешће 
на семинару, као предавачи, узели су: др Кори Стрит (Kori Street), директор 
програма и операција Шоа фондације при Универзитету Јужне Калифорније 
и Андреа Зони (Andrea Szőnyi), шеф међународног програма едукације Шоа 
фондације при Универзитету Јужне Калифорније, са темом “Testimonies 
and micro-histories in education” (Сведочанства и микроисторије у едукаци-
ји). Затим, Луис Левин (Lewis Levin), архитекта и дизајнер Меморијалног 
центра Холокауста и геноцида у Јоханесбургу у Јужноафричкој Републици, 
са темом “Encapsulating a difficult history – an interface for memories” (Ин-
капсулација компликоване историје – интерфејс за сећања) и др Олга Ма-
нојловић Пинтар, историчарка, виши научни сарадник у Институту за но-
вију историју Србије у Београду, са темом “Remembrance culture and 
emancipation of archivists” (Култура сећања и еманципација архивиста).

Потом је 8. децембра 2020, уследио стручни семинар „Сведочанства у 
едукацији и колективно сећање” (Testimonies in Education and Collective 
Memory). Током уводног говора, Мишко Станишић, директор „Терафор-
минга” подсетио је учеснике да је датум семинара-вебинара изабран са на-
мером да нас подсети на 8. децембар 1941. када су први јеврејски затворени-
ци послати у немачки концентрациони логор Јуденлагер Семлин близу 
Београда, данас познат као Старо сајмиште. Учесницима су се обратили 
еминентни предавачи из Сједињених Америчких Држава, Словачке и Ср-
бије. Стефан Нарон (Stephen Naron), директор Фортуноф видео архива Хо-
локауст сведочанстава, Меморијална библиотека Стерлинг, Јејл универзи-
тет, Њу Хејвен, САД, са темом „Архив сведочанстава”, представио је кратку 
историју Фортуноф видео архива Холокауст сведочанстава. Архив је део 
библиотеке Јејл универзитета и седиште архива је у Њу Хејвену у Конекти-
кату, али део његове колекције потиче из Америке, Европе и Израела. Више 
од три деценије, Фортуноф архив је снимао, скупљао и чувао сведочанста-
ва и радио на томе да архив сведочанстава буде доступан истраживачима, 
едукаторима и јавности. У наставку вебинара, уследила је тема „Употреба 
сведочанстава и другог архивског материјала у едукацији у Серед Музеју 
Холокауста” у оквиру које је др Мартин Корчок (Martin Korchok), директор 
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Серед музеја Холокауста из Словачке, представио шта се десило са словач-
ким Јеврејима за време Другог светског рата, а затим је пустио кратак филм 
(урађен специјално за наш стручни семинар) о утисцима младих који су 
посетили Серед музеј Холокауста и који су том приликом могли да разгова-
рају са преживелима. Након тога, директор одељења за едукацију Серед 
музеја Холокауста др Матеј Беранек (Matej Beranek), презентовао је како се 
архивски материјали користе у едукативним програмима овог музеја. По-
себну пажњу је обратио на антисемитске пропагандне постере, новине из 
тог времена, историјске фотографије и друге документе. Да напоменемо, 
Серед је био најважнији радни, а касније и концентрациони логор за Јевреје 
у Словачкој. У прво време ја логор био под словачком управом, да би 1944. 
године логор преузео немачки СС. Током 2016. године на месту бившег ло-
гора отворен је Серед музеј Холокауста. То је једини музеј овакве врсте у 
Словачкој. С обзиром на то да је пред нашим друштвом задатак да ускоро 
отворимо Меморијални центар „Старо сајмиште”, чији ће део уједно бити 
и први музеј Холокауста у Србији, искуства словачких колега који су тек 
пре пар година прошли кроз процес креирања и конципирања музеја на 
месту бившег логора, била су свакако веома занимљива и корисна.

У трећем блоку предавања Александар Бурсаћ, виши архивист из Ар-
хива Војводине и Кристијан Обшуст, аутор пројекта „Мапирање места се-
ћања и културе сећања Новог Сада” представили су тему „Мапирање ко-
лективног сећања”. Идеја пројекта је рад на својеврсном мапирању места 
сећања, уз коришћење архивске грађе и мапирања локалитета у граду и 
његовој околини који су важни за историју Новог Сада. Главно средство 
пројекта је интернет страница на којој је могућ приступ интерактивној он-
лајн мапи значајних места сећања Новог Сада. 

Микроисторије Холокауста и његов европски карактер – улога  
локалних архива у идентификацији и очувању грађе о Холокаусту

Након серије стручних семинара, уследила је још једна међународна 
онлајн конференција „Микроисторије Холокауста и његов европски карак-
тер – улога локалних архива у идентификацији и очувању грађе о Холока-
усту” коју су заједнички организовали „Тераформинг” и Архив Војводине. 
У четири сата програма, подељеног на три тематске целине, 70 учесника 
који су конференцију на зум-платформи пратили из целог света, имали су 
прилику да се упознају са новим публикацијама, размене знања и искуства 
са колегама из земље и иностранства, открију нове приступе и методе у 
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истраживању Холокауста, као и да разговарају о све присутнијој теми ис-
кривљења историје Холокауста и улози локалних архива у едукацији и кре-
ирању културе сећања.

На почетку конференције, учесницима се обратио директор Архива 
Војводине, др Небојша Кузмановић који је истакао да су овакве конферен-
ције значајне, јер пружају прилику да говоримо о историјској истини и ње-
ном чувању од искривљења и манипулације. 

„Сматрам да је потребно да разговарамо и о добрим и лошим стварима 
које су се десиле у прошлости, јер само тако можемо доћи до истине. Да то 
не буде митологија и потреба да се лична фрустрација претвори у сукоб са 
другим људима. То не радимо да бисмо се сукобљавали, него да бисмо са-
знали истину, јер њу дугујемо онима који су страдали. Ту истину дугујемо 
и себи. Прикривање истине не може да створи боље друштво. Зато је важно 
да се непрестано боримо за истину и слободу”, поручио је др Кузмановић.

Шеф делегације Републике Србије у Међународној алијанси за сећање 
на Холокауст амбасадор Александар Тасић, честитао је организаторима на 
успешној припреми конференције о важној теми каква је чување сећања на 
један од најтрагичнијих догађаја наше заједничке историје. Амбасадор Та-
сић је поручио да је наш циљ, као и циљ будућих генерација, да догађај као 
Холокауст више никада не понови, али и да се не заборави. 

„Република Србија као чланица Међународне алијансе за сећања на Хо-
локауст активно учествује у раду те организације и на тај начин доприноси 
изградњи заједничке културе сећања на жртве Холокауста. То је морална 
обавеза сваког појединца, али и целог друштва. Република Србија је пости-
гла значајан напредак у пољу едукацију и комеморације Холокауста”, рекао 
је Тасић и подсетио да је Србија усвојила Закон о Меморијалном центру 
„Старо сајмиште” и прихватила правно необавезујућу дефиницију антисе-
митизма Међународне алијансе за сећање на Холокауст. Тасић је посебно 
нагласио да је захваљујући организацији „Тераформинг”, преведена на срп-
ски публикација Препоруке за учење и подучавање о Холокаусту коју је Ме-
ђународна алијанса за сећања на Холокауст у сарадњи са Унеском објавила 
у новембру 2020. године.

Распакивање историје из архивске кутије

У првом делу конференције приказано је како идентификовати и пре-
познати грађу која је релевантна за историју Холокауста и како ту грађу 
представити јавности.
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Директор одељења за међународне односе Јад Вашема у Израелу, др 
Хаим Гартнер је у презентацији под називом „Идентификација записа о Хо-
локаусту” кроз неколико примера указао на значај микроисторије и локал-
них архива за боље разумевање глобалне слике о Холокаусту у Европи. Гарт-
нер је подсетио да и 75 година касније постоје препреке у доступности доку-
мената. Постоји и проблем неразумевања важности документације о живо-
ту у периоду пре Другог светског рата. „Ако желимо да сазнамо нешто о 
жртвама Холокауста није довољно да се фокусирамо само на период 1939–
1945, већ да идемо и у период пре тога како би створили комплетну слику. 
Осим што су хтели да убију Јевреје, нацисти су хтели да убију и сећање на 
њих. Холокауст је створио празнину, наша дужност је да ту празнину попу-
нимо”, истакао је др Гартнер.

Историчар др Милан Кољанин је кроз причу о Зборнику докумената 
Усташка зверства који је објавио Архив Војводине, представио пут који 
историјски документи и грађа пролазе од њиховог проналаска, до полица у 
архивима, а онда, кроз обраду и публикације до шире јавности. Тај зборник 
већим делом сачињавају документа немачке провенијенције о усташким 
злочинима над Србима, али и над Јеврејима и Ромима. Како је навео др 
Кољанин „радећи на овом зборнику закључили смо да се извори о Холока-
усту још увек откривају. Зато је важна улога локалних и регионалних архи-
ва, али и лична иницијатива да се такви подаци идентификују, сакупе, об-
раде и објаве”.

Надовезавши се на претходну презентацију Мишко Станишић, дирек-
тор организације „Тераформинг”, говорио је о процесу у којем архивску 
грађу у форми савремених едукативних средстава представљамо младима, 
али и широј публици. Станишић је учеснике упознао са радом на новој еду-
кативној графичкој новели „Из каса у галоп” која говори о животу и стра-
дању Рома у окупираном Срему и Београду, наводећи да је „едукација бази-
рана на графичкој новели, успешан начин да испричамо причу засновану 
на примарној грађи и провереним чињеницама, те да је тако приближимо 
широј публици, али и да истовремено архиве приближимо грађанима”.

Заштита чињеница

У другом делу конференције разговарало се о томе зашто је историјска 
грађа важна за борбу против искривљења историје Холокауста и на који 
начин представљање микроисторије доприноси бољем разумевању европ-
ског контекста Холокауста.
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Историчарка и оснивач Центра за истраживање антисемитизма на Тех-
ничком универзитету у Берлину, Јулиана Вецел говорила је о идентифика-
цији и искривљењу историје Холокауста. Она је истакла да манипулација и 
тривијализација тог догађаја представљају велики изазов и поручује да 
„како би се суочили са проблемом искривљења историје Холокауста неоп-
ходно је повезивање институција, креирање алата и едукативних тренинга, 
као и међународна сарадња. Важно је да архивисти у локалним архивима 
остварују контакт са експертима како би дошли до ширег историјског кон-
текста”.

Реконструкција судбине жртава Холокауста из Сегедина и Бачке била 
је тема историчарке Доре Патарица. Реч је о пројекту на којем заједно раде 
јеврејска заједница из Сегедина и јеврејска заједница из Новог Сада. „Ре-
шили смо да повежемо те две заједнице с обзиром на то да је у мају 1944. 
године 2.226 Јевреја из Бачке прошло кроз Сегедин пре него што су депор-
товани у Аушвиц. Само месец дана касније у три воза из Сегедина је депор-
товано и 8.500 Јевреја из Сегедина и околних места. Кроз овај пројекат по-
кушали смо да реконструишемо сва имена заточеника из Бачке и Сегедина. 
Да бисмо то урадили користили смо разне изворе, литературу, сведочан-
ства, видео снимке. Наравно, база су нам били документи из локалних ар-
хива као и различитих архива широм света”, истиче Патарица.

Виши архивист у Архиву Војводине, Александар Бурсаћ, представио је 
књигу Депортација бачких Јевреја 1944. године, наводећи да је „књигу ини-
цирао новинар Владимира Тодоровића чија је мајка преживела Холокауст, 
а уводну студију написао директор Историјског архива Града Новог Сада 
Петар Ђурђев”. У њој је објашњена окупације Бачке од стране мађарских 
трупа 1941, усвајање антијеврејских закона, економски притисак на Јевреје 
и њихова изолација и депортација. У књизи су именом и презименом попи-
сана имена 5.388 жртава, а чине је и документа окупатора као и сведочења 
преживелих.

Део прошлости у садашњости

У трећем делу конференције говорило се о коришћењу историјске грађе 
у едукацији кроз активна сећања и партиципативно учење.

Едукатор, организатор и кустос др Волфганг Шмуц поделио је нека од 
својих искустава која је стекао као едукатор у Меморијалном музеју Мат-
хаузен у Аустрији. Видео снимци са становницима градића Матхаузен 
који су били сведоци догађаја у логору говоре о одсуству емпатије према 
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логорашима. Други пример који је др Волфган поделио говори о фудбал-
ском терену који се налазио у логору Матхаузен. „Терен је имао трибине за 
гледаоце тачно преко пута дела логора у којем су били затворени болесни 
логораши. Цивили су долазили да гледају утакмице регуларне фудбалске 
лиге Аустрије у којима су се с једне стране такмичили тимови СС стража-
ра, а са друге фудбалски клубови. Сви они су кроз жицу гледали умируће 
логораше”, наводи др Шмуц.

Директорка фондације „Хуманост у акцији” из Пољске, Моника Мазур 
Рафал, представила је пројекат који има циљ ангажовање младих у истра-
живању локалне историје. Како Мазур Рафал наводи, „развијена је апли-
кација за паметни телефон коју млади могу да користе како би научили 
нешто о мање познатим херојима из своје локалне средине који су за време 
Другог светског рата помагали онима које су фашисти прогонили”.

У конференцију се укључио и бивши председник Међународне алијан-
се за сећање на Холокауст, амбасадор Жорж Сантер из Луксембурга.

Конференцију „Микроисторије Холокауста и његов европски карактер 
– улога локалних архива у идентификацији и очувању грађе о Холокаусту” 
обележила је и динамична дискусија учесника у сваком од три панела, као 
и бројни позитивни коментари за избор тема и организацију.

Серијал аудио и видео записа

Паралелно са организовањем стручних семинара, вебинара и конфе-
ренција припремљени су едукативни аудио и видео материјали у виду 
серије подкаста. Ова двојезична серија, на српском и енглеском језику, 
комбинује видео и аудио подкаст формат, и има едукативни и информа-
тивни карактер, промовише архивску педагогију и оснажује културу се-
ћања. Видео продукција се састоји од специјално обрађених материјала са 
зум конференција и директно снимљених контрибуција међународних 
стручњака као и снимљених интервјуа са релевантним стручњацима и 
сарадницима како из Србије, тако и из других земаља, о темама које се 
тичу културе сећања, комеморације, истраживања и едукације о Холока-
усту. С друге стране, аудио подкаст представља серију кроз коју се мате-
ријали са онлајн конференција и семинара обрађују да постају едукативни 
материјал.
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Микроисторије Холокауста и архивска педагогија

У периоду од 22–23. септембра 2021. године у Архиву Војводине, у Но-
вом Саду, организован је Међународни симпозијум „Микроисторије Холо-
кауста и архивска педагогија” на ком су учешће узели архивисти, наставни-
ци и стручњаци из значајних институција из Аустрије, Чешке, Мађарске, 
Немачке, Словачке, Пољске и Србије. 

Један од повода за овај скуп је, између осталог и, презентација публика-
ције The Holocaust, European Values and Local History („Холокауст, европске 
вредности и локална историја: локални архиви у европском историјском 
и културном мозаику”), која је публикована у издању Архива Војводине 
и организације „Тераформинг”, док је Уређивачки одбор у саставу: Мишко 
Станишић, главни и одговорни уредник, др Небојша Кузмановић и Милана 
Мејтес. Публикација је објављена на енглеском језику и садржи текстове 
неких од најеминентнијих стручњака на овом пољу, између осталих из 
Аролсен Архива из Берлина, Америчког музеја Холокауста из Вашингтона, 
Шоа фондације из Лос Анђелеса, Јад Вашема, Симон Визентал центра из 
Њујорка, и других стручњака из различитих земаља од Јужноафричке Ре-
публике до Немачке, Аустрије, Холандије, Словачке, Чешке, Мађарске, 
Пољске и наравно, српских стручњака.

Овим се наставља сарадња Архива Војводине и „Тераформинга” на 
оснажењу културе сећања на страдања у Другом светском рату, борби про-
тив политизације и искривљења ове историје, унапређењу квалитета еду-
кације о Холокаусту, као и представљању наше историје међународној 
стручној заједници.

Даљи кораци

У оквиру пројекта наставићемо да трагамо како истражити начине на 
које би мањи локални историјски архиви могли да преузму истакнутију 
улогу у представљању локалних историја, искустава и наратива, доприно-
сећи томе уравнотеженијој и свеобухватнијој заступљености локалних за-
једница и идентитета у историјским и културним мозаику Европе. Недо-
статак знања о микроисторијама и локалним културним идентитетима 
није осетан само на европском нивоу, већ и између локалних заједница у 
истим земљама и регионима. 

Сасвим је јасан потенцијал локалних архива у образовању. Користећи 
савремену педагогију и иновативна наставна средства попут едукативних 
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графичких новела и других средстава базираним на новим медијима, по-
себно привлачним и занимљивим младима, локални архиви би могли дати 
велики допринос у образовању како о историји, тако и о друштвеним иза-
зовима са којима се сусрећемо данас, какви су ксенофобија, антисемити-
зам, антициганизам, предрасуде према мигрантима и избеглицама, и мно-
ги други.

Више о пројекту и осталим активностима може се прочитати на зва-
ничним страницама www.arhivvojvodine.org.rs и www.terraforming.org.
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АРХИВИСТИКА И МЕДИЕВИСТИКА:
Осврт на  промоцију књиге ПУТ ДОКУМЕНТА и предавање  

проф. др Бориса Стојковског СРБИ У УГАРСКОЈ  
ПРЕ ВЕЛИКЕ СЕОБЕ 

(Велики салон Народног музеја Зрењанин, 25. октобар 2021. године)

Да би се правилно описао и разумео догађај означен у горњем наслову, 
потребно је вратити време у јун 2016. године, када је Архив Војводине у 
Новом Саду обележавао девет деценија од свог оснивања. Поводом тог зна-
чајног јубилеја организован је пригодан програм у оквиру ког је присутним 
гостима презентована књига Пут документа архивисте Зорана Стеванови-
ћа и архивског саветника Весне Башић. Подстицај за њен настанак било је 
необично важно откриће у депоима ове установе из марта 2015, које је до-
вело до битних промена у класификацији и валоризацији архивске грађе 
која се чува под њеним окриљем. Тако је утврђено да најстарији документ 
овог архива није царска повеља издата Јовану Мустафи 1565. године (као 
што се до тада мислило), већ фрагмент једног богослужбеног текста настао 
у XII или XIII веку који је добио назив Бревијар. Уз Бревијар је откривено 
још неколико докумената насталих у периоду од XIV до XVI века  који су 
допринели померању граничних година архивске грађе Архива Војводине 
за безмало читава четири столећа дубље у прошлост. Књига Пут докумен-
та описује динамичан и узбудљив пут у препознавању, сазнавању и обело-
дањивању садржаја [ових] докумената, који су током 2015. и 2016. иденти-
фиковани и стручно анализирани не само у Архиву Војводине, већ и у број-
ним установама културе и научно-истраживачким институцијама у земљи 
и иностранству. Поред вишедеценијског, плодоносног и истрајног рада на 

1 Filip Krčmar, Historical Archives of Zrenjanin, Serbia
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чувању архивске грађе, управо су интердисциплинарни приступ и анга-
жман великог броја стручњака на овом пројекту – како домаћих, тако и 
страних – на најбољи могући начин препоручили Архив Војводине за ви-
соко признање Сретењског ордена другог степена које му је додељено при-
ликом прославе 90. рођендана. 

Књига Пут документа плени већ на први поглед елегантним и визуел-
но привлачним решењем својих корица, које метафорички и на језгровит 
начин упознају читаоца са самом суштином садржаја. На њима обитава 
стилски упечатљива симбиоза природних (физика) и друштвених наука 
(архивистика, филигранологија), оличених у графикону са кривуљом, 
фрагментом документа на пергаменту и воденом знаку (филиграну) са при-
казом птице на грани. Тиме се јасно алудира на коришћење научних мето-
да у поступку утврђивања времена настанка документа, чему је посвећен 
позамашан део текста. Овај позитиван визуелни доживљај на самом почет-
ку ће се неминовно још више појачавати даљим ишчитавањем књиге током 
ког је немогуће не запазити њену изузетну опремљеност и илустративност 
– упадљиве карактеристике које је у свом приказу овог издања нарочито 
истакла Д. Рамадански („Трагом богиње Клио”, Летопис Матице српске 
књ. 498, св. 5, Нови Сад 2016, 715–718).  

Крене ли се у дубљу анализу, запажа се да су дифузне и тематски хете-
рогене, а опет блиске радове који су уврштени у садржај књиге њени при-
ређивачи артикулисали и распоредили у четири већа сегмента. 

Уводни део (стр. 13–33) је посвећен „слављенику” – Архиву Војводине. У 
њему је, након пригодне уводне речи директора Бранимира Андрића (стр. 
13–18), дат уопштен и сажет преглед деветодеценијског рада ове установе у 
периоду од њеног оснивања до времена настанка књиге (Башић, стр. 19–24), 
као и шлагворт за даље излагање и тему књиге кроз набрајање најстаријих 
(новооткривених) докумената Архива (Стевановић, стр. 25–33). Поред већ 
поменутог Бревијара, овде спадају и Мисал (фрагмент, XIV–XV век), Јусти-
нијанове институције (фрагмент, XIV–XV век) и Библија са тумачењима 
(фрагмент, XIV–XV век). Овој рукописној грађи насталој на пергаменту 
придружују се још и документи финансијске провенијенције настали на 
папиру у XVI и XVII века који се односе на градове Сент Јоакимстал (ч. 
Jáchymov, данашњи Јахимов у Чешкој) и Хал у Тиролу (нем. Hall in Tirol, 
Аустрија). Сви побројани документи, а нарочито Бревијар, представљају је-
динствене (раритетне) примерке укупне рукописне баштине у установама 
заштите културних добара Републике Србије.

Да би се бар приближно разумео сложен процес истраживања и ана-
лизе ових докумената, неопходно је елементарно познавање разгранате и 
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сложене методологије њиховог испитивања. Стога друга велика целина 
под називом Документ – време – подлога (стр. 37–97) кроз четири прилога 
Зорана Стевановића, проф. др Наташе Тодоровић, Радмиле Петровић и мр 
Лидије Мустеданагић уводи читаоца у привлачни свет помоћних историј-
ских, али и природних наука захваљујући којима је могуће утврдити време 
настанка одређеног документа и извршити темељну анализу њихове садр-
жине. Управо овој проблематици – утврђивању времена настанка доку-
мента и његовом значају у архивској делатности посвећен је први текст из 
пера Зорана Стевановића (стр. 37–61) у коме су прегледно побројани и об-
јашњени критеријуми и методе који се користе у том циљу. Осим што је у 
њему објаснио везу између датирања документа и неких од основних ар-
хивистичких појмова (историјат ствараоца грађе, вредновање (валориза-
ција), формирање архивског фонда итд.), аутор је уџбенички предочио и 
начине на који се утврђује старост документа испитивањем његових хро-
нолошких, дипломатичких, сфрагистичких, хералдичких, палеографских 
и др. обележја. 

На Стевановићев прилог надовезује се текст проф. др Наташе Тодоро-
вић са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, 
који ступа на поље нуклеарне физике и говори о употреби научне методе 
одређивања старости узорака радиоактивним изотопом угљеника С14 (стр. 
63–70). Потом следе прилози архивске саветнице у пензији Радмиле Петро-
вић о пергаменту (стр. 71–78), односно мр Лидије Мустеданагић о папиру 
као подлогама за писање (стр. 79–97), на којима су и настали најстарији до-
кументи Архива Војводине. Текст Радмиле Петровић део је шире целине – 
преузет је из ауторкине књиге Превентивна конзервација архивске и библи-
отечке грађе (Београд 2015), скраћен и прилагођен за потребе издања Пут 
документа, док је прилог мр Лидије Мустеданагић из Музеја Војводине 
осим историјату настанка и проучавања папира посвећен и воденим зна-
цима – филигранима и њиховој симболици, визуелном идентитету, истра-
живањима, сакупљању и дигитализацији.

Након упознавања са основним критеријумима и методама утврђива-
ња времена настанка документа, трећи одељак под називом Резултати 
(стр. 101–162) показује њихову примену на практичном примеру новоот-
кривених докумената у Архиву Војводине. Ово је уједно и централни део 
књиге у ком су до детаља, хронолошки и прегледно приказани њихово от-
криће (4. март 2015) те даљи кораци који су уследили на њиховој анализи 
током наредних годину дана. У ова испитивања која су по својој природи 
налагала интердисциплинарни приступ су се поред домаћих установа кул-
туре, просветних и научно-истраживачких институција укључиле и стране 
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установе и стручњаци специјализовани управо за обављање ове врсте по-
слова. На тај начин је грађа Архива Војводине на заједничком послу окупи-
ла и Музеј Војводине, Галерију Матице српске, Библиотеку Матице српске, 
Природно-математички факултет у Новом Саду, Институт за нуклеарну 
физику из Винче, Архив Србије, Народну библиотеку Србије и Филозоф-
ски факултет у Београду, као и Институт „Руђер Бошковић” из Загреба и 
Институт за истраживање и историју текста из Париза. Сарадници ових 
установа су током већег дела 2015. и 2016. активно радили на проучавању и 
анализирању садржаја докумената, подлоге на којој су настали, воденим 
знацима (филигранима) и свим другим елементима од значаја за утврђива-
ње времена њиховог настанка. 

На самом почетку поглавља, приређивачи књиге су саставили хроноло-
шки преглед овог рада (стр. 101–114), за којим следе редом извештаји свих 
учесника овог пројекта. Археографско-палеографску анализу фрагмента 
рукописа на пергаменту извршили су др Небојша Порчић, ванредни про-
фесор Филозофског факултета у Београду и Владан Тријић, виши архео-
граф Народне библиотеке Србије, уз консултације са др Домиником Стуц-
маном, архивистом палеографом и медиевистом из Париза (стр. 115–120); 
резултате радиокарбонске анализе докумената представили су у свом изве-
штају др Инес Крајцар Бронић и др Нада Хорватинчић са загребачког Ин-
ститута „Руђер Бошковић” (стр. 121–124); филигранолог Ђерђ Мор из Новог 
Сада, на основу испитивања аутентичних водених знакова утврдио је вре-
ме настанка рукописа на папиру (стр. 129–138), док се Зоран Стевановић 
додатно осврнуо на анализе рукописне грађе настале на пергаменту (стр. 
125–128). Приређивачи су ово поглавље затворили својим сумирањем оп-
штих резултата анализа докумената (стр. 139–156), који су потом саопштени 
у виду резимеа на српском (стр. 157–158), немачком (стр. 159–160) и енгле-
ском језику (стр. 161–162). 

Последњи део Прилози (стр. 163–201) садржи илустративни материјал 
– скенове најстарије грађе о којој је у књизи било реч. Најпре су дати сним-
ци докумената насталих на пергаменту – Мисала, Бревијара, Јустинијано-
вих институција и Библије са тумачењима, за којима следе снимци списа 
на папиру: службена евиденција копова сребра и калаја на Рудној гори под 
управом града Санкт Јоахимстала (1559–1717); те службене евиденције гра-
да Хала у Тиролу – о приходима од продаје сребра (1580–1583); о градским 
издацима (1580); о приходима у новцу мењачке управе (1599); те градским 
приходима и расходима у периоду 1640–1641.   

Изласком из штампе књиге Пут документа, домаћа архивистика дефи-
нитивно је богатија за квалитетан наслов који сваки њен делатник може 
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користити као уџбеник и узор у послу који обавља. Иако лаицима тај посао 
може изгледати као једнолично-монотоно-и-ништа-компликовано преби-
рање по прашњавим и прастарим досадним документима, Зоран Стевано-
вић и Весна Башић су на најбољи могући начин показали да је посао архи-
висте све друго, само не досадан и једноставан. С друге стране, неминовно 
се мора имати у виду и друга страна медаље: висок степен научности и 
стручности који красе ову књигу свакако представљају и њено највеће 
ограничење, будући да сужавају опсег њене читалачке публике на архиви-
сте и власнике основног предзнања о комплексном свету ове и других по-
моћних историјских наука. За све остале, стрпљење и пажња представљају 
најважније предуслове за њено читање.  

 
*

На први поглед може изгледати чудно да се једна књига промовише пет 
година након што је угледала светлост дана. Али само на први поглед. Јер, 
након што је њен излазак из штампе обнародован 2016, она није добила 
пажњу нити медијску заступљеност какву по високом степену свог квали-
тета и количини труда уложеног у њено писање несумњиво заслужује. Све-
тле изузетке у том смислу представљају (поред већ поменутог – више ре-
флексивног неголи аналитичког – приказа Д. Рамадански) њене оцене и 
интерпретације саопштене од Дејана Јакшића („Најстарија архивска грађа 
Архива Војводине – узбудљив пут откривања докумената”, Зборник Мати-
це српске за историју 94, Нови Сад 2016, 123–125) и Жужане Мезеи („Пут 
документа. Методе и резултати истраживања времена настанка најста-
ријих архивских докумената у Архиву Војводине. Приредили Зоран Стева-
новић, Весна Башић, Архив Војводине, Нови Сад 2016, стр. 201”, Годишњак 
Историјског архива Града Новог Сада 10, Нови Сад 2016, 196–199; „Пут до-
кумента / A dokumentum útja: методе и резултати истраживања настанка 
најстаријих архивских докумената у Архиву Војводине / Kutatási módszerek 
és erdemények a legrégebben keletkezett dokumentumok keletkezési idejéről a 
Vajdasági Levéltárban”, Ex Pannonia. Гласник Историјског архива Суботице 
20, Суботица 2016, 96–98), који су, као колеге приређивача књиге били у 
прилици да непосредно испрате њихов научно-истраживачки рад, па и да 
сами – у већој или мањој мери – у њему учествују.

У интерпретацији и посебно осмишљеним предавањима проф. др Бо-
риса Стојковског са Катедре за историју Филозофског факултета Универзи-
тета у Новом Саду књига Пут документа је постављена у нови, шири кон-
текст проучавања и популаризације историје Срба у Јужној Угарској пре 
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Велике сеобе 1690. године под вођством патријарха Арсенија III Чарнојеви-
ћа. Ова предавања временски кореспондирају са периодом из ког потиче 
најстарија грађа Архива Војводине представљена у књизи и методолошки 
се ослањају на теме које су у њој обрађене, истичући  при том значај архив-
ске, односно дипломатичке грађе у проучавању историје јужноугарских 
Срба у средњем веку. Ова и оваква синтеза промоције књиге и низа темат-
ски блиских предавања представља резултат протокола о сарадњи између 
Архива Војводине с једне, и проф. др Бориса Стојковског с друге стране, 
потписаног почетком октобра 2021. Након Пожаревца (Народни музеј, 11. 
октобар), Кикинде (Историјски архив, 14. октобар) и Суботице (Буњевачка 
матица, 15. октобар), Зрењанин је био четврти по реду град-домаћин овог 
комбинованог дешавања, које је одржано у Великом салону овдашњег На-
родног музеја. У тренутку подношења овог извештаја, оно је забележено 
још и у Чачку (Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, 28. октобар) 
и Трстенику (Народни универзитет, 29. октобар), а планирано је да се одр-
жи и у Шиду и још неколико градова до краја 2021. године. Ова серија пре-
давања и промоција, тиме наставља и појачава културно-просветну и мар-
кетиншку офанзиву Архива Војводине, која се у претходном периоду очи-
товала у низу сличних промоција књига, по правилу праћених издашним 
даривањем архивских издања не само установама-домаћинима, већ и дру-
гим институцијама културе и заинтересованим странама.

*
На самом почетку свог зрењанинског предавања, Стојковски је поста-

вио и објаснио његове хронолошке оквире. За доњу границу је изабрао 895/6. 
годину и досељавање Мађара у Панонију као историјско исходиште тренут-
ка у ком је први пут формирана чврста државна организација на овом по-
дручју. С друге стране, узимањем 1690. године за горњу временску омеђину, 
одабрао је тренутак у ком српски народ постаје политички фактор у Јужној 
Угарској, за разлику од претходног периода у ком се историја Срба на овом 
подручју сагледава у контексту присуства појединачних њених представни-
ка – српских великаша, деспота, племићи и племићких породица у средњо-
вековним дипломатичким изворима. У свом динамичном једночасовном 
излагању се осврнуо на најзначајније моменте вишевековног словенског, од-
носно српског присуства на подручју Јужне Угарске, илуструјући своје кази-
вање низом фотографија и архивских докумената у електронском формату 
које је прибавио током научно-истраживачког рада, а који махом потичу из 
Мађарског националног архива у Будимпешти (мађ. Magyar Nemzeti 
Levéltár).
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На самом почетку Стојковски је указао на словенске топониме у Јужној 
Угарској из раног средњег века, лингвистичке утицаје и узајамна мађарско-
-словенска прожимања у виду тзв. Белобрдске културе (10. век) те византиј-
ски духовни утицај и струјања на том простору. Почетке дуге историје срп-
ско-мађарских династичких односа у првој половини XII века сликовито је 
илустровао минијатуром из Бечке илустроване хронике (лат. Chronicum 
Pictum, мађ. Képes krónika) са приказом Јелене, жене угарског краља Беле II 
Слепог из династије Вукановић и њене сестре Марије Пшемисл, супруге 
Конрада II од Знојма. 

Осврт на XIII век је у наставку излагања присутнима био предочен на 
примеру Срема, формирања Сремске бискупије (1229) и династичких веза 
Немањића и Арпадовића. У фокусу се нашла владавина „сремског краља” 
Драгутина, чија ће област касније постати камен спотицања у међудржав-
ним односима Србије и Угарске. Све осетније присуство Срба на овом по-
дручју дала је повод за појачано деловање фрањевачких мисионара, који 
међутим нису дали жељене резултате. У прилог тој тврдњи Стојковски је 
присутнима предочио исказ мачванског бана Јована Моровићког који је 
1415. године забележио како између Саве и Босута живе само фрањевци, а 
да је остало становништво православне вероисповести. Ништа мање зани-
мљив је био и податак који се током излагања могао чути о богатству (или, 
боље речено: сиромаштву) сремских бискупа, које је доведено у везу са при-
суством великог броја православних верника на овом подручју и, следстве-
но томе – умањеном плаћању папске десетине.

Турско напредовање у унутрашњост Балканског полуострва у другој 
половини XIV века, распад Душановог царства, Маричка, а затим и Косов-
ска битка довели су до померања српског етничког простора ка северу и 
утицали у великој мери на преобликовање демографске и етничке слике 
Јужне Угарске. Отуда већ на почетку XV века долази до промена које се 
огледају у оснаженом српском присуству у оновременим дипломатичким 
изворима. Међу најзанимљивијим примерима из овог периода који су били 
предочени присутнима нашли су се печат деспота Стефана Лазаревића, то-
ронталског великог жупана и господара Бечкерека; затим, његов потпис на 
првом месту оснивачке повеље витешког реда Змаја (1408); учешће на вите-
шком турниру у Будиму, када је на списку учесника, иза Жигмунда Лук-
сембуршког, пољског и босанског краља убележено и име српског деспота 
(1412); затим, печат деспота Ђурђа Бранковића, такође господара Бечкерека 
и у једном тренутку најбогатијег великаша у Угарској итд. Следећи „пут 
документа” и указујући на сфрагистичка и хералдичка обележја повеља 
српских средњовековних деспота, Стојковски је истакао да се управо на 
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основу њих може пратити и усвајање бивољих рогова као мотива српских 
грбова, који ће се касније наћи и у код Мавра Орбинија, Христифора  
Жефаровића и Захарија Орфелина. Приповедање о Ђурђу Бранковићу зао-
кружио је казивањем о његовом ктиторству цркве Св. Луке у Купинову, по 
свему судећи прве српске православне цркве северно од Саве и Дунава у 
коју су пренете мошти деспота Стефана и Јована Бранковића – с једне стра-
не због турске опасности, а с друге ради сакрализације сремских Бранкови-
ћа. Успут је поменута и оближња тврђава Купиник, деспотово снажно упо-
риште које је данас категорисано као културно добро од великог значаја и 
чија се обнова предвиђа у предстојећем периоду. 

Приказујући историју Срба у Јужној Угарској крајем XV века, Стојков-
ски је цитирао податак из дела италијанског хуманисте и историчара Анто-
нија Бонфинија (1427–1502), који је забележио да је 1481. године 50.000 Срба 
настањено на подручју Темишвара. Иако сасвим сигурно преувеличан, он 
је и више него индикативан и говори о  већ снажном и укорењеном прису-
ству српског етникума на овом подручју, додатно ојачаном кроз лик и дело 
српског деспота Вука Гргуревића („Змај Огњени Вук”), унука деспота Ђу-
рђа Бранковића и „најбољег ратника Матије Корвина”. 

Као најважнији тренутак историје Срба у Јужној Угарској с почетка 
XVI века Стојковски је означио оснивање манастира Крушедол (1508) и ис-
такао значај његове библиотеке за културни живот српског народа у пред-
мохачком периоду. Своје излагање је завршио сломом средњовековне угар-
ске државе у Мохачкој бици 1526. године и освртом на улогу цара Јована 
Ненада („Црног човека”) у рату за мађарску круну између Фердинанда I 
Хабзбуршког и Јаноша Запоље (у питању је тема коју је, одужујући дуг свом 
суботичком завичају, исцрпно истраживао у домаћим и страним архивима, 
да би недавно објавио и књигу са резултатима овог научноистраживачког 
рада: Борис Стојковски, Цар Јован Ненад: живот, дело и наслеђе Црног Чо-
века, Будимпешта: Српски институт – Нови Сад: Филозофски факултет – 
Суботица: Историјски архив, 2018).

*
По завршетку излагања отворила се могућност за дискусију, изношење 

коментара и постављање питања. У контексту давно изнете оцене Душана 
Ј. Поповића о Банату као области насељене српским живљем о којој се у 
позном средњем веку најмање зна („О Банату и становништву Баната у 17. 
веку”, Гласник Историског друштва у Новом Саду 4, св. 2, Сремски Карлов-
ци 1931, 194), окупљене је занимало питање присуства, односно одсуства 
Баната у средњовековним дипломатичким изворима у односу на неке друге 
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области, попут Срема. Као илустративан пример наведен је управо Бечке-
рек (данашњи Зрењанин), чија се средњовековна прошлост често своди на 
низ повремених и контекстуално неповезаних помена у угарским повељама 
и белешкама путописаца међу којима се налази вишегодишњи, па и више-
деценијски јаз. Као главни разлог овог недостатка, Стојковски је навео тур-
ски продор у ове крајеве, указујући истовремено на драстично виши степен 
сачуваности дипломатичке грађе која се односи на градове некадашње Гор-
ње Угарске (данашње Словачке), а који нису били у толикој мери изложени 
турској опасности. Коментаришући даље ову примедбу, истовремено је 
скренуо пажњу на ново издање дипломатичких извора за Јужну Угарску у 
првој половини XVI века румунског аутора Адриана Магине (Acta et 
Documenta partes Regni Hungariae inferiores concernentia 1500–1552 / Acte şi 
documente privtoare la părtile de jos ale Regatului Ungar 1500–1552, Cluj-Napoca 
2020), као и најављено издање турског дефтера за Сегедински санџак из 
1568. године Мађарске академије наука. Поменути Магинин зборник обу-
хвата 150 средњовековних и раних нововековних докумената који се одно-
се на Банат, што заједно са осталим његовим радовима објављеним током 
последње деценије – о породици Јакшић („Acta Jakšićiana. Documents 
regarding the Jakšić of Nâdlac family in Romanian archives”, Иницијал. Часопис 
за средњовековне студије 6 (2018), стр. 159–188; „Două documente privind 
posesiunile Jakšić în comitatele Cenad şi Timiş / Two documents regarding the 
Jakšić’s possessions in Cenad and Timiş counties”, Revista de studii Banatice III 
(2002), Nr. 1 (iulie – decembrie), 25–33), Белмужевић (Aleksandar Krstić – 
Adrian Magina, „The Belmužević family. The fate of a noble family in South East 
Europe during the turbulent period of the Ottoman conquest (the 15th and first 
half of the 16th centuries”, Revue d’études sud est Européen (2021); Milica 
Belmužević: l’histoire d’une noble dame du XVIe siècle / Милица Белмужевић: 
прича о једној племкињи из 16. века”, Иницијал. Часопис за средњовековне 
студије 2 (2014), 145–162), али и осталим српским великашима у Банату у 
XVI веку („Peter Petrović and protestantism. Aspects concerning the patronage 
of the Reformation during its early period”, Иницијал. Часопис за средњовеков-
не студије 3 (2015), 139–159) – омогућава да се историја српског народа у 
овој области у поменутом периоду сагледа из новог угла и у другачијем све-
тлу. Уз докторску дисертацију А. Иванова (Банат у доба краља Матије 
Корвина 1458–1490) из 2017. и нешто старији прегледни рад А. Крстића („Ба-
нат у средњем веку”, у: Миодраг Матицки – Видојко Јовић, Банат кроз ве-
кове. Слојеви културе Баната, Београд 2010, 65–90) из 2010. године, Маги-
нин досадашњи (а и будући) опус даје основан разлог за оптимизам када је 
реч о проучавањима средњовековне прошлости Баната.
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Тиме је уједно пружен одговор и на друго питање присутних, који су се 
– пратећи „пут документа” – занимали за доступност османских извора, 
истичући често занемаривање османске владавине на овом подручју, што 
за последицу неминовно има и стављање у други план османске перспекти-
ве историјских дешавања. Образлажући свој позитиван суд о актуелном 
тренутку српске османистике, Стојковски је као добар пример рада на овом 
пољу истакао истраживања свог колеге доц. др Мирослава Павловића са 
Катедре за историју Филозофског факултета у Новом Саду и његову деми-
стификацију чврсто укорењеног, одомаћеног и у свакодневном јавном дис-
курсу широко распрострањеног полупежоративног појма „Београдски па-
шалук”, за који је на основу архивске грађе поуздано утврђено да није по-
стојао (званичан назив области која се под њиме подразумева био је – Сме-
деревски санџак). С друге стране, као главни проблеми који отежавају ис-
траживање турских архива истакнути су хронично присутан недостатак 
финансијских средстава која би омогућила дуже боравке у Турској, уз чи-
њеницу да се извори османске провенијенције веома слабо дигитализују 
(најдаље су у том погледу одмакли мађарски архиви, чија је грађа у великој 
мери дигитализована и доступна путем претраживања на интернету; ово и 
не чуди ако се узме у обзир да је публиковање средњовековних мађарских 
извора започето још у XIX веку и да је данас велики број тих дипломатара 
доступан онлајн).

Напослетку, присутне је занимало и како доћи до књиге Пут докумен-
та. Пет година по објављивању, њен штампани примерак више није могуће 
наћи, али је скренута пажња на срећну околност и добру праксу Архива 
Војводине која се огледа у дигитализацији сопствених издања. Она су тако 
учињена доступним на званичној веб-страници ове установе: www.
arhivvojvodine.org.rs / О архиву / Дигитализована издања / Посебна издања. 
Тиме је на најбољи могући начин омогућено да ова уистину вредна књига 
пронађе свој пут до свих заинтересованих читалаца. 

*
Тако је, у најкраћим могућим цртама, изгледало једно прохладно окто-

барско вече у Великом салону Народног музеја Зрењанин (AD 2021), када 
су присутни имали прилику да се најпре информишу о квалитетном шти-
ву Архива Војводине, а затим и да сазнају прегршт нових података о исто-
рији Срба у Јужној Угарској пре Велике сеобе 1690. године. У потрази за 
адекватним закључком овог осврта, можда је најбоље завршити га очеки-
вањем које је домаћин и уводничар предавања и промоције виши кустос 
Срђан Приљева изразио на крају вечери – да оваквих и сличних сусрета и 
дружења буде још више у периоду који предстоји. Жеља, повода и тема за 
тако нешто у сваком случају неће недостајати. 
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НОВІ ПІДХОДИ РОБОТИ З АРХІВНОЮ НАУКОВО-
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ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОГО АРХІВУ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ НА ПЕРІОД 

ДО 2025 РОКУ: ДОРОЖНЯ КАРТА 
(Нови приступи у раду са архивском научно-техничком 

документацијом из фондова Централног државног 
научно-техничког архива Украјине на путу ка 

имплементацији Стратегије развоја архивске делатности 
за период до 2025. године)

Центральний державний науково-технічний архів України (далі – ЦД-
НТА України) є одним із дев’яти центральних державних архівів, які нале-
жать до сфери управління Державної архівної служби України (далі – Укр-
держархів). Він виконує завдання та функції держави з управління архів-
ною справою та діловодством, забезпечує облік, збереженість документів 
Національного архівного фонду (далі – НАФ) загальнодержавного значен-
ня свого профілю і використання відомостей, що в них містяться. Про-
фільною для архіву є проєктна, технологічна, конструкторська та науко-
во-дослідна документація; документи особових фондів видатних діячів 
науки і техніки України; документи з винахідництва, раціоналізації та  

1 Ана Алексејенко, Централни државни научно-технички архив Украјине (Харков), 
Украјина // Anna Alekseenko, Central State Scientific and Technical Archive of Ukraine 
(Kharkiv), Ukraine
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патентно-ліцензійні документи2. Станом на 1 грудня 2021 р. ЦДНТА Украї-
ни зберігає понад 620 тис. одиниць зберігання за період 1891–2017 роки, 
кількісно переважають створені у 50-ті – 60-ті роки ХХ століття.

Архівні документи з історії науки і техніки представляють усі основні 
галузі господарства України: будівництво, енергетику, металургію, вугільну, 
газову, нафтову, хімічну промисловість, автомобільне, тракторне, сільсько-
господарське, важке і середнє машинобудування тощо3. Географія промис-
лових об’єктів, інженерних, архітектурно-будівельних споруд, проєкти 
яких зберігає ЦДНТА України, не обмежується територією України, охо-
плюючи 26 країн, зокрема: Білорусь, Болгарію, Грузію, Єгипет, Індію, Ірак, 
Казахстан, Молдову, Російську Федерацію, Угорщину, Чехію тощо.

Унікальність інформаційного масиву профільних документів ЦДНТА 
України додає йому особливої значущості. Архівна науково-технічна доку-
ментація (далі – НТД)  являє собою специфічний і багатогранний тип до-
кументації у складі НАФ. На відміну від документів загального діловод-
ства, НТД не втрачає свого практичного значення після потрапляння на 
державне архівне зберігання, набуваючи значення культурного надбання. 
Документи ЦДНТА України постійно використовуються для ремонту і ре-
конструкції будівель і споруд, при ліквідації надзвичайних ситуацій (зо-
крема, у стратегічно важливій енергетичній галузі та соціально значущому 
житловому будівництві). Тим більше актуалізується діяльність архіву із 
забезпечення безперешкодного доступу користувачів до документної ін-
формації, зокрема й завдяки реалізації нових підходів роботи, пов’язаних 
із цифровізацією архівної справи. 

Стратегія розвитку архівної справи на період до 2025 року

Ініціатива розроблення Стратегії розвитку архівної справи на період 
до 2025 року (далі – Стратегія) належить Голові Державної архівної служ-
би України Анатолію Хромову. Він обстоює необхідність реформування 
архівної галузі в Україні, за результатами якого «архіви мають стати  
людиноцентричними, а питання доступу до архівної ретроспективної  

2 Положення про Центральний державний науково-технічний архів України», затвер-
джене наказом Міністерства юстиції України від 21.05.2012 №758/5 (у редакції наказу Мі-
ністерства юстиції України від 16.11.2020 № 3967/5.

3 Про архів // Центральний державний науково-технічний архів України: офіційний 
вебсайт. URL: https://cdnta.archives.gov.ua/index.php/uk/about-archives-uk/history-archive-uk 
(дата звернення: 01.12.2021).
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інформації, архівних ресурсів – пріоритетним напрямком роботи архів-
них установ»4.

Проєкт Стратегії було вперше презентовано у вересні 2020 року. Наразі 
він проходить процедуру погодження, триває жваве обговорення окремих 
положень та врахування позицій стейкхолдерів. 

При виробленні концептуальних засад Стратегії враховувалися наста-
нови Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам сто-
совно європейської політики доступу до архівів № R (2000) 13, Конвенції 
Ради Європи про доступ до офіційних документів, схваленої в Тромсе 
(Норвегія) 18 червня 2009 року та Принципів доступу до архівів, схвалених 
Міжнародною радою архівів 24 серпня 2012 року. Передбачається, що дер-
жавна політика у сфері архівної справи спрямовуватиметься за чотирма 
векторами руху: забезпечення архівами рівного доступу до інформації, 
знань і послуг, розвиток інституційної спроможності архівів, оновлення 
нормативно-правової бази архівної сфери, формування та розвиток ко-
мунікативної політики. З повним текстом документа можна ознайомитися 
на офіційному вебсайті Укрдержархіву5. Окреслимо у статті тільки ті пріо-
ритети, щодо яких ЦДНТА України вже має певні напрацювання та склав 
дорожню карту з реалізації визначених у Стратегії цілей щодо роботи з 
архівною науково-технічною документацією: 

Пріоритет 1. Забезпечення безперешкодного доступу до архівних ін-
формаційних ресурсів, підвищення якості архівних послуг відповідно до 
динаміки розвитку цифрового середовища та потреб користувачів.

Пріоритет 3. Збереженість Національного архівного фонду як складо-
вої світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства 
для задоволення потреб та очікувань суспільства і держави.

Пріоритет 5. Цифровізація архівної справи та державної системи стра-
хового фонду документації – забезпечення інформаційних потреб суспіль-
ства та підвищення якості і конкурентоспроможності галузі.

Відповідно до цих настанов та враховуючи Пріоритети діяльності 
Державної архівної служби України на 2021 рік ЦДНТА України виробив 
власну візію, яка втілилася в комплексному проєкті, що має узагальнюю-
чу назву «Архів у смартфоні». У ньому закладено напрями стратегічного 

4 Стратегія розвитку архівної справи на період до 2025 року // Державна архівна служ-
ба України : офіційний вебпортал органу виконавчої влади. URL: https://archives.gov.ua/ua/
стратегія-розвитку-архівної-справи-д/ (дата звернення: 01.12.2021).

5 Консультації з громадськістю // Державна архівна служба України : офіційний веб-
портал органу виконавчої влади. URL: https://archives.gov.ua/ua/консультації-з-громадські-
стю/ (дата звернення: 01.12.2021).
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розвитку архіву за такими ключовими блоками:
ЕлФА – для забезпечення безперешкодного доступу до архівних інфор-

маційних ресурсів в онлайн режимі 24/7;
ТОПАЗ – для контролю за станом і рухом архівних документів як ма-

теріальних носіїв інформації.
Вони не є взаємозалежними. Кожен із блоків може розвиватися цілком 

автономно; має власну концепцію, структуру та ресурсне і технічне забез-
печення. Це дозволяє здійснювати їх паралельне впровадження, за потреби 
коригувати їх конфігурацію без шкоди для інших компонентів. Така 
мобільність пояснюється потребою швидко реагувати на зміни у розвитку 
інформаційно-телекомунікаційних технологій.  

Вони поєднуються спільною метою – створити надсучасний архів за 
допомогою залучення цифрових технологій для створення інформаційної 
автоматизованої системи комплексного керування архівними процесами. 
Їх реалізація дозволить за допомогою смартфону користувачам – отримати 
якісні електронні архівні послуги; працівникам архіву – забезпечити га-
рантовану збереженість документів Національного архівного фонду.

Програмне забезпечення «ЕлФА» для віддаленого доступу до 
інформації архівної науково-технічної документації

Реалізацію Стратегії щодо надання доступу користувачів до інформації 
архівної НТД ЦДНТА України бачить у створенні веборієнтованої захище-
ної архівної інформаційної автоматизованої системи, яка дозволяє здійс-
нювати уніфіковане багаторівневе описування документів НАФ в елек-
тронній формі з можливістю додавання сканованих копій цих документів.

Науково-технічна документація має низку специфічних рис, на які по-
трібно зважати при її представленні у Web. Тому було прийнято рішення 
створити спеціальний інформаційний продукт, що максимально врахову-
ватиме ці особливості та задовольнятиме запити, з яким звертаються ко-
ристувачі. З цією метою за заявкою ЦДНТА України Науково-дослідний, 
проєктно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ 
мікрографії) виконав дві роботи за темами: науково-дослідну – «Дослід-
ження перспектив застосування Інтернет-технологій для забезпечення 
віддаленого доступу до документів Національного архівного фонду, що 
зберігаються в Центральному державному науково-технічному архіві 
України, та довідкового апарату до них», дослідно-конструкторську –  
«Розроблення програмного забезпечення для віддаленого доступу до  
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документів НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України, та довідкового апа-
рату до них»6. Їх результатом є програмне забезпечення (далі – ПЗ) 
«ЕлФА» (скорочення від «Електронні Фонди Архіву»), протягом 2021–2022 
років триває період його дослідної експлуатації, здійснюється модифіка-
ція окремих компонентів з урахуванням зауважень та новацій.

В основу покладено функціонування так званого «віртуального чи-
тального залу» або «кабінету користувача» з віддаленим доступом для за-
реєстрованих користувачів, де можна проводити пошук, ознайомлюватися 
зі зменшеними цифровими копіями документів та замовляти копії доку-
ментів підвищеної якості з можливістю їх скачування (після здійснення 
оплати відповідних послуг). Також має бути передбачена можливість від-
кривання/закривання доступу до копій документів залежно від зміни нор-
мативно-правової бази у цьому питанні.

Значну увагу приділено оприлюдненню  довідковому апарату ЦДНТА 
України, зокрема описів документів постійного зберігання. Усі описи 
було оцифровано та розміщено на офіційному вебсайті ЦДНТА України 
у спеціальному розділі «Описи в електронному виді»7 у форматі *.PDF (пе-
реважно, у вигляді фотокопій). Вбачаючи, що зараз подібна презентація у 
світовій архівній практиці вважається застарілою та не досить зручною 
(хоча у порівнянні з досвідом українських архівів залишається досить 
прогресивною), у ЦДНТА України розпочали комп’ютерний набір текстів 
описів, що дозволяє здійснювати контекстний пошук за ними. Станом на 
01 грудня 2021 року архівом оцифровано 100 % описів, 80 % переведено в 
машиночитаний вид (з них повністю по групах ІІІ, IV, V – науково-до-
слідної та патентної документації, усноісторичних документів з історії 
науки і техніки, а також фондів особового походження; на 96 % по І групі 
проєктної документації). Тепер описи створюються в машиночитаному 
виді з урахуванням вимог до автоматизованого зчитування.

6 Алєксєєнко А. О. Співпраця ЦДНТА України та НДІмікрографії у сфері інформати-
зації архівної справи. Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, 
перспективи розвитку та взаємодії: тези доповідей XI наук.-техн. конф. НДІмікрографії (м. 
Харків, 17–18 травня 2018). Харків, 2018. С. 49–50.

7 Описи в електронному виді // Центральний державний науково-технічний архів 
України: офіційний вебсайт. URL: https://cdnta.archives.gov.ua/index.php/uk/opisi/opisi-1; 
https://cdnta.archives.gov.ua/index.php/uk/opisi/opisi-2; https://cdnta.archives.gov.ua/index.php/
uk/opisi/opisi-3; https://cdnta.archives.gov.ua/index.php/uk/opisi/opisi-4; https://cdnta.archives.
gov.ua/index.php/uk/opisi/opisi-5;

https://cdnta.archives.gov.ua/index.php/uk/opisi/opisi-fop (дата звернення: 01.12.2021).
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Не менш важливим є створення цифрового фонду користування доку-
ментами НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України. Мусимо констатувати 
значне відставання у цьому напрямі – на сьогодні оцифровано тільки 
близько 1 % від загального обсягу облікової кількості його одиниць збері-
гання. На темпах оцифровування документів негативно позначається 
відсутність в архіві спеціалізованого скануючого обладнання для виго-
товлення копій з документів формату А0. Адже більшість НТД представ-
лена великоформатними креслениками. Тому відправним пунктом доро-
жньої карти має стати придбання для ЦДНТА України необхідного 
устаткування та налагодження систематичного виготовлення цифрових 
копій документів НАФ з суцільним оцифруванням найбільш затребува-
них фондів. 

Так, до надісланих до Укрдержархіву пропозицій до проєкту «Програ-
ми оцифрування документів НАФ на 2022–2025 роки» першочергово вклю-
чено документи щодо вугільної галузі, виявлені у ході реалізації проєкту 
«Допоможемо відновити інфраструктуру Донбасу», проєкти енергетичних 
об’єктів (зокрема, проєкти гідроелектростанцій з найбільшого за обсягами 
фонду ЦДНТА України – фонду Р-3 «Відкрите акціонерне товариство «Укр-
гідропроект» імені С. Я. Жука (без відомчої підлеглості), м. Харків»), звіти 
про науково-дослідні роботи з проблем архітектури та містобудування 
тощо.

З березня 2021 року здійснюється систематичне завантаження до ПЗ 
«ЕлФА»: адаптованих каталогів з урахуванням специфіки змісту НТД та 
системи обліку ЦДНТА України; описів у машиночитаному виді (у форма-
тах *ODT, *.DOC/*.DOCX) для повнотекстового пошуку інформації та циф-
рових копій документів НАФ у форматах *.JPEG, *TIFF (переважно, для 
графічних креслеників) або *.PDF (переважно, для багатосторінкових тек-
стових документів) та їхня адаптація для web, що забезпечує оперативність 
доступу до відомостей.

Завданнями архівістів на сучасному етапі є: вироблення основних за-
сад щодо структури бази даних архівної НТД; формулювання вимог щодо 
критеріїв інформаційного запиту та щодо інформування про результати  
пошуку; наповнення інфомасиву ПЗ «ЕлФА». З 2022 року планується 
оформлювати та виконувати замовлення користувачів виключно за допо-
могою означеної програми.

У перспективі слід подбати про під’єднання ПЗ «ЕлФА» окремим моду-
лем до єдиної міжархівної всеукраїнської пошукової системи.
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Система електронної ідентифікації об’єктів архівного зберігання
«ТОПАЗ»

Починаючи з 2018 року у ЦДНТА України реалізовується ініціативний 
проєкт ТОПАЗ (скорочення від «ТОПологія Архівного Зберігання»), кінце-
вим задумом якого є створення в архіві інтегрованої пошукової системи 
електронної ідентифікації об’єктів зберігання. Його мета – посилити кон-
троль за станом і рухом архівних документів, пришвидшити та полегшити 
їх пошук у сховищах, залучивши цифрові технології оперативного доступу 
до потрібних відомостей за допомогою двовимірних QR-кодів. Це друга 
складова комплексного проєкту «Архів у смартфоні», втілення якої коре-
люється з реалізацією пріоритету № 3, передбаченого Стратегією. 

Кінцевим задумом ТОПАЗу є створення в архіві інтегрованої пошуко-
вої системи електронної ідентифікації об’єктів зберігання, яка покликана 
посилити контроль за станом і рухом документів, пришвидшити та полег-
шити їх пошук у сховищах, залучивши цифрові технології оперативного 
доступу до потрібних відомостей за допомогою двовимірних QR-кодів. Пе-
редбачено три рівні описування. Кожен з них відповідає поняттю про 
об’єкт архівного зберігання, яким послуговуються працівники відділу за-
безпечення збереженості документів при виконанні своїх функціональних 
обов’язків: І – рівень архівної коробки; ІІ – рівень одиниці зберігання; ІІІ 
– рівень документа. Актуалізація інформації здійснюється шляхом за-
повнення електронних ТОПАЗ-карток затвердженої форми. 

Детальний опис означеного проєкту подано авторами-розробниками у 
публікації, вміщеній у фаховому науково-практичному журналі українсь-
ких архівістів «Архіви України»8. У даній статті пропонуємо намітити до-
рожню карту щодо його впровадження. 

Слід зазначити, що станом на 01 грудня 2021 року марковано 100% 
архівних коробок з документами НАФ (роботи щодо І рівня повністю ви-
конано). За найближчі три роки маємо завершити ІІ рівень. Роботи пара-
лельно здійснюються у двох напрямах: 1) створюються ТОПАЗ-картки на 
існуючі документальні масиви та 2) при надходженні нових документів 
до архіву – у процесі їх науково-технічного опрацювання. Картки склада-
ються з чотирьох  інформаційних блоків: ідентифікаційного; блоку умов 
доступу, використання та наявності копій; блоку контролю за рухом;  

8 Алєксєєнко А. О., Балишев М. А., Науменко Т. С., Черняховська Ю. В. Процеси циф-
ровізації та забезпечення збереженості документів НАФ (запровадження ініціативного 
проєкту «ТОПАЗ» у ЦДНТА України). Архіви України. 2020.  Вип. 2 (323). С. 17–27.
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інформаційного блоку про структуру одиниці зберігання. Паралельно з 
накопиченням інформасиву його планується застосовувати в роботі та за 
потреби актуалізовувати. До заповнення ІІІ рівня щодо кожного доку-
мента доцільно приступати після створення його цифрової копії, оскіль-
ки інформаційний блок передбачає віддзеркалення динаміки її викори-
стання. 

У перспективі, за умови розробки та запровадження окремого про-
грамного продукту для поєднання означених інфомасивів в єдину базу да-
них та сталого впровадження, система електронної ідентифікації архівного 
зберігання ТОПАЗ може стати складовою частиною сучасного SMART-
архіву, на шляху до якого розвивається ЦДНТА України.

Висновок

Таким чином, у започаткованих ЦДНТА України нових підходах робо-
ти з архівною НТД відзеркалено шляхи прискорення адаптації архівної 
практики до «цифрового» суспільства задля максимального удоступнення 
документної ретроінформації та забезпечення збереженості документів 
НАФ.
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Центральный государственный архив научно-технической документации 
Республики Казахстан (Алматы)
Казахстан

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СОВРЕМЕННОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

(Централни државни архив научно-техничке документације 
Републике Казахстан у савременом информационом простору)

Представления многих людей об архивах ограничиваются знанием 
того, что это – большая коллекция бумаг и документов, собранная в одном 
месте. Часто возникают ассоциации с древними манускриптами, книгами, 
с которых нужно сдувать пыль, прежде чем открыть, и даже с невероятны-
ми сокровищами. В общем, представления, мягко говоря, очень устарев-
шие, архаичные. Поскольку архивы сегодня – это ультрасовременные объ-
екты, технологически совершенные и оснащенные различным оборудова-
нием, предназначенным для того, чтобы документы на бумажных носите-
лях хранились как можно дольше.

Человек, которому посчастливилось оказаться в архивохранилище, в 
первую очередь обращает внимание на их удивительную техническую ос-
нащенность, в нем имеется полный комплекс противопожарной защиты 
– от чувствительных датчиков до современных средств пожаротушения, 
подходящих именно для бумажных носителей; охранная сигнализация и 

1 Бајан А. Жуматајева, Централни државни архив научно-техничке документације Ре-
публике Казахстан (Алмати), Казахстан // Bayan A. Zhymataeva, Central State Archives of 
Scientific and Technical Documentation of the Republic of Kazakhstan (Almaty), Kazakhstan
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современная система защиты от несанкционированного проникновения; 
климат-контроль, который поддерживает нужный уровень температуры и 
влажности воздуха, световой режим и другие необходимые параметры; 
стеллажи, которые могут двигаться в разных направлениях и идеально 
подходят для размещения архивных папок и коробок.

Чем же занимаются архивы помимо непосредственного хранения до-
кументов? Логическим продолжением является их информационное ис-
пользование и введение в научный оборот.

Каков же был путь Центрального государственного архива научно-тех-
нической документации Казахстана к тому, чтобы иметь возможность 
представить собранные ресурсы как информационный кладезь?

Архив создан в феврале 1974 г. в целях обеспечения централизованно-
го государственного хранения, учета и использования научно-технической 
документации, отражающей наиболее ценные и новейшие достижения на-
родного хозяйства, науки и техники в республике. Он был размещен в зда-
нии центральных государственных архивов в г. Алматы и имеет 7 архи-
вохранилищ общей площадью около 800 кв.м. Как республиканское уч-
реждение он не имеет аналогов в нашем государстве.

В архиве хранится научно-исследовательская, конструкторско-техно-
логическая, проектная, патентная и управленческая документация. Объ-
ем архивных документов по состоянию на 1 января 2019 г. составляет 
свыше 219 тысяч единиц хранения, в том числе особо ценных – более 22 
тысяч. 

За 45 лет своего существования нам удалось сформировать 200 фон-
дов, из которых 36 – фонды документов личного происхождения.

За указанный период многое изменилось: изменился статус государ-
ства, структура его экономики, структура отрасли. Эти изменения, безу-
словно, отразились и на архивных учреждениях. В 1996 г. в связи реорга-
низацией и сокращением государственного аппарата было ликвидирова-
но Главное архивное управление, его функции перешли Центральному 
государственному архиву. Уполномоченный орган был восстановлен в 
1999 г., но уже в составе Министерства культуры, информации и обще-
ственного согласия. Государственный аппарат страны в процессе опти-
мизации продолжает периодически реформироваться. В настоящее вре-
мя Архив научно-технической документации подчиняется Департаменту 
архивного дела и документации Министерства культуры и спорта Респу-
блики Казахстан.

Сегодня архив работает со 130 организациями различной формы соб-
ственности. Все областные и городские архивы Казахстана пополняют свои 
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фонды научно-технической документацией за счёт ориентировочно 300 
источников комплектования. Следовательно, основной документальный 
пласт по истории науки и техники Казахстана откладывается именно в ЦГА 
НТД РК. 

Уникальность многих из хранимых архивом документов заключается 
в особом статусе региона. Территория юго-восточного Казахстана, особен-
но его горная часть, находится в сейсмоактивной зоне – центральной части 
Средне-Азиатского сейсмического пояса. В ЦГА НТД хранятся фонды 
КазпромстройНИИпроекта, Института сейсмологии, Алматыгипрогора, 
Проектной академии «KAZGOR», ЦНИИпроектстальконструкции и дру-
гих, располагающие проектами сейсмостойких зданий. Большинство из 
принятых на госхранение разработок являются уникальными, здания, по-
строенные по ним могут выдержать толчки в 9–10 баллов, среди них пер-
вое высотное здание в высокосейсмичной зоне (110 м) – 25-этажная гости-
ница «Казахстан».

К документам архива обращаются и в самых экстренных случаях. При 
пожаре в здании старого аэровокзала Алматинского аэропорта (в 1999 
году) следственными органами были затребованы документы в целях уста-
новления причин пожара. 

В настоящее время архив научно-технической документации, как и 
другие архивы Казахстана, в соответствии с Государственной программой 
«Информационный Казахстан–2020», решает 2 основные задачи: перевод 
массива имеющихся в архиве документов в электронный формат и обе-
спечение возможности оперативного доступа к ним. Хаотичное сканиро-
вание наиболее востребованных документов и документов нестандартно-
го формата, которые были предназначены для подготовки выставок, пу-
бликаций, исполнения тематических запросов, привело к образованию 
неупорядоченного и неуклонно разрастающегося массива сканов, работа 
с которым очень скоро оказалась затруднительной. Возникшая ситуация 
диктовала необходимость создания программ, которые позволили бы упо-
рядочить как процесс сканирования, так и создаваемых электронных об-
разов для оперативного их поиска в целях многократного использования. 

И такая программа или информационная система была создана – 
«Единый электронный архив» (Е-архив), конечным показателем которого 
будет долговременное хранение электронных документов, переход на без-
бумажный документооборот, единая информационная система для всех 
архивов, оптимизация и сокращение сроков оказания государственных 
услуг, сокращение трудозатрат архивистов.
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Будет иметь место и экономический эффект – ежегодное суммарное со-
кращение временных трудозатрат работников, ежегодное сокращение трудо-
затрат работников госархивов на обработку бумажных документов в связи  
с наличием электронных аналогов и сокращение временных затрат граждан 
при обращении за государственными услугами в сфере архивного дела.

Информатизация невозможна без создания внутренней технической 
инфраструктуры, поэтому первым шагом на пути результативного внедре-
ния информационных технологий в ЦГА НТД РК было техническое осна-
щение рабочих мест каждого специалиста персональными компьютерами, 
создание внутренней локальной сети с общим сервером. После этого мы 
перешли к созданию баз данных внутреннего пользования.

Следующий этап в освоении информационных технологий – обеспече-
ние доступа к архивной информации посредством интернета, т.е. разработ-
ка сайта архива. Добившись финансирования на его создание и развитие, 
специалисты архива активно начали заполнение сайта, чтобы обеспечить 
открытый доступ исследователей к информации об архиве и к науч-
но-справочному аппарату: в первую очередь речь шла о путеводителях по 
фондам юридических (переиздан в 2013 г.) и физических лиц (издан в 2012 
г.). Наш сайт (www.ntd.kz) размещен на собственном сервере, что обеспечи-
вает высокообъемное хранение и использование данных.

Накопленный объем отсканированных копий проектной документа-
ции являлся отправной точкой для создания специалистами нашего архи-
ва программы электронного систематического каталога НТД раздела 
«Жилищно-гражданское строительство» с целью онлайн-доступа пользо-
вателей к данным из любой точки мира (средствами WEB технологии) – 
открытый архив через сайт ЦГА НТД. 

В настоящее время программа усовершенствована и дополнена. Коли-
чество введенных в базу данных карточек составляет около 9 тысяч. Уже 
сегодня, зайдя на наш сайт (www.ntd.kz), можно оперативно найти интере-
сующую информацию по ряду объектов города Алматы, достаточно лишь 
указать его название или разработчика проекта. Данная система позволила 
обеспечить удобный и оперативный поиск по метаданным. Электронная 
карточка включает аннотации с привязкой отдельных цифровых копий 
фрагментов документов. С 2014 г. был открыт онлайн-доступ к данному 
программному продукту.

О том, что эта технология востребована, говорит тот факт, что исследо-
ватели и специалисты приходят в архив с готовыми запросами, полученны-
ми в результате работы с электронным каталогом на веб-сайте ЦГА НТД. 
Это значительно экономит время исследователей и работников архива.
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Но учитывая специфичность хранящейся в архиве документации, 
мы несколько ограничили доступ для пользователей из сети интернет с 
возможностью поиска и просмотра электронных копий документов. Ведь 
ЦГА НТД – архив, документы которого являются не только исторически, 
но и стратегически важными, бесконтрольный доступ к таким докумен-
там может иметь серьезные последствия. Часть документов представляет 
и коммерческий интерес. Не все они рекомендованы для широкого ис-
пользования. 

Появление новых технологий значительно облегчило также подготовку 
документальных выставок. Архив крайне редко готовит натурные экспо-
зиции, используя электронные образы документов или в плакатной про-
дукции, изготовляемой самим архивом, или на виртуальных выставках. 

Сайты архивов это, как правило, источники вторичной, ранее где-то 
публиковавшейся информации. ЦГА НТД отходит от этой практики не 
только при создании ИПС. В некоторых случаях архив готовит выставки 
специально и только для сайта (фотовыставки Балашов, Краснянский, П. 
И. Мариковский, Н. Назарбаев, Ж. Керимбек). Сравнительно недавно вве-
дена новая рубрика «Устная история», которая уже активно заполняется и 
включает в себя короткие истории из жизни специалистов, деятельность 
которых отражена в документах источников комплектования архива.

Еще один объективный показатель востребованности архива – коли-
чество исследователей в читальном зале. Темы исследований самые раз-
личные, также как и цели. Наиболее востребована проектная документа-
ция, необходимая для реставрации и поддержания в первоначальном виде 
памятников архитектуры ушедшей эпохи, среди которых значительное 
место занимают объекты культурного назначения, входящие в список па-
мятников архитектуры и охраняемых законом: гостиница «Казахстан», 
Дворец им. В. И. Ленина (ныне – Дворец Республики), Государственный 
академический казахский театр драмы им. М. О. Ауэзова, Русский акаде-
мический драмтеатр им. М. Ю. Лермонтова, Казахский государственный 
цирк и др.

В последние годы архивистами ЦГА НТД РК активно предпринимают-
ся попытки внести свой вклад в археографический фонд страны. В 2010 г. 
архив подготовил первый образец археографической продукции. За по-
следние годы издано 8 документальных сборников, 3 брошюры, 1 альбом. 
Из 8 сборников 5 подготовлены на основе документов личных фондов (об 
архитекторах, энтомологе, онкологе, невропатологе). Тематический сбор-
ник посвящён деятельности медицинских научно-исследовательских уч-
реждений республики в годы Великой Отечественной войны.
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В настоящее время коллектив Центрального государственного архива 
научно-технической документации Республики Казахстан – это свыше 220 
тысяч единиц хранения уникальной по своему составу и содержанию на-
учно-технической документации и 26 штатных сотрудников.

Но, несмотря на свою малочисленность, коллектив делает всё возмож-
ное, чтобы информация, зафиксированная в документах, не оказалась бе-
лым пятном для наших потомков и заняла достойное место в составе На-
ционального архивного фонда Республики.
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IN MEMORIAM

МИЛАН ЂУКАНОВ
(24. фебруар 1934 – 25. јануар 2021)

 
Крајем јануара 2021. године, Зрењанин је путем средстава јавног ин-

формисања обавештен о смрти Милана Ђуканова, историчара, архивског 
саветника и дугогодишњег првог човека овдашње архивске установе. Саоп-
штена непуних месец дана пред његов 87. рођендан, ова тужна вест је само 
озваничила општеприхваћену датост, већ дуго присутну и познату у њего-
вој околини: да се преселио у историју човек који је одавно важио за њен 
неодвојиви део – најпре као савременик, сведок и учесник њених важних 
догађаја, а затим и као њен стваралац, истраживач и историограф. 

Прве асоцијације на Милана Ђуканова били су и остали архивистика и 
Историјски архив Зрењанин; архивистика, као животни позив ком је био 
дубоко посвећен и који је обављао данас тешко појмљивом страшћу и пре-
даношћу, а Историјски архив Зрењанин – као установа чијој је изградњи и 
афирмацији посветио свој радни век и стваралачки потенцијал. У њој је, са 
изузетком кратког периода проведеног у настави историје при основној 
школи у Јаши Томићу (1959–1963), провео највећи део своје каријере (1963–
2000), од тога непун четврт века у својству управника и директора (1964–
1980, 1992–2000). Ту је остао и након пензионисања, као увек радо виђен 
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истраживач и бивши колега, све до пар година пред смрт када услед погор-
шаног здравственог стања више није био у прилици да навраћа у Архив. Па 
и поред тог одсуства, његово име је често помињано, јер га је напросто по-
стало немогуће избећи – било да се радило о претресању уско стручних 
проблема архивистичке природе, било о догађајима, личностима или дату-
мима из локалне историје који би за кориснике, али и запослене у Архиву 
представљали фрустрирајућу непознаницу. У небројеним таквим  ситуаци-
јама, спасоносно решење било је у формули: Зна то Милан. Или: Питаћемо 
Ђуканова. Била је то последица енциклопедијског знања које је годинама 
стицао и ширио, да би га затим несебично и без остатка делио другима: оно 
је представљало симбиозу његовог широког старинског академског образо-
вања с једне, и пребогатог животног искуства с друге стране. Општи је ути-
сак да је његовом смрћу та масивна енциклопедија података, анегдота и 
поука остала трајно затворена и – неповратно изгубљена. 

Милан Ђуканов се родио 24. фебруара 1934. године у Шупљаји (дана-
шњи Крајишник) у породици Павла Ђуканова, општинског подбележника 
и Јелене Ђуканов (рођ. Поповић), уговорне поштанске службенице. Траума-
тично детињство, обележено породичном трагедијом (погибијом оца на 
самом почетку Априлског рата) и немачком окупацијом 1941–1944, провео 
је у родном месту и оближњем Модошу (Јаша Томић), где је похађао и завр-
шио основну школу. У овом потоњем је 1948. завршио непотпуну гимнази-
ју, коју је употпунио у Зрењанину. Определивши се за студије историје, на-
шао се на самом почетку низа Банаћана који су отприлике у исто време, у 
кратком размаку од свега неколико година, кренули истим путем; низа који 
је пре њега започео Василије Крестић, а после њега наставио Чедомир По-
пов – два велика имена српске историографије, блиска Ђуканову по годи-
нама, интересовањима, сензибилитету и, што је најважније – по банатском 
пореклу (по том ће се основу ова познанства касније у више наврата проду-
бљивати, учвршћивати и потврђивати кроз сарадњу у заједничким пројек-
тима). На Филозофском факултету у Београду, Ђуканов је имао прилику да 
слуша предавања најеминентнијих стручњака домаће историјске науке 
оног доба – Георгија Острогорског, Фануле Папазоглу, Михаила Динића, 
Јорја Тадића, Виктора Новака и др. По завршетку студија, запослио се као 
наставник историје у основној школи у Јаши Томићу, која је на његову ини-
цијативу понела име тамошњег великана српске ликовне уметности Стева-
на Алексића. Недуго након тога, одслужио је обавезан једногодишњи војни 
рок у ЈНА (1961–1962), да би 1963. прешао у Зрењанин и засновао радни 
однос у Државном историјском архиву као руководилац Одељења за сређи-
вање архивске грађе радничког покрета и НОБ-а. Када је ова установа  
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наредне године добила име Историјски архив Зрењанин (које носи и данас), 
Милан Ђуканов је постао њен руководилац – дужност коју ће, уз прекиде, 
обављати у шест мандата. Они данас малобројни и ретки који су имали ту 
привилегију да са њиме раде у стању су да посведоче о строгости, али и 
правичности његовог старешинства, савесности и темељности у раду те не-
подељеног ауторитета који је међу својим колегама уживао и једнаком трет-
ману који је сваком указивао, често у корист сопствене штете и науштрб 
сопствених права и привилегија. Једино тако је и био у стању да изгради 
узорну установу и колектив са стручним кадром и високим степеном сре-
ђености фондова и збирки – чињеница која се овде не наводи тек да би за-
довољила пуке норме једног некролога, већ која је својевремено препозната 
у виду највиших признања која се могу доделити у националној архивисти-
ци: награде Златна архива из Фонда Александра Арнаутовића Архива Ср-
бије (1999) и Др Димитрије Кириловић Друштва архивских радника Војво-
дине (2012).

Почетком седамдесетих година прошлог века, Милан Ђуканов је по-
средством Архива Војводине започео стручно усавршавање у Центру за 
студије библиотекарства, документације и информационих знаности Све-
училишта у Загребу, код једног од водећих југословенских архивиста оног 
времена др Ивана Беуца, чијих се предавања и учења увек радо у разговору 
присећао. Након положеног стручног испита (1973) постао је први школо-
вани архивист Историјског архива Зрењанин и свакако највећи стручњак 
за ову област на подручју средњег Баната. Стечено знање је до краја радног 
века надограђивао, учествујући активно – и поред руководећег положаја 
који је заузимао – у раду Спољне службе зрењанинског Архива, као пример 
добре архивске праксе. 

Упоредо са обављањем дужности директора Архива, Милан Ђуканов је 
по функцији био биран у чланство бројних комисија и стручних тела у ко-
јима су доношене одлуке од значаја за војвођанску архивистику. Био је члан 
Уређивачког одбора Водича кроз архивске установе архивских установа у 
Војводини, члан Комисије за кадрове, објекте и опрему Архива Војводине, 
члан Комисије за полагање стручног испита при Архиву Војводине, пот-
председник, а затим и председник Заједнице архива Војводине, потпред-
седник Извршног одбора Заједнице архива Војводине, члан Комисије за 
звања у архивској струци, као и члан Одбора за доделу награде за архивске 
раднике Даница Гавриловић. Осим тога, у Зрењанину је обављао и низ дру-
гих друштвено-политичких функција као председник Месне заједнице 
Центар, секретар Актива Савеза комуниста у култури те члан Комисије за 
именовање кадрова у култури. 
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У својству директора архивске установе у Зрењанину, Милан Ђуканов 
је био у ванредној прилици да пружи значајан допринос не само архиви-
стици, већ и завичајној историографији, што није пропустио да учини. 
Убрзо по доласку у Архив, у то време тридесетогодишњи Ђуканов је био 
један од уредника и чланова Редакције монографије Зрењанин, објављене 
поводом обележавања двадесетогодишњице послератног развоја града под 
новим насловом (1946–1966). За потребе ове књиге обрадио је историјат 
града у периоду од 1880. до 1900. године и историјат Архива, чиме је стекао 
драгоцено искуство које ће му користити у даљем раду, припреми и реали-
зацији сличних издавачких подухвата. У својству члана Општинског одбо-
ра Сaвеза удружења бораца Народноослободилачког рата (СУБНОР) Зре-
њанина и председавајућег његове Комисије за неговање традиција Народ-
ноослободилачког рата активно је суделовао у уређивању хроника банат-
ских насеља у НОБ-у; објавио је Кратку историју Јаша Томића 1334–1978 
(Зрењанин 1980), завичаја за који је целог живота био чврсто и емотивно 
везан и у коме је напослетку нашао и вечно почивалиште (посебан однос 
који је имао и љубав коју је гајио према Јаши Томићу огледа се на крају кра-
јева и у високом степену очуваности и сређености архивске грађе из овог 
места која се данас чува у Историјском архиву Зрењанин). Отприлике у 
исто време довршио је уређивање првог Водича кроз фондове и збирке 
Историјског архива Зрењанин (1979). Осамдесетих година прошлог века, 
његов самопрегоран научноистраживачки рад на прикупљању архивске 
грађе о Зрењанину (Петровграду) за време Другог светског рата резултирао 
је акумулацијом свеобухватне фактографске подлоге на којој је Ђорђе 
Момчиловић 1987. базирао своје капитално дело Зрењанинске ватре. Зре-
њанин у рату и револуцији, овенчано наредне године Наградом ослобођења 
Зрењанина. 

Деведесетих година прошлог века, недуго након стицања звања архив-
ског саветника (1989), Ђуканов је био међу првим интелектуалцима на ло-
калу који је отворено и недвосмислено раскинуо са дотадашњим догмат-
ским историографским наративом и отворио нове, до тада често занемаре-
не, па и табуизиране правце историјских истраживања. У том смислу, на-
рочито су значајни радови у којима је обрадио оснивање и деловање Срп-
ског народног одбора у Великом Бечкереку 1918: у питању је била област 
коју је „начео” сређивањем записника овог тела у оквиру посебне архивске 
збирке, а капитализовао књигом из 1998. године која је до данас доживела 
још два издања (2010, 2018). Њоме је обезбедио постојано научно утемељење 
за локалну културу сећања која до данашњег дана налази свој најнепосред-
нији израз 31. октобра и 17. новембра сваке године, када град Зрењанин 
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обележава своје празнике и важне датуме из Првог светског рата: оснивање 
Српског народног одбора и улазак српске војске у Велики Бечкерек у јесен 
1918. 

Од осталих његових доприноса завичајној историографији током деве-
десетих година издвајају се коуредништво монографије Двеста педесет 
година зрењанинске пиваре 1745–1995 (за коју је написао историјат ове фа-
брике под називом Од Крацајзена до данашњих дана) и организовање науч-
ног скупа поводом обележавања 400-годишњице устанка Срба у Банату 
(1994) уз учешће еминентних научних имена попут др Симе Ћирковића, др 
Љубивоја Церовића, академика Чедомира Попова и Василија Крестића. 
Осим тога, учествовао је у раду више научних скупова и објављивао своје 
прилоге у часописима Улазница, Рад Музеја Војводине, Зборник Матице 
српске за сценске уметности и музику, Зрењанински завичајац, Архивски 
анали и др. Круна његовог вишедеценијског бављења архивистиком и сво-
јеврсна потврда преданог рада на овом пољу дошла је 1999. године, непо-
средно пред пензионисање, у виду већ поменуте награде Архива Србије 
Златна архива из Фонда Александра Арнаутовића – Ђуканов је био један 
од првих њених лауреата.

И након одласка у пензију наставио је да се бави истраживањима пи-
шући за Српски биографски речник, Гласник музеја Баната, Добровољачки 
гласник, Завичајац итд., а објавио је и две књиге – 120 година организованог 
занатства и предузетништва у Зрењанину (2005) и Сто година фудбала у 
Јаши Томићу (2011). Од стране Друштва архивских радника Војводине до-
био је признање за животно дело Др Димитрије Кириловић (2012). Почет-
ком 2016. године одлучио је да своју богату личну библиотеку и писану за-
оставштину поклони установи којој је посветио свој живот и уградио себе 
у њене темеље. Легат Милана Ђуканова у Историјском архиву Зрењанин 
обухвата више хиљада књига (махом из области историје), рукописа (пре-
писа архивских докумената и забелешки) и фотографија. Последње поја-
вљивање у јавности Милан Ђуканов је имао 2019. године у Народном музе-
ју Зрењанин, приликом промоције трећег издања његове књиге Српски 
народни одбор у Великом Бечкереку 1918. Последње године живота провео је 
нарушеног здравља, преминувши 25. јануара 2021, у јеку пандемије вируса 
ковид-19. Сахрањен је на православном гробљу у Јаши Томићу.

Познавати Милана Ђуканова, са њим разговарати и слушати његове 
приче била је изузетна привилегија и прилика да се науче вредне лекције 
– не само из архивистике и историје, већ и из живота. Иза шармантног 
осмеха који је временом постао његов заштитни знак, једва се могла сагле-
дати тежина животног искуства и богатство знања које је носио на својим 
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плећима. Зрачио је мирноћом и сталоженошћу, пленио својом достојан-
ственошћу и држањем, одајући у пуном капацитету утисак господина ста-
рог кова чија је појава – додатно појачана његовом ерудицијом и елоквен-
цијом – неизоставно будила и наметала поштовање. И поред тога, био је и 
остао скроман: није патио од академске етикеције, жеље за докторским ти-
тулама и пратећим почастима, иако је за њих и те како имао потребних 
квалификација. Уместо каријере у просвети, рано се определио за позив 
ком је остао веран до самог краја и коме је несумњиво оставио снажан лич-
ни печат. А све што је на том пољу урадио само потврђује исправност њего-
вог избора.

Смрт Милана Ђуканова представља тежак губитак за националну ар-
хивистику и историју. Њоме је нестао један од најпосвећенијих чувара пам-
ћења и корифеја културног живота послератног Зрењанина. Изнад свега, 
његов одлазак је губитак за његову породицу, пријатеље и колеге, којима ће 
заувек остати у светлој и најлепшој успомени. 

Нека му је вечна слава и хвала!

Др Филип Крчмар 
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Упутство сарадницима

Радове за часопис Археон: Часопис Архива Војводине слати на e-mail као прилог 
(Attachment) на адресу Редакције (bulatovic_boris@yahoo.com, dragana.katic21@gmail.com) 
до 1. септембра за број који ће бити објављен у текућој години. У разматрање се прихва-
тају текстови писани на српском, енглеском, руском, немачком, француском, шпанском, 
као и на језицима у службеној употреби на територији АП Војводине.

Структура категорисаних чланака (за рубрике Архивистика, Историографија, Кул-
турна баштина и Прилози и грађа) је следећа:

• име и презиме, звање;
• адреса аутора или установе у којој ради;
• наслов рада;
• апстракт (50–100 речи) на језику основног текста;
• кључне речи (3–10);
• текст (обима до једног и по ауторског табака – 24 странице, односно до 40.000 

карактера);
• резиме и кључне речи на енглеском језику (100–250 речи) и на српском уколико 

је основни текст писан на неком од преосталих наведених језика;

Прилози за остале рубрике не захтевају апстракт и резиме.
Форма текста:
• текст процесор Word Office;
• стил Normal;
• формат стране B5;
• фонт Times New Roman, 16 pt наслов, 11 pt апстракт, кључне речи и резиме, 12 pt 

поднаслов (bold), 12 pt основни текст, 10 pt напомене;
• проред Single,
• напомене Footnotes у непрекинутом низу од 1, надаље.

Начин цитирања:
• Монографија: Метју С. Андерсон, Европа у осамнаестом веку 1713–1789, Бео-

град 2003, распон страница (на језику и писму цитираног издања);
• Чланци у периодичним публикацијама: Татјана Стеванчев, „Услуге архива у 

Војводини доступне на интернету”, Архивски анали, год. 5, бр. 5, 2009, 20–63.
• Чланци у зборницима радова: Дарко Танасковић, „Окциденталистички редук-

ционизам пред уметношћу Иве Андрића”, у: Рајко Кузмановић (ур.), Андрић из-
међу Истока и Запада, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања 
Лука 2012.

• Поглавље у књизи истог аутора: Димитрије Богдановић, „Политика КПЈ према 
националном питању”, у: Књига о Косову, Српска књижевна задруга, Београд 
2006, 337–352.

Илустрације које се прилажу уз рад морају бити адекватно скениране (јасно читљи-
вог текста, уколико га има). Свака илустрација мора бити означена бројем, мора да има 
легенду и назначено место унутар текста где ће се наћи. Формат илустрације може бити: 
bmp, jpg или tiff (300 pixels/inch). Свака илустрација би требало да буде послата у засебној 
датотеци.

Примљени радови се не враћају.
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