Прикази
Славенко Терзић, Стара Србија (ХIX – XX век), Драма једне
цивилизације. Рашка, Косово и Метохија, Скопско-тетовска
област, Нови Сад – Београд 2012 (662).
Тема о којој пише колега Терзић од изузетног је значаја за разумевање историје
српског народа у XIX и XX веку. Подједнако је важан и синтетички приступ њеној
обради за који се колега Терзић определио. Целовит поглед на историју простора Старе Србије (Рашка, Косово и Метохија, Скопско-тетовска област), држава у чијим се
границама она налазила, друштава која ту вековима живе, институција које мукотрпно настају а лако бивају разорене, нација које се боре за моћ и опстанак, умногоме је
обогатио веома скромна постојећа знања. Важан је и тренутак у коме се књига појављује – тренутак у коме се све преиспитује и када садашњост тражи поуздане одговоре о прошлости зарад разумевања времена које долази.
Књига Славенка Терзића намеће се читалачкој публици већ својим сложеним
насловом Стара Србија (ХIX – XX век), Драма једне цивилизације. Рашка, Косово и
Метохија, Скопско-тетовска област. У наслову књиге јасно је истакнута основна тема и основна теза аутора. У питању је „Драма једне цивилизације“ – историјски процес који мноштву различитих догађаја даје смисао. Несумњиво да се ради о историјском процесу дугог трајања и веома сложеног карактера, који је по своме садржају
много универзалнији а самим тим и значајнији. Стара Србија (Рашка, Косово и Метохија, Скопско-тетовска област) представља простор и својеврсну „експерименталну
парцелу“ на којој се истраживачки прате бројни облици сучељавања цивилизација.
Њих не одређују само култура и наслеђе, разумевање и толеранција, вера и начин њеног исповедања, већ и велика количина „мрака“ и „историја нагомилана у слојевима“
која периодично „проговара“, исказује непоштовање, презир, страх према оном другом и води сатирању људи и добара створених од њих. Из тих разлога аутор пише о
друштвеним појавама какве су идеје и идеологије (косовска идеја и српска национална мисао; великоалбанска идеја и идеологија, југословенска идеологија), национални
и верски идентитети, политика великих сила и балканских држава, никада угасле амбиције за запоседањем простора, државни и национални интереси, терор који се исказује у бројним облицима. Хронолошке оквире теме чине два века (XIX и XX век) –
али каква два века? У њима су садржана сва искушења српске историје: ратови који
производе демографски умор и доводе нацију до граница егзистенцијалног и биолошког опстанка; геноциди наговештени већ султановим ферманима и фетвама реис
улема из 1804. и стално присутни у свим оружаним сукоба до данас; буне и устанци
против страних завојевача, диктатора, фашизма и нацизма, неправде; диктатуре у којима је проживљено 2/3 двадесетог века, грађански ратови и револуције који су поделе у друштву чинили дубљим и трајнијим; окупације и подједнако ослободилачких
епопеја; економске блокаде (четири само у ХХ веку) које су спутавале брз економски развој; дипломатске кризе праћене свим видовима спољних притисака; утрошак
значајних генерацијских енергија на подизању и очувању државе и ратом разорених институција; сеобе, егзодуси, „ширења“ и „сабијања“ у матицу која дезоријентишу и тање национално ткиво; епохе које се смењују и глобални процеси у које је
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требало сопствене интересе „уклопити“ у концепције великих сила. Све то још драматичније „одјекује“ на простору Старе Србије и илуструје судбину српског народа и
цивилизације којој припада.
„Путокази“ и „упутства“ за писање књиге о Старој Србији у XIX и XX веку били су веома инструктивни. Славенко Терзић их је налазио у делима српских и европских писаца и историчара различитих генерација – од студија Стојана Новаковића, Јована Цвијића, Владимира Карића, Јована Хаџи Васиљевић, Јована М. Јовановића до
књига Сретена Вукосављевића, Димитрија Богдановића и радова својих професора и
савременика. Књига је писана у духу идеја „нове историје“, оне која се занима за тло
и друштво, идеје и друштвену мисао, политику и економију, етничке и демографске
процесе, просвету и културу, развој и стагнацију уз уочавање међузависности утицаја
историјских догађаја општег и локалног значаја, друштвених структура и динамике
промена. На тај начин читалац је у могућности да сагледа српско друштво Старе Србије и нараштаје стасале у временима буна, ратова, унутрашњих криза, политичких
преврата, династичких смена, националних сукоба, револуционарних идеја и идеолошких диктатура, друштвених ломова, задобијања и губљења државе, удара на национални и верски идентитет. Историја, како показује и ова књига, најчешће није дозвољавала „да се остане по страни“, мимо процеса који су одредили српске устанке
1804–1814, Велику источну кризу (1875–1878), Балканске ратове (1912–1913), Први
светски рат (1914–1918), Други светски рат (1941–1945), деценије разбијања југословенске државе и удара на Србију.
Структура књиге Славенка Терзића је мозаична. Чине је, поред инструктивног
предговора, кратког али значајног епилога, убедљивих прилога, импресивног пописа
извора и литературе, чак 23 тематска поглавља складно уклопљена у једну мисаоно
кохерентну целину. Унутар наведених поглавља материја је изложена путем 40 ужих
тематских целина, од којих свака представља својеврстан „истраживачки рукавац“ који је колега Терзић настојао да истражи и да резултате до којих је дошао саопшти.
Структуру књиге одредила су конкретна истраживања. „Чврсто тло историје“, на коме заснива своје анализе и закључке, аутор је пронашао у архивској грађи похрањеној
у седам домаћих и страних архива (18 архивских фондова и збирки). На тај начин
Терзић је у многим деловима синтезе посвећене Старој Србији био у прилици да властитим истраживачким напором прекорачи досадашњу раван сазнања и понуди нову
фактографију и тумачења. Упоредо са тим, аутор је користио бројне објављене изворе
различитог порекла (83 зборника грађе и тематских збирки извора), штампу и периодику, обимну историографску, правну, економску, политиколошку литературу и публицистику (387 наслова објављених на српском, руском, енглеском, немачком, француском, турском, албанском језику).
Обављено истраживање резултирало је књигом која је високоперсонализована.
На њеним страницама читалац се може срести са преко 1.500 имена људи који су исписивали историју Старе Србије. Уз људе са именом и делом које траје у свасти данашњих генерација (султани и краљеви, политичари и војсковође, аге и бегови, војводе
и министри, партијске вође и комунистички прваци, писци и научници...), књига доноси и имена прегалаца, некада веома значајних, којима су били намењени „нижи
спратови историје“ и чија су имена „избледела“ у мноштву догађаја и постала тешко
препознатљива у „сивилу масе“. Те заслужне творце историје – учитеље и професоре,
трговце и занатлије, индустријалце и публицисте, свештенике и хоџе, националне
раднике и мецене, етнографе и демографе, картографе и историчаре, прегаоце број-
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них занимања и различитих заслуга, ово истраживање враћа у колективну историјску
свест савременика. Упоредо са тим књига Славенка Терзића испуњава простор Рашке, Косова и Метохије и Скопско-тетовске области са преко 1.400 топонима. Тако
бројна имена насеља и локалитета, различито називаних у различитим временима, додатно доприносе просторној и временској конкретности књиге.
Књига Стара Србија (ХIX – XX век), Драма једне цивилизације. Рашка, Косово
и Метохија, Скопско-тетовска област изузетно је богато и допадљиво опремљена.
Њен текстуални садржај је оплемењен са 135 ликовних прилога по типологији, тематици и садржају различитих али убедљивих, речитих и „гласних“. Презентовано је 15
географских, историјских, политичких, етничких, верских и војних карата које, на посебан начин, сведоче подједнако о времену у коме су настале, њиховој намени и интересима наручиоца, садржају који презентују. Дате су 22 фотографије градова у којима
упоредо егзистира старо и ново, традиционално и модерно, прошло и будуће (попут
Скопља, Тетова, Призрена, Пећи, Приштине, Вучитрна, Куманова, Звечана, Пљеваља,
Новог Пазара, Сјенице). У питању је документ о постојећем и изграђеном (мостови,
путеви, богомоље, зграде институција...), али и својеврсна слика живота заустављеног
на трен која дочарава вреву улице и махале, атмосферу пијаце и пазарног дана, чудесни свет балканске кафане и модерност хотела, свакодневицу школе, општине, касарне, болнице. Књига доноси и 32 групна портрета и појединачне фотографија које говоре о личностима историје, моди и духу времена, ношњи, грађанском друштву Старе
Србије. Опремљена је и са 62 фотографије које сведоче о културном наслеђу Рашке,
Косова и Метохије и Скопско-тетовске области (сакрални објекти, фреске и иконе,
споменици, уметничка дела и књиге), али и указују на трагове и рушења која сведочи
да је хришћанска цивилизација Старе Србије преживела и живи време у коме нема
права на заштиту. Поред увек заводљивих и емоционалних садржаја фотографија и
ликовног материјала књига Славенка Терзића доноси и више табела које егзактним
језиком бројки рационално сведоче о појавама и процесима о којима пише.
У књизи Стара Србија (ХIX–XX век), Драма једне цивилизације. Рашка, Косово
и Метохија, Скопско-тетовска област уочавамо више тематских кругова. У првом
од њих аутор је настојао да објасни појам и данас готово заборављено историјско-географско име Старе Србије, одреди границе тог старог државног и духовног средишта
и презентује основне карактеристике културно-историјског простора. Истраживање је
показало да је током векова матични назив српских земаља дуго егзистирао упоредо
са османским административно-управним називима за иста подручја али да су од 20их година ХIX века, под утицајем политике турске државе и конкретних геополитичких интереса европских сила, те представе почеле да доживљавају промене. „Сужавање“ јужних граница Србије у односу на раније устаљене представе у европској картографији и географији временом су се изродиле у негацију и сатирање српске материјалне културе, културног и духовног наслеђа, историјских традиција, косовске идеје и
свега осталог од посебне важности за обликовање модерног државног и националног
идентитета. Све се то, у ХIХ и ХХ веку, нашло на удару геополитичких, духовно-религиозних, војно-стратегијских и просторних „амбиција“ заговорника великоалбанске
идеје, панисламизма, неоосманизма, глобалних концепција великих сила.
Други тематски круг препознатљив у књизи Славенка Терзића посвећен је „косовској идеји“, њеном месту у српском друштву и српској националној мисли и идентитету Старе Србије. Истраживање показује у којој је мери „косовска идеја“ представљала темељ српског идентитета у државном, духовном и културном смислу. Несум-
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њиво да је у питању била „средишња спона“ националног идентитета, колективне народне свести и свеукупног народног стваралаштва. Ту је, такође, и одговор на питање
зашто је управо та идеја увек била на удару свих оних чинилаца моћи који су настојали да свој поредак наметну балканским народима и том делу Европе. Препознатљив
идентитет Старе Србије изграђен је у међуодносу тла, друштва, историје и културе
српског народа. Једним својим делом он је значио очување старе самосвести која снагу црпи из сопствене прошлости и традиције, а другим преузимање нових вредности
и утицаја које намеће време и друштвени развој. На једној је страни преузимање устаљених друштвених норми, начина живота, одређених сазнајних вредности као и образаца мишљења, веровања и понашања, што се одвија унутар породице, националне,
верске и друштвене групе и у непосредном „контакту“ ранијих генерација и оне која
је у процесу усвајања животног искуства. На другој је страни друштвени развој (промена) који се одвија у специфичним друштвеним и историјским условима ХIХ и ХХ
века на тлу Рашке, Косова и Метохије и Скопско-тетовске области. У том судару
устаљеног и новог много шта доживљава промену – свакодневни живот, обрасци мишљења, веровања и понашања, начин привређивања, језик и обичаји, навике, свакодневица. Тај успорен процес промене испуњен је дисконтинуитетима. Његов носилац
је грађанство. Процес је изузетно сложен и одређен спољном и унутрашњом политичком димензијом као и бројним социјалним, економским, верским, националним, културним, друштвеним, демографским, менталитетским и многим другим карактеристикама.
Посебну пажњу Славенко Терзић посвећује сучељавању српске хришћанске
цивилизације са вредностима и посебностима оријентално-исламске цивилизације. У
том тематском кругу садржана је историјска вертикала ХIХ и ХХ века на простору
Старе Србије. Њу чине сложени историјски, политички, економски и културни односи са Турском – некада и сада, подједнако тешко историјско наслеђе Срба и Албанаца
од „турских времена“ и деценија албанских лига (Призренска лига, Пећка лига) до ратова из ХХ века и њиховог политичког и идеолошког наслеђа, као и однос балканских народа са Аустро-Угарском монархијом некада, и Европом и САД у времену које живимо. Приказано је место Старе Србије у политичким и војностратешким плановима великих сила и указано на правце српске националне политике у том контексту.
Пажња је посвећена бројним предрасудама и стереотипима које Европа има према византинско-словенској традицији, као и појави, све чешћој у наше време, да се косовска баштина Срба представља као наслеђе Албанаца (елементи културног затирања и
геноцида). Корене таквог односа Славенко Терзић препознаје у некадашњој политици
Хабзбуршке монархије на Балкану спремне да вешто користи лакозапаљиве балканске сукобе (верске, националне, територијалне, културне...), вештачки „конструише“
бројна „питања“ која подстичу анимозитете, подстиче клерикализме и све друге видове искључивости, вешто употребљава пропаганду. Међу дугорочним последицама такве политике, која се и данас експлоатише на Балкану, Славенко Терзић посебно истиче настојања Беча да на том простору искључиво егзистирају мале, међусобно непријатељски расположене и по бројним питањима сукобљене државе. Протежирање
„албанског фактора“, обликовање албанског национализма у складу са интересима
Аустро-Угарске монархије и „сужавање“ свим средствима сфере руског утицаја на
Балкану, још су неки од сегмената те политике. Односи са Албанцима и касније Албанијом добили су посебно место у синтези Славенка Терзића. Почев од 1877. године
и осмишљавања пројекта „територијалне Албаније“, простора на коме је живело око
44% становништва са албанском националном свешћу (обухвата четири турска вила-
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јета – јужну Албанију са Епиром и Јањином; северну и средњу Албанију са подручјима око Скадра, Тиране и Елбасана; Македонију са градовима Дебар, Скопље, Гостивар, Прилеп, Велес, Битољ, Охрид; Косово и Метохију са градовима Пећ, Ђаковица,
Призрен, Митровица, Приштина, Гњилане, Прешево, Куманово, Нови Пазар, Сјеница), уз употребу свих облика терора стигло се до „етничке Албаније“ у коме доминира албанско становништво. У том временском распону од 130 година албанске политичке елите су упорно трагале за „кредитором“ који би подржао идеју о Великој Албанији налазећи га у почетку у Османском царству, Хабзбуршкој монархији, Великој
Британији, фашистичкој Италији а данас у најмоћнијој држави света САД.
Посебну тему у књизи Стара Србија (ХIX – XX век), Драма једне цивилизације.
Рашка, Косово и Метохија, Скопско-тетовска област представља политика Србије и
Југославије на простору Старе Србије. Истраживања показују да је у питању политика запостављања која је изазвала пометњу у историјској свести српског народа. Несумњиво да је Стара Србија најчешће била у „другом плану“ српске политике и српског политичког и културног рада у XIX веку. Та се пракса поновила и у првим деценијама постојања југословенске државе. У годинама Другог светског рата део Старе
Србије нашао се у границама протектората Велика Албанија. Осећај да је фашизам
створио државу коју су упорно тражили од 1878. и разрешио питање будућности простора, додатно је подстакао прогон Срба и уништавање њиховог материјалног, духовног и културног наслеђа. У настојањима да настане етнички чиста држава партиципирали су сви кључни чиниоци – Косовски комитет, Албански савез, Бали Комбетар,
Друга призренска лига, значајан део албанске популације. Албански комунисти, како
је говорио Енвер Хоџа, нису били „ни за велику ни за малу Албанију већ једино за
Албанију која је као земља и нација представља јединствену целину“. На другој страни југословенски комунисти су националним мањинама признавали право на „националну равноправност“ али под тим, макар у почетку, нису подразумевали право на
образовање своје државе, стварање федералне јединице или уједињење са неком другом државом. Свест да свако уједињавање Албанаца значи разграђивање југословенске државе, угрожавање виталних националних и државних интереса српског народа,
слабљење позиција Србије, временом је бледела и уступала место политици која је
све то игнорисала. Њени директни резултати огледали су се у појачаним притисцима
на Србе, исељавању које добија размере демографског слома (у годинама 1961–1981.
иселило се 42% свих Срба са Косова и Метохије), изједначавању покрајине у правима
и дужностима са републиком, стицању права на самоопредељење, добијању свих
атрибута државности.
Тему за себе, која попут „црвене нити“ повезује све сегменте ове синтезе, представља настојање аутора да укаже на деценијски присутне напоре центара политичке
моћи да конструишу „нову историју“ Старе Србије, супротстављену у свим својим
сегментима историјским чињеницама и научном знању. Ту појаву аутор прати у континуитету од политичке и научне делатности Бењамина Калаја, Лајоша Талоција, Теодера Ипена, Милана Шуфлаја па до Ноела Малкома и Холма Зундхаузена. Конкретни политички интерес, како наводи Славенко Терзић, а не неоспорна научна потреба
за стицањем знања, иницирао је настајање центара за албанолошке студије у Хабзбуршкој монархији и Немачкој крајем ХIХ и почетком ХХ века. Циљ је био да резултати
добијени истраживањима буду у служби политичког, економског и војног продора на
Балкан, развијања контролисане националне свести Албанаца усмераване у складу са
интересима Беча, настојања да „слика историје“ буде усклађена са потребама политике и деловањем пропаганде. На истом су трагу и данашња настојања да се квазинау-
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ком формира пожељна свест друштва и њених елита. У питању је покушај да се „конструише“ нова слика прошлости и да ваннаучном ревизијом представа о прошлости
дâ легитимитет учињеним политичким променама. У политичким настојањима да се
изврши ревизија историје обесмишљавају се историјске чињенице а преко њих историјски догађаји, историјске појаве и историјски процеси. Уместо уважавања историјских чињеница предност се даје „тумачењима“ и „тврдњама“ које наглашено садрже
жељену политичку конотацију. Истовремено се брутално обесмишљава и научни поступак (историјски метод). Брише се постојеће друштвено сећање. Одбацивањем знања свесно се „отвара“ простор за нове митове који лако партиципирају са свешћу друштва оптерећеног предрасудама, стереотипима, свим видовима површности, незнањем, догматикама сваке врсте. Све то додатно обесмишљава место и улогу коју историчар треба да има у друштву. Уместо њега, „истине о прошлости“ изриче пропагандиста, политичар, скупштина, трибунал. Другим речима политика, а не наука, врши
ново вредновање прошлости уз безобзирну једностраност и недопустиву селективност (историјских извора, чињеница, постојећих знања), непримерена уопштавања,
замагљивање и релативизацију свих врста истине, увођење субјективизма и емоција,
наметање „политичке коректности“ и потискивање критичког мишљења. Тим покушајима „конструкције историје“ ова се књига супротставља. Самим тим она представља критику тријумфализма победника у хладном рату убеђених да „историју праве у
ходу“, да једини имају право да је тумаче, чак „конструишу“ и измишљају.
Књига Славенка Терзића Стара Србија (ХIX – XX век), Драма једне цивилизације. Рашка, Косово и Метохија, Скопско-тетовска област истовремено је полемична и ангажована. Она својим садржајима изнова афирмише једну запостављену тему,
подстиче нова преиспитивања прошлости, отвара бројна истраживачка питања, нуди
одговоре са којима се увек и не морамо сложити. Струка историчарева, уз остало, најбрже и напредује у креативном разговору неистомишљеника који, ослоњени на историјске изворе и стечено знање, имају могућност да своје ставове бране до мере до које
им то допуштају њихови стручни аргументи и прилику да чују саговорника, уваже и
прихвате његову аргументацију, уколико је стручно и научно убедљивија.
(Љубодраг Димић)
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Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине
Југославије за 1935. годину, књига VI, приредила Нада Петровић,
Предговор проф. др Мира Радојевић, Архив Југославије, Београд
2011 (519).
Шестом књигом Извора за историју међународних односа 1930–1940 који обухватају извештаје Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1935.
годину Архив Југославије успешно наставља објављивање серије докумената о спољној политици југословенске краљевине започете 2005. објављивањем првог тома едиције. Објављени документи осветљавају изузетно важну годину међународних односа, годину светских и европских турбуленција и на сликовит начин говоре не само о
међународној позицији Југославије већ и о свим факторима који су на директан или
индиректан начин условљавали и каналисали југословенску спољну политику. Ради
се о години која је показала да се процеси ширења тоталитарних модела започетих током претходне деценије и њиховог утицаја настављају рапидно мењајући политичку
и идеолошку слику Европе, на шта су силе демократског света настојале да реагују
низом међусобних пактова и покушајима да се експанзионизам Италије и Немачке
ограничи низом пактова и политичких уступака.
Драматичне и преломне промене до којих је дошло 1935. године нису могле
мимоићи Краљевину Југославију, као део заједнице европских народа и државу коју
је геостратешки положај излагао удару супротстављених политичких смерова суседа
и великих сила. Реагујући на изазове постављене радикално измењеним односом снага, и она се, као и друге државе Европе, покушавала оријентисати и осигурати у времену у коме се, суочени са бројним и разноврсним проблемима, безбедно нису осећали ни много моћнији. У том погледу било је видљиво да је почетак благог заокрета
њене спољне политике, учињен претходне године, у 1935. настављен и продубљен
новим сазнањима о европској и светској политици. Део одговора због чега је и како
до тога дошло, као и какву је слику света стварала југословенска дипломатија, садржан је и у њеним дипломатским извештајима.
Приређивач се, као у претходним књигама, придржавао утврђеног принципа и
дао биографије председника држава, премијера и министара иностраних послова, или
упутио читаоце на претходне књиге едиције у којима су оне објављене. Извештаје
МИП-а Краљевине Југославије за 1935. годину, као и претходних пет књига едиције,
читаоци могу читати хронолошки, по месецима, или, у зависности од интересовања,
по земљама, како би добили свеобухватну слику спољне и унутрашње политике одређене државе током 1935. Шест до сада објављених књига омогућавају читаоцима да
прате континуитет збивања у одређеној држави током периода 1930–1935, да стекну
увид у политичке и друге догађаје у њима, као и у њихову повезаност у европским и
светским оквирима.
Шеста књига Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1935. годину обухвата извештаје за 18 држава: Албанију, Аустрију, Бугарску, Белгију, Велику Британију, Грчку, Египат, Италију, Мађарску, Немачку, Пољску,
Румунију, Сједињене Америчке Државе, СССР, Турску, Чехословачку, Француску,
Шпанију и Друштво народа. Ранији извештаји, који су детаљнији у описима спољне и
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унутрашње политике и привредног стања појединих земаља, дати су континуирано од
јануара до децембра. За разлику од њих, поједини делови извештаја за 1935. годину
могу се окарактерисати делимично као сумарни, а неки важни политички догађаји који су се у тој години збили у појединим земљама у њима се не помињу. Могуће је да
су на то утицале и персоналне промене у МИП-у Краљевине Југославије као и у њеним дипломатским заступништвима у иностранству половином 1935. после формирања нове владе др Милана Стојадиновића.
Тим променама може се објаснити и недостатак извештаја МИП-а КЈ за јул
1935, као и недостатак извештаја за поједине земље у осталим месецима чиме је нарушена целовитост историографске слике имајући у виду да су се у тим државама на
пољу спољне и унутрашње политике догађале битне ствари које су утицале на политичко стање у Европи. Устаљена пракса да се извештаји редовно и на време достављају није испоштована за извештај од јула 1935, који је послат са великим закашњењем (могуће је да га поједина југословенска посланства нису ни примила).
Извештаји из Немачке, чија је унутрашња и спољна политика 1935. снажно
утицала на међународне односе, нису довољно заступљени; мишљења смо да је и
промена краљевског посланика у Берлину утицала на то. Вероватно због ових промена из Немачке постоји само 6 извештаја за 1935. годину, иако су се у тој земљи доносиле одлуке које су касније утицале на судбину Немачке, Европе и света.
До персоналних промена дошло је и у другим посланствима КЈ у иностранству,
као и у Сталној делегацији КЈ при Друштву народа у Женеви: у Белгији, Бугарској,
Енглеској, Пољској, САД, Турској, Француској, Чехословачкој и Румунији. Променама нису била обухваћена места посланика у Грчкој, Аустрији, Мађарској, Италији и
Албанији. У текстовима извештаја ретко се помиње политичка ситуација у Краљевини Југославији и ставови других земаља према Краљевини. Политичке промене и превирања у Краљевини Југославији готово да и нису забележени. У контексту европске
међународне политике, Југославија је апострофирана кроз ставове и резултате рада
Мале Антанте и Балканског споразума, рад сталног и економског савета Мале Антанте и Балканског споразума.
Простор у извештајима дат је и годишњици атентата на краља Александра I
Карађорђевића, коју су обележили сви европски и амерички листови. Извештај из
Француске садржи опширан опис обележавања 7. априлa – Дана југословенског краља Александра I у Француској. Процес пред Друштвом народа о југословенској тужби против Мађарске праћен је кроз извештај Друштва народа, као и рад седнице Савета Друштва народа 24. маја 1935, када је питање Марсејског атентата скинуто са
дневног реда. Најчешћи осврт на Краљевину Југославију дат је кроз писање стране
штампе која је коментарисала догађаје у земљи. У основном тексту често има назнака
и упута да се о појединим политичким догађајима опширније писало у оквиру извештаја из друге земље.
Извештаји МИП-а Краљевине Југославије за 1935. годину састављени су од
комплетних текстова, делова и цитата извештаја посланика, дописника ЦПБ, генералних конзула и конзула. Системом упоређивања, дошло се до закључка да су извештаји из Лондона, Анкаре, Будимпеште и Вашингтона преношени комплетно, док су из
других узимани поједини цитати или су скраћивани. Неуједначеност текстова открива различит стил писања.
Структуру Извештаја Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1935. сачињавају: Предговор проф. др Мире Радојевић који садржи исцрпан
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преглед међународне ситуације током те године; Напомене приређивача Наде Петровић у којима су дате основне назнаке о типологији публикованих извора и начину њиховог презентовања; основни текст архивске грађе са напоменама; именски и географски индекс; попис коришћених архивских фондова и збирки; попис литературе,
интернет издања; садржај. Именски и географски индекс омогућавају лакше коришћење текста и указују на импресиван опсег водећих политичких и других личности
и географских појмова обухваћених у извештајима.
Објављивање архивске грађе има непроцењив значај за историјску науку јер
својом изворношћу омогућава аутентично сагледавање и вредновање прошлости. На
том трагу је и публиковање едиције Извори за историју међународних односа 1930–
1940. Архива Југославије. Њена шеста књига, Извештаји Министарства иностраних
послова Краљевине Југославије за 1935. годину, представља бурне политичке догађаје
у Европи и свету виђене очима југословенских дипломата – сведока тог времена.

(Александар Животић)

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2012
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Стеван Бугарски–Љубомир Степанов, Срби у Темишвару. Мехала, Савез
Срба у Румунији, Темишвар 2008 (255).
Завичајна историја градова и насеља значајних за српски народ богатија је за
дело посвећено темишварском насељу Мехала, које први пут посебно сагледава прошлост српског живља у њој. Срби су били старо становништво Темишвара и целог
Баната, у чијој бурној прошлости су се мењале државе, границе и друштвено-политичке и економске прилике („Ми нисмо расејање, ми стојимо на месту а државе се врте
око нас“– С. Бугарски). У животу града, Срби су имали значајан културни, економски и
политички утицај. Темишвар је настајао и растао постепено укључујући у себе околна
места и нова насеља. Традиционално, Срба је било у централном кварту града, Фабрики
и приградској Мехали, организованих око своје три цркве.
Аутори ове књиге су међу маркантним личностима културног живота Срба у
Темишвару и Румунији. Стеван Бугарски је студиозан и акрибичан истраживач српске духовне и културне баштине у Румунији. Писац је научних радова, чланака, приказа књига, превода, приповедака итд.1 Љубомир Степанов, као монограф, у својим
радовима бавио се многим аспектима живота и опстојавања Срба у Румунији.2 Заједничким напорима ове двојице упорних аутора објављено је неколико дела, међу којима је и наставак ове књиге, посвећен Србима у централном делу града Темишвара,3
такође у издању Савеза Срба у Румунији.
Књига је писана, како истичу аутори, на основу документације и веродостојних
казивања, у условима када су архивски фондови крњи и/или несређени, а казивања
постају све шкртија и несигурнија. За допуну су коришћени посредни извори, а многи
Мехалчани су помагали у овом важном националном послу. Књига је делимично настала на основу сажетих ранијих радова аутора и других стваралаца. Поглавља садрже податке за бројне личности па могу послужити за извор биографских података.
Текст је праћен научним апаратом, навођењем извора и литературе испод текста, али
су се аутори трудили да тиме не оптерете сувише основно штиво. Садржај је обогаћен
бројним преписима изворника. Књига је богато илустрована фотографијама које примерено прате садржај: насеље, знаменитости, јавне личности, народни живот, скупове
у даљој и ближој прошлости, литературу и друго.

1

Стеван Бугарски (Српски Семартон, Румунија, 1939) Завршио је Српску гимназију у Темишвару а
потом је уписао Педагошки институт у Букурешту одакле је искључен због „вербалног деликта“,
од 1958. до 1962. је био затворен. Радио је као неквалификовани радник, бравар, касније као
инжењер у Машинском предузећу у Темишвару до пензионисања. Посветио се изучавању српског
културног наслеђа у Румунији. Члан је Управног одбора Матице српске, заменик главног уредника
публикације Темишварски зборник, сарадник Српске академије наука и уметности, члан Савеза
писаца Румуније, почасни члан Удружења књижевника Србије. Добитник је књижевних и
културних награда Румуније и Србије.

2

Љубомир Степанов (Кетвељ, Румунија, 1952). Дипломирао на Економском факултету Темишвару,
где ради у струци. Објавио је двадесетак дела монографског карактера на српском и румунском
језику, члан је Удружења писаца Румуније.

3

Стеван Бугарски–Љубомир Степанов, Срби у Темишвару. Град, Савез Срба у Румунији, Темишвар
2011, 486.
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*
Поглавље Мехала село, предграђе градска четврт пружа кратак осврт на историју насеобине и локације Пашин бунар/Председнички врт, од првих налаза и заснивања посебног насеља до садашњег стања, демографске и бројчане податке.
После кратког историјата и прегледа архијерејских посета, поглавље Црква –
Храма Светог Николе даје детаљан опис унутрашњости (иконе) и спољашњости светиње, њеним поправкама. Говори се о црквеној књижници, звонима, сату на торњу,
порти, крстовима крајпуташима, гробљима.
Прати се опсег мехалске Парохије и процес раздвајања српске и румунске православне општине. Бележи се вођење матичних протокола и детаљнији поменик мехалских парохијских свештеника.
Црквена имовина Мехалске црквене општине никада није била велика, а њено
коришћење је отежано раздвајањем две народне заједнице, аграрним реформама и одузимањем.
Одељак Задужбинари, дародавци, добротвори говори о Школском фонду, Задужбини Терезе Деметровић и неколико мањих завештања, као значајном темељу народног живота.
Српска школа била је прво, од настанка насеља, Вероисповедна, касније су уз
њу радиле Пофторна (поновна) школа (понављање градива вероисповедне школе за
старију децу), Државна школа (1900) и у ново доба Забавиште. Ту су поменик мехалских учитеља и забавиља.
Следеће поглавље Српска певачка друштва прати детаљније рад Мехалског
српског православног певачког друштва „Зора“, од његових почетака до садашњег
хора, манифестације и издавачку делатност вођених под његовим окриљем.
Српски новчани заводи били су штедионице скромног опсега послова почетком
XX века: Српска штедионица као задруга у Мехали и овдашња филијала Темишварске српске штедионице д. д.
Поглавље Спортски клуб „Хајдук“, писано на основу сећања учесника, говори
о међуратном деловању овог спортског удружења.
Завичајна историја не би била потпуна без помена личности које су обележиле
локалну, али и ширу историју у последњем поглављу Мехалчани ... Мехалчанке. На крају су дати разни скупљени спискови појединаца и српских породица: похађаоци школа,
часници, поседници, одборници, чланови певачких друштава и штедионица.
*
Аутори су се овим делом потрудили да обухвате целокупан живот и прошлост
српске заједнице у Мехали, што свакако није био лак задатак. Писање овакве завичајне хронике захтева одмерен приступ у избору садржаја, да се не би претворила само у
попис, којим је ипак немогуће све обухватити. Срби у Мехали сагледани су углавном
за време док је Мехала још била компактна, до половине XX века. Писци су свесни да
се о нечему дознало више, о нечему мање; да ниједно поглавље није савршено, ни
потпуно, већ је подложно даљем истраживању, попуњавању, дописивању.
Иако по основном занимању нису историчари, аутори су завидно овладали техником научног рада, архивским истраживањем и способношћу комбиновања различитих извора у једној оваквој врсти синтезе. Жив начин приповедања, који својом непосредношћу плени читаоца, добро се уклапа са озбиљношћу научног рада, што говори
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о литерарном таленту аутора, који нису само неми посматрачи већ вишедеценијски
активни судеоници збивања око овдашње српске заједнице, те се не устручавају да
дају понеки властити коментар. Тешко да би се на страни могле пронаћи погодније
особе за писање оваквог дела, које достојно и садржајно представља прошлост Срба у
овом насељу престонице Баната.
Овом приликом желимо да се захвалимо господи Бугарском и Степанову, на
пријатељским дочецима у Темишвару, указаној помоћи током нашег истраживања у
тамошњем Државном архиву, корисним саветима и сугестијама, као и упознавању са
локалном историјом и поклоњеним публикацијама библиотеци Архива Војводине у
Новом Саду.
(Дејан Јакшић)
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Драгомир Бонџић, Мисао без пасоша. Међународна сарадња Београдског
универзитета 1945–1960, Институт за савремену историју, Београд 2010
(358).
Културна политика социјалистичке Југославије, као сегмент спољне политике,
имала је значајно место у друштвеном, политичко-идеолошком и економском преображају југословенске државе. Култура, као и остале сфере јавног живота, диктирана
је захтевима социјалистичког друштвеног преображаја. На плану унутрашње политике, суочена са негативним последицама директивног управљања, представљала је утемељење социјалистичког самоуправног развоја, као југословенске особености, док је
у домену спољне политике била главни „извозни производ“ са којим је Југославија
излазила на светско тржиште идеја. У изградњи нове културне политике, значајно место имао је Београдски универзитет и његова међународна универзитетска сарадња.
Књига Драгомира Бонџића, Мисао без пасоша. Међународна сарадња Београдског универзитета 1945–1960, незаобилазан је водич кроз културну, научну и универзитетску политику послерaтне Југославије и њеног значајног носиоца Београдског
универзитета, тог времешног храма знања. Поред тога што је позиционирао Београдски универзитет у свеукупној културној политици југословенске државе, аутор је читаоцима указао и на место тог универзитета у културној атмосфери хладноратовског
света.
Приликом израде ове књиге аутор је поред објављених и необјављених извора
користио литературу: монографије, брошуре, чланке из зборника радова, периодику.
Када је реч о необјављеним изворима, примарно место заузима обимна и садржајна
документарна грађа похрањена у Архиву Југославије, пре свега фондови савезних органа управе, који су били надлежни за међународну научну сарадњу: Комитет за
школе и науку ФНРЈ, Министарство за науку и културу ФНРЈ, Савет за науку и културу ФНРЈ, Савезни секретаријат за просвету и културу ФНРЈ и Савезно извршно
веће. Аутор је користио и фонд Кабинет председника Републике. Посебно место међу
коришћеним фондовима Архива Југославије припада Савезној комисији за културне
везе са иностранством, из чије је грађе аутор прикупио можда круцијалне податке за
свој рад. Архивска грађа овог фонда указује на утицај који је спољна политика имала
на културу, науку и просвету, користећи их као оруђе којим је пласирала југословенски социјалистички модел. На другом месту налази се Архив Србије, у коме је похрањена грађа Београдског универзитета до 1963. У Дипломатском архиву Министарства
спољних послова аутор је пронашао досијеа о међународној културној, научној, просветној сарадњи Југославије са појединим земљама, страним студентима у ФНРЈ и југословенским у иностранству. Као допуна овом обимном и комплексном истраживању послужили су фондови Историјског архива Београда: Универзитетски комитет
Савеза комуниста Србије и Градски комитет Савеза комуниста Србије. Треба споменути Архив САНУ и заоставштину Александра Белића, као сведочанство о његовим међународним контактима и путовањима у иностранство.
Процес истраживања додатно је учинила сложенијим малобројност студија о
међународној научној и студентској сарадњи, с обзиром да аутори који су се бавили
спољном политиком социјалистичке Југославије нису довољно пажње посветили проучавању те теме. Стога се Драгомир Бонџић, ослоњен на резултате свог истраживања,
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без озбиљнијег ослонца у литератури (како је сам навео) прихватио овог пионирског
посла са правом научном акрибијом, која га одликује. Резултат тог посла јесте квалитетан историографски рад.
Као што је речено у предговору књиге, обим и садржај изворне грађе одредили
су њен садржај и структуру. У уводу, Бонџић нас упознаје са положајем Београдског
универзитета у прве две деценије после Другог светског рата, са променама са којима
се Универзитет суочио у свом послератном развоју, местом високог школства у социјалистичком друштвеном систему. Остатак књиге подељен је на три тематске целине
у којима је аутор анализирао три сегмента међународне сарадње Београдског универзитета од 1945. до 1960. године. У првом поглављу аутор нас упознаје са међународном сарадњом Београдског универзитета пре Другог светског рата. Традиција је настављена и после рата и обнове рада Универзитета у условима изградње социјализма,
при чему је међународну сарадњу обележавала изразита идеолошка конотација, јер је
највиша образовна установа у Србији имала задатак да промовише и брани нову
спољнополитичку оријентацију југословенске државе.
Међународна сарадња Београдског универзитета оцењивана је кроз извештаје
научника који су се усавршавали у иностранству, у којима су неретко описивали унутрашњеполитичку и спољнополитичку ситуацију у тим земљама. Од изузетне важности биле су и информације о раду делегација социјалистичких земаља на конгресима
у иностранству, њихов научни ниво и однос према југословенској делегацији. Спољнополитичка ситуација налагала је интензивну међународну универзитетску сарадњу,
коју су спроводили савезни просветни органи у сарадњи са МИП-ом и дипломатским
представништвима Југославије. У контексту политике отварања према Западу и нове
културне политике која је инаугурисана после Трећег пленума 1949, у партијском врху је констатовано да је неопходно спровести специјализацију стручних кадрова, слати научнике на међународне конгресе и скупове, успоставити везе са страним универзитетима, размењивати програме предавања и факултетске публикације, приређивати
међународне конгресе у земљи, размењивати лекторе са страним универзитетима и
тиме показати једну другу слику Југославије. Један од резултата интензивне културне
размене са иностранством било је чланство југословенских универзитетских професора у страним академијама наука и стицање почасних доктората на страним универзитетима.
У другом поглављу књиге аутор је анализирао међународну сарадњу кроз слање студената Београдског универзитета у иностранство. У међународној констелацији односа та сарадња прошла је кроз два периода. Први је обухватао време од 1945. до
1948. када су преовлађивале везе са студентима из „народних демократија“, које су се
заснивале на антифашизму, словенској и балканској солидарности и идеолошкој конфронтацији са Западом. Оне су подразумевале узајамне посете и размену студената,
стручну сарадњу, размену публикација, културне манифестације, омладинске радне
акције. Други период наступа са 1948. и сукобом са Информбироом, а обележило га је
искључивање југословенске омладинске организације из балканске омладинске сарадње, пропагандни рат, међусобне оптужбе. У атмосфери изопштености од дојучерашњих идеолошких истомишљеника, југословенска омладина интензивирала је контакте са западноевропском омладином, уз узајамно неповерење које је оптерећивало
културну размену.
Југословенска дипломатија била је ангажована у зближавању југословенске и
западноевропске омладине, која је коришћена у пропагандне и идеолошко-политичке
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сврхе. Правци југословенске спољне политике диктирали су међудржавну студентску
сарадњу. У периоду од 1952. до 1954, у времену интензивне међудржавне сарадње Југославије са Грчком и Турском, форсирана је студентска сарадња са овим земљама, да
би се од 1955. инсистирало на сарадњи са ваневропским земљама, пре свега Индијом,
Индонезијом и Бурмом. Крајем 50-их година XX века појавио се политички отпор даљој међународној студентској сарадњи, због „субверзивног“ страног утицаја на унутрашњи живот социјалистичке Југославије, али је убрзо спласнуо, диктиран прагматичним спољнополитичким разлозима.
Аутор у трећој глави ставља акценат на изузетно битан сегмент међународне
универзитетске сарадње, а то је школовање страних студената у Југославији. С обзиром на политичку и културну упућеност Југославије ка земљама „народне демократије“, после 1945, на Београдском универзитету појавио се знатан број студената из тих
земаља, нарочито Албаније и Бугарске. Из политичких разлога Албанци су примани у
што већем броју а додељиване су им и стипендије, неизоставно уз строгу политичку
контролу. После сукоба са Информбироом, у Југославију су у већем броју долазили
дипломирани студенти из Западне Европе и обе Америке, а временом и из земаља
Трећег света. Стипендирање страних студената није протицало без проблема. Комисија за културне везе са иностранством решавала је проблеме везане за амбијенталне
услове, али и многа друга питања која су била везана за рад Савеза студената и Савеза комуниста на факултетима. Посебну групу чинила су питања из надлежности Секретаријата за унутрашње послове, који су се односили на праћење рада и кретање
студената. Проблеми су почињали са процедуром избора и доласка странаца у земљу,
јер је југословенским представништвима у иностранству замерано да не воде довољно рачуна о избору кандидата. Свему томе треба додати и лошу организацију боравка
страних студената у Југославији, отпор активиста Савеза студената према „обојенима“, што је утицало на њихов друштвени и политички живот, јер су се зближавали са
„реакционарима“ и „непријатељским елементима“. Такође, извор проблема било је
недисциплиновано и провокаторско понашање страних студената, компликовани односи међу њима самима, који су подразумевали свађе и туче на националној и политичкој основи и политичко удруживање страних студената на националној и регионалној основи.
Књигом Мисао без пасоша. Међународна сарадња Београдског универзитета
1945–1960, Драгомир Бонџић је дао огроман допринос проучавању културне политике Југославије, укљештене између прокламоване идеологије и потреба спољне политике. У току свог истраживања аутор се сусрео са методолошким проблемима које је,
као врсан историчар са вишегодишњим научним искуством, успео да превазиђе и обрадује читалачку и стручну публику књигом која дочарава стварност у којој су живели интелектуалци и научници са обе стране гвоздене завесе.
(Видосава Ераковић)
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Драган Богетић, Југословенско-амерички односи 1961–1971,
Институт за савремену историју, Београд 2012 (347).
Иако смо давно иза себе оставили период глорификације, а потом и неизбежне
сатанизације Титове спољнополитичке стратегије, остало је и даље некако нејасно:
колика је заправо била стварна цена обимне финансијске помоћи западних сила социјалистичкој Југославији и која је била права позадина пренаглашене кооперативности
најмоћније западне силе – САД према једној релативно малој, идеолошки мрској, балканској држави. Ове и многе друге недоумице из недавне прошлости, користећи се
богатом спољнополитичком документацијом која је годинама лежала неискоришћена
у депоима појединих архивских институција, успешно је разрешио др Драган Богетић
у својој књизи Југословенско-амерички односи 1961–1971.
Будући да се ради о аутору који се убраја у најбоље познаваоце послератне
спољне политике Југославије и опште историје Хладног рата о чему сведоче његове
бројне монографије и научни радови импресивног стручног домета, објављивање ове
књиге с великим нестрпљењем су ишчекивали сви они који се посредно или непосредно баве овом проблематиком која несумњиво представља својеврсну „црну рупу“
домаће историографије.
У чему се састојао „судар“ Титовог концепта несврстаности са Кенедијевом
политиком обуздавања „вируса марксизма“ у Трећем свету и колико је Самит несврстаних земаља у Београду 1961. стварно помогао Југославији да ојача свој престиж у
свету (а колико да га угрози), објашњено је у првом делу књиге. Обимна архивска
грађа којим се користи Богетић доводи у питање многе раније ставове о идиличним
личним односима Тита и Нехруа, о наводном формирању Покрета несврстаности у
Београду, о југословенском лидерству унутар групе новоослобођених афро-азијских
земаља и ојачаној међународној позицији Југославије после Београдске конференције.
Део Богетићеве студије који посебно привлачи пажњу тиче се прве Титове посете Вашингтону октобра 1963. и сусрета са председником Кенедијем. Током те посете није било вожње улицама Вашингтона, нити било каквог Титовог ширег контакта
са америчком јавношћу. Тито, такорећи, није ни имао прилике да види Вашингтон. Да
би се избегле непријатне сцене у погледу могуће непријатељске реакције прилично
бројне групе противника Титове посете, југословенски лидер је био смештен у војној
бази Вилијемсбургу и одатле је директно хеликоптером слетео до самог врта испред
Беле куће где га је уз пуне војне почасти, интонирање националних химни и уз почасну артиљеријску паљбу дочекао Кенеди. То је био и последњи Кенедијев сусрет са
једним државником пошто је већ наредног месеца, после атентата у Даласу, на трагичан начин завршио своју политичку каријеру.
Опасно заоштравање у међународним односима је на посебан начин искушавало односе Југославије и САД, али је искуство стечено у вођењу „светске политике“
обавезивало обе стране да воде рачуна о својој реторици и избегавају директне конфронтације. Идеолошки анимозитети и прагматични спољнополитички циљеви одмеравали су своју снагу на врућим темама Хладног рата. Па, ипак, Богетић је показао и

Прикази

279

доказао да је у тим годинама политички прагматизам са успехом надвладавао идеолошку искључивост.
У том смислу, у последњем поглављу које засвођује рукопис, управо је елаборирана реафирмација југословенске политике еквидистанце и прагматизма у годинама Никсонове администрације када у релативно кратком року долази до чак два узастопна званична Титова сусрета са Никсоном (у Београду 1970. и у Вашингтону
1971). Посебно место у том контексту има демистификација Никсонових речи током
његове неочекиване посете Загребу, „да дух Загреба, дух Хрватске, никада није уништен и никада није поробљен“ и Никсоновог узвика (на измешаном српском и хрватском језику): „Живела Хрватска“. С обзиром да се све то дешавало у време када у Хрватској јачају националистистичка превирања и отворено се износе захтеви за њеним
издвајањем од Југославије, у књизи је доста пажње посвећено и евидентном америчком показивању „наглашеног интереса за западни део Југославије“ и већ разрађеним
„резервним плановима“ Стејт департмента у случају распада југословенске државе.
Монографија др Драгана Богетића Југословенско-амерички односи 1961–1971
представља једно тематски ново, садржајно богато и по структури целовито и мисаоно кохерентно истраживање које најдиректније укључује српску и југословенску
историографију у светску размену знања. У том смислу, бар што се историчара тиче,
она ће сигурно представљати солидну основу за изучавање било које од релевантних
тема савремене дипломатске историје некадашње југословенске државе. Допадљив
стил писања и способност аутора да сложене финесе „високе политике“ учини блиским и занимљивим свима онима који политику доживљавају само као нужно зло, допринеће да се за ову књигу заинтересује и с пажњом је прихвати и шира читалачка
публика.
(Нада Петровић)
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Бојан Стојнић, Верица М. Стошић, Љекарска комора Врбаске
бановине 1929–1941, Удружење архивских радника Републике
Српске, Бањалука 2012 (257).
Од истрајности у раду стручних ентузијаста у многоме зависи да ли ће се постављена намера, као задатак, у потпуности испунити. Такви стручни ентузијасти: мр
Бојан Стојнић и Верица М. Стошић подузели су да пронађу, истраже и предоче податке о стварању, развоју и раду Љекарске коморе Врбаске бановине. Ту намеру, као
подухват, извршили су, упркос чињеници да „комплетна архивска грађа ове коморе
није сачувана“ (стр. 9), што су крунисали објављивањем књиге Љекарска комора Врбаске бановине 1929–1941.
Проучавање и изношење на светлост дана историјата одређене јавне установе
из неког административно-политичког краја Краљевине Југославије увек је вредно
пажње. Осветљавање непознатих догађаја служи освешћивању људи, чак и када, у одређеном тренутку, нису пуно заинтересовани за то, али праве вредности се потврђују
у будућим временима. Не сумњам да ће ова књига повећану вредност добијати у будућим временима.
Са изношењем предисторијата настанка ове љекарске коморе, увиђа се колико
је значајно и неопходно било да га аутори наведу у овој књизи. Тек тада, тј. са изношењем предисторијата ове љекарске коморе сагледава се потреба оснивања и рада
Љекарске коморе у Врбаској бановини.
У односу на цео садржај књиге (укупно 227 страна), сам историјат Љекарске
коморе Врбаске бановине заузима скромних 20-так страница. Али – то треба да се зна
– аутори нису имали готово никакво писано штиво о теми свога рада, а недостатком
извора првога реда, то јест писаних трагова о раду Љекарске коморе Врбаске бановине, проналажење садржајно значајних података постало је веома тешко. То је нужно
условило да реконструкција историјата ове љекарске коморе изискује изванредно темељно тумачење сваког податка (да би постао чињеница). Аутори су, колико су год
више могли, извршили реконструкцију историјата као процеса, кроз ретроспективу,
ове љекарске коморе. Тиме су сасвим добро осветлили једну историјску појаву значајну не само за Босанску Крајину и целу Босну и Херцеговину, већ и шири јужнословенски простор.
Ванредан је напор учињен од стране аутора да за релативно кратко време рада
– три године – прикупе и објаве исцрпне или сумарне биографије 123 лекара, чланова
Љекарске коморе Врбаске бановине (1929–1941). Те биографије су веома значајне –
нарочито за историјске личности – да би се имена и биографије лекара, махом ентузијаста у свом племенитом лекарском позиву и послу, отргла од заборава и људске немарности.
Аутори су јасно испољили резерву или сумњу (стр. 9, 30) у то да је изашао само један троброј Гласника Љекарске коморе Врбаске бановине, број 1–3, год. I, Бања
Лука, март 1930 (мада таква сумња не постоји код приређивача више српских библиографија књига, часописа и листова), као њеног стручног гласила. При томе су вероватно сматрали да није тако драстично пренебрегнута одлука донета на Оснивачкој
(првој) скупштини Љекарске коморе Врбаске бановине од 15. новембра 1929, да ће се
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то званично гласило издавати најмање четири пута годишње, гајећи наду и жељу да
ће се, можда, у будућности пронаћи још који број тог гласила ове лекарске коморе.
Аутори су дали, што је похвално и потребно (премда им не би било замерено и
да нису, јер оквиром теме на то нису били обавезни), сумарни преглед за „остале љекарске коморе везане за босанскохерцеговачки простор (1929–1941)“ са веома значајним историјским и информативним подацима.
У делу књиге Прилози наведени су интегрални текстови три значајна правна
прописа: Уредба о лекарским коморама (27. март 1923), Закон о лекарима (14. јануар
1931) и Zakonska odredba o privremenom ustrojstvu i djelokrugu Liečničke komore u Zagrebu (20. децембар 1941), који су одређивали начине организовања и рада Љекарске
коморе Врбаске бановине, односно њених претходника и настављача, који су, пре тога, подробно протумачени у делу књиге Оснивање, организација и рад Љекарске коморе Врбаске бановине (11–17, 30–32).
Уз језгровит резиме на енглеском језику (Summary) и објашњење скраћеница
назива архивских установа и архивских извора, у књизи су наведени извори (необјављени и објављени) и литература, као и регистар личних имена, а на њеном крају и
краће биографије аутора – Бојана Стојнића и Верице Стошић.
Ова књига ће, надам се са утемељеном сигурношћу, подстицајно допринети да
се настави са истраживањима и објављивањем историјата осталих лекарских комора у
Краљевини Југославији 1918–1941, односно у периоду федеративне Југославије 1945–
1992.
(Гојко Маловић)
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Зоран Вељановић, Добровољачка колонија Мишићево 1918–1941 –
Прилози за историју добровољачких колонија у Војводини Архивска
грађа и извори, Нови Сад 2012 (202).
Стварање и развој колонистичких насеља по Војводини, међу којима доминирају добровољачка са махом већинским српским досељеницима и насељеницима како
између два светска рата тако и после Другог светског рата, непресушна је инспирација за њихово истраживање и обраду из многостраних углова и видова. Инспирације
такве врсте поседују ентузијасти – историчари, али и други истраживачи, јер се са
проучавањем колонистичких насеља по Војводини започело још у периоду Краљевине Југославије (Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца), а наставило са променљивим –
јачим или слабијим – интензитетом од завршетка аграрне реформе после Другог светског рата и данас, а вероватно ће се наставити и убудуће.
Зоран Вељановић као историчар, али и као ентузијаста у проучавању добровољачких насеља по Војводини, решен да потпуније проучи настанак и развој добровољачког насеља Мишићево, већ се доказао у проучавању тог насеља књигом Мишићево 1925–1996, Прилози за монографију насеља Мишићево, Суботица 1998. Својом новом књигом само је садржајније – опет у виду прилога – допунио ту историографску
проблематику. Очекујемо да ће у догледно време, уз помоћ ова два дела и уз нову архивску грађу објавити и монографију Мишићева. У једном периоду Мишићево је
имало карактеристике добровољачког насеља, али је већ дуже време изгубило те одлике и сада представља типично мање војвођанско насеље, од недавно засебно насеље са статусом месне заједнице.
У првом делу књиге, аутор обавештава читаоца о побудама и намерама државне управе Краљевине Југославије (Краљевине СХС) у спровођењу аграрне реформе са
нарочитим освртом на прилике у Бачкој, као најпространијој области Војводине. Своја виђења спровођења аграрне реформе на том војвођанском подручју аутор је дао у
чланку Добровољачке колоније у Северној Бачкој од 1918–1941. године, Архивска грађа о аграрној реформи, добровољцима и добровољачким колонијама у Северној Бачкој
(у: Луча, часопис за културу, уметност и науку, Суботица, бр. 4/2009, 1, 2–3, 4/2010,
бр. 1, 2–3/2010. и бр. 1/2011) и у чланку Аграрна реформа и колонизација у Бачкој
1918–1941 (у: Бачка кроз векове, Слојеви културе Бачке, Зборник радова са научног
скупа одржаног у Бачкој Паланци 3. фебруара 2012, Београд 2012).
Државни правни прописи (закони, уредбе и решења) диктирали су интензитет
спровођења аграрне реформе у Војводини, односно у Бачкој, што се преламало и на
примеру добровољачког насеља Мишићево. Због тога је аутор у првом делу изложио
правне прописе – аграрно законодавство, а затим спровођење аграрне реформе широм
Бачке, да би се у највећем делу књиге концентрисао на добровољачку колонију Мишићево.
Аутор се служио статистичким и егзактним показатељима стања добровољачке
колоније Мишићево у неколико година између два светска рата. Занимљива је структура и бројност породица и лица насељеника Мишићева. Ако се то насеље посматра
само кроз структуру насељених породица, необично је да се Мишићево у периоду између два светска рата третирано као добровољачко насеље иако добровољачке поро-
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дице у њему нису представљале ни релативну већину, већ су, чак, више од половине
насељених породица чинили месни насељеници. С друге стране, ако се то насеље посматра кроз структуру досељених породица, онда су у њему релативна већина били добровољци као ратници-борци, у односу на друге категорије досељеника: српске оптанте
из Мађарске, аутоколонисте и добровољце као неборце.
Аутор је пронашао доста писане грађе, не као трагова, већ као сведочанстава
првога реда – о стварању и развоју добровољачког насеља Мишићево, али се послужио и сећањима, то јест оралним изворима учесника и сведока тих збивања или њихових потомака. Предност је, ипак, дао писаним траговима о настанку и развоју добровољачког насеља Мишићево, јер је у више од половине књиге објавио писане архивске изворе. Треба истаћи да је писане изворе тумачио као сведочанства, али то није учинио у довољној мери јер их је објавио у изворном облику, хронолошким слагањем података (и фотографија и илустрација докумената) – без подробног тумачења
(које је, увек, властити чин), што обично представља „историју без историјског проблема“. Подробнија тумачења архивских извора тек предстоје, што и сам аутор наговештава у делу књиге „Ишчитавање архивске грађе“: „У раду смо већ навели нека од
ових ишчитавања, а по објављивању већег броја архивских докумената она ће се наставити, и надамо се разрешити већину питања у вези са колонизацијом и настанком
добровољачке колоније Мишићево на северу Бачке.“ (стр. 163). Објављивање већег
броја фотографија и докумената у овој књизи можда ће задовољити мештане – потомке насељеника-досељеника Мишићева, али не у потпуности и читаоце са ширег простора Војводине и свих српских земаља.
У књизи је наведен обиман списак необјављених (писаних) извора, мањи број
објављених извора, али и замашан списак коришћене литературе. Дело је написано
лепим стилом, а подаци, односно чињенице изнете у њој лако се проналазе.
Ова књига Зорана Вељановића, осим изнетих сазнања о оснивању и развоју добровољачког насеља Мишићево, представља значајан подстрек осталим истраживачима да започну и наставе проучавање бројних колонистичких, првенствено добровољачких насеља на простору Војводине, како у међуратном периоду, тако и после Другог светског рата.
(Гојко Маловић)
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На ползу и изображеније
Изложба Архива Војводине „У огледалу времена – српско грађанско
друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића“
Поводом обележавања Дана Архива Војводине, 14. септембра 2012. у галерији
Архива Војводине свечано је отворена тематска изложба: У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића. Архивска
грађа ове збирке се чува у Архиву Војводине, а примљена је поклоном од Милекићевих наследника 1996. године. Ауторке изложбе су: Сања Гавриловић, Љубица Будаћ и
Леонила Павловић. Рецензент изложбе и каталога је проф. др Александар Касаш. Ликовно, графичко и техничко решење поставке и визуелизацију изложбених паноа и
музеалија, реализовали су: Александар Павловић, мр Вишња Николић, Татјана Јонаш
и Владимир Мучибабић (сви из Архива Војводине).
Овде исписујем упутну реч за поменуту изложбу и издање каталога, као мали
омаж архивистичко-историографским пословима. То чиним са задовољством.
На изложби је приказан живот српског грађанског друштва на данашњој територији АП Војводине у другој половини XIX и првој половини XX века, кроз одабрану архивску грађу ове збирке. Документа која чине Збирку скупљао је и чувао др Јован Милекић, доктор правних наука, банкар, дугогодишњи колекционар и оснивач
првог приватног музеја у предратној Југославији – Бачког музеја (1926) у Суботици.
Изложена документа приказују рад и деловање угледних личности које су учествовале у обликовању историјског, политичког, економског и културног живота на данашњој територији АП Војводине. Најбогатије биографске одреднице односе се на
угледну суботичку породицу Манојловић чији су представници били велепоседници,
индустријалци, адвокати, јавни радници и велики српски родољуби и задужбинари.
Богатство грађе Збирке огледа се између осталог, у документима везаним за рад Ђорђа Јовановића, чувеног српског вајара и академика, Теодосија Мраовића, архиепископа београдског и митрополита српског, Јована Петровића, министра војног, др Светозара Милетића, правника и политичара, Евгенија Стојановића, композитора, Јелене
Пауновић, пијанисткиње, Маре Ђорђевић Гргурове, глумице СНП и многих других
значајних и угледних личности тог времена. Изложба приказује политички и привредни
развој и успон Срба у Хабзбуршкој и Аустро-Угарској монархији, али и културу, уметност, историју приватног и јавног живота, удружења и друштва, моду, бонтон итд. на
размеђи векова. Део представљених докумената односи се и на Краљевину Србију, то
јест на историју коју су стварали између осталих и Срби пореклом са данашње територије АП Војводине.
Користећи најсавременија технолошка достигнућа израђене су веродостојне
копије, тако да је сачувана изворност докумената. Изложбени материјал одабран је
према критеријуму временског настајања, историјског значаја према садржају, персо

Синтагма према: Доситеј Обрадовић, Собраније (1793); у двадесет првој глави „О неким
различним вештинама, и перво о вкусу“, полза= корист, изображење= просветлити,
образовати, васпитати, уздићи, усавршити. Значење речи према: Речник
српскохрватског језика Матице српске, Нови Сад 1967.
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налне и територијалне припадности, научне, културне и уметничке вредности. Такође, ауторке су се водиле светлом истините, информативне и уметничке вредности докумената. Истовремено, документа ће, овако представљена, бити знатно доступнија
научној и широј јавности, дајући нове подстицаје у попуњавању празнина које носимо у свом историјском памћењу.
Просторне могућности наметнуле су обим изабраних докумената и одредиле
заступљеност тако да преовладава ликовно упечатљива, занимљива и привлачна грађа. Стога је ова изложба верна животу и документу (Д. Рамадански, Луча, 1997).
Ауторке су на основу историјских извора утемељиле истиниту причу, наративно неусиљено, занимљиво, мисаоно засновано на убеђењу и вери да прошлост има живе и
делотворне слојеве, оне који зраче у нашем времену, а условљавају будућност. Оне су
своје јунаке пустиле да још једном витешки проживе и провере кључне тренутке својих живота. Са паноа нас гледају лица на којима можемо да уочимо њихове животне
драме, одличја, путовања, забаве, радости и туге, празновања, светковине итд. – историју приватног и јавног живота. У мирисима прошлости који су пред нама, у погледу
унатраг по скрајнутим или скривеним дубодолинама индивидуалног и колективног, у
овој изложби сабирања – минула су пред нама поколења, у којима се може видети
снага српске душе.
Јунаци ових романсираних сећања су мали, обични људи (чеховљевског типа) и
они који су задужили потомство – и то они кроз чије су се судбине преламали велики
друштвено-историјски процеси, у замршеним животним правилима и са непредвидивим исходима. Пред нама је изванредно архивско ткање, изаткано од врсног документарног предива, визуелно обликованог тако да – иако у модерном руху – одражава
дух епохе у аутентичној, националној и завичајној повесници.
На изложби је приказано 348 докумената, разнородних према врсти (повеље,
дипломе, укази, сведочанства, решења, одлуке, расписи, катастарски планови, пројекти, мапе, нотни записи, писма, дневници, фотографије...) на 52 паноа, а ради боље
прегледности и свеобухватнијег утиска посетилаца, ауторке су се определиле за једанаест тематских целина: Др Јован Милекић (1899–1978) оснивач Бачког музеја у Суботици; Политичке прилике и војна питања; Привредни живот; Имовинско-правни
односи; Школство; Удружења и друштва; Верски живот; Народни добротвори; Култура и уметност, Историја приватног живота; Мода.
Галеријски простор Архива и амбијентално је дочарао време у којем су документа настала, предметима и фотографијама штампаним у природној величини људи,
тако да је тиме постигнута илузија стварног живота. Овоме је посебно допринео црно-бели филм Развој градова и грађанског друштва у Војводини до 1941. добијен од
Југословенске кинотеке у трајању од 30 минута, и национална музика из тог времена.
Веома су успеле фотографије др Јована Милекића у свом, Бачком музеју, међу музејским предметима који су украшавали његову радну собу, и краљевског брачног пара
Карађорђевић на палуби. Уз документа о црквеном животу, лепо се уклопио црквени
мобилијар и Јеванђеље на импровизованом налоњу, што је оставило посебан утисак.
Детаљ који никога није оставио равнодушним јесте кофер с почетка XX века опшивен чипком, а из којег су сви посетиоци добијали поклоне: каталоге и обележиваче за
књиге. У домен примењене уметности спада велики број употребних предмета од сребра (прибори за јело, комплети за слатко, послужавници, корпице, свећњаци, кутије и
др.), кристала (сервис за вино, боце, чаше, вазе, бокали), порцеланског посуђа, декоративни порцелански предмети познатих европских радионица Ludwigsburg,
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Hutschenreuther, Zsolnay, који су украшавали сто са послужењем за посетиоце. Свечаном тону и пуноћи утиска, изванредним наступом, допринели су хор и оркестар Гимназије „Јован Јовановић Змај“ из Новог Сада, који су својом благозвучношћу одушевили посетиоце. Песме Исидора Бајића и др Јована Пачуа усхитиле су и госте и домаћине. Зато можемо рећи да је кључна реч за доживљај путовања кроз ову изложбу
„хармонија“. Чистота контуре лица са докумената, мекоћа целине, овде је свесни отпор неправедним предрасудама о досади у архивима, доносећи распеваност и радост.
Једна у другој ничу форма и грађа и тако здружене израстају у нов концепт лепоте у
постојећој стварности коју нам нуде документа. Заступајући нове, свеже идеје, можда
ће архивисти овог архива поставити нове узоре у архивској изложбеној (културнообразовној) пракси у архивима.
Суштину истраживачког узбуђења управо и чини могућност да се проникне у
прошле појаве и догађаје, посредством сведочанстава које нам је завештао сам живот.
Таквим сазнавањем историје остварују се стваралачки подстицајни увиди, који нас воде
друштвеном прогресу. Упоредо с тим, и као подршка томе, познавање историје треба да
буде стваран културни квалитет данашњег човека, који ће му омогућити пуније разумевање себе и других, и отворити пут међусобном споразумевању. Овај изложбени и издавачки подухват има и васпитни карактер, јер ће доприносити новом, промењеном односу шире заједнице према архивској грађи као културном добру. Стога ауторке и приређивачи ове изузетно модерне, богате и маштовите архивско-музејске поставке, могу
да буду задовољни. Архив Војводине је и овом тематском изложбом показао да прати
европске архивске токове у изложбеној делатности, а да живи изворни материјал који
чини фондове националног памћења и на овај начин постаје доступнији за проучавање
и разумевање.
Будући да су архиви темељна одредница сваке националне културе, неопходно
је непрекидно доказивати културно-стваралачки значај архива и важност архивских
докумената. Зато је важно увек изнова напомињати, али не само овим узвишеним поводима, колико знања, труда, прецизности и посвећености тражи архивска струка. И
друго, да подстичемо оне који се служе документима и чињеницама из њих, да изричитије помињу ко им је и како олакшао научна и њима сродна, као и сва друга истраживања.
Изложба која је пред нама леп је пример како се проучава, припрема и представља сачувана грађа и како се проницљивим одбиром откривају многи скривени
фрагменти, који у зналачком приказу докумената плене посетиоце. На тај начин се
популарише Архив и делатност заштите уопште. Тиме ће се изменити и однос према
националном културном наслеђу, а његово коначно укључивање у свест људи постаће стварност. То ће онда бити она права, врхунска заштита, коју ствара сазнање да
очувањем културног наслеђа чувамо и сопствени и национални идентитет. Тиме ћемо
доказати да смо истински баштиници европских културних и духовних вредности,
идеја и тековина.
Реч захвалности упућујемо свима који су својим трудом и знањем допринели
обликовању ове изложбе и објављивању каталога који је прати. Посебну захвалност
дугујемо Министарству културе и информисања Републике Србије и Покрајинском
секретаријату за културу и јавно информисање, који су имали разумевања да и материјално подрже поставку изложбе и пратећег штампаног и електронског каталога.
(Весна Башић)

