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Међу многим историографским тематским празнинама у историјама држава
наследница бивше СФР Југославије налазе се и – радни учинци немачких ратних
заробљеника у Југославији након окончања Другог светског рата до 50-их година
XX века. Ова историјска тема је значајније проучавана у историографији Републи
ке Хрватске (посебно историчар Владимир Гајгер), мање у Републици Словенији, а
најмање у Републици Босни и Херцеговини; у историографијама република Србије,
Црне Горе и Македоније ова историографска тема као да није ни започета. У погледу
проучавања ове теме, „велика празнина“ у историографији Босне и Херцеговине, ка
ко је назива аутор књиге коју представљам, није само њена, већ је још и већа, управо
као „црна рупа“ у историографији Републике Србије.
Аутор обавештава да је у федеративној Југославији 1945. године било, према
различитим подацима, од 194.000 до 400.000 немачких ратних заробљеника, при че
му није одређено колико је од тог броја било Немаца из Немачке, колико из Аустрије,
колико југословенских фолксдојчера, а колико, пак, из суседних држава: Румуније,
Мађарске, Чехословачке и других. Од тог броја, у НР Босни и Херцеговини било
је до 20.000 немачких ратних заробљеника. Они су углавном коришћени као неоп
ходна радна снага за непуне четири године (1945–1949) на многобројним, претежно
привредним објектима у: грађевинарству, рударству и индустрији, шумарству и дрв
ној индустрији, пољопривреди, саобраћају, а у оквиру њега, посебно, на изградњи
омладинских пруга Брчко–Бановићи и Шамац–Сарајево; уз њих, навео је запосле
ност немачких ратних заробљеника у установама науке, просвете и културе у Босни
и Херцеговини. У свакој од тих делатности аутор је – понекад и детаљно – наводио
називе објеката и места где су се налазили, као и имена упослених немачких ратних
заробљеника и време њиховог рада. Такође, настојао је, свуда где је налазио податке,
да истакне записе о немачким ратним заробљеницима у документима органа босан
ско-херцеговачких власти.
Управни органи у Босни и Херцеговини су настојали, посебно привредна ми
нистарства, и у томе добрим делом успевали, да се немачки ратни заробљеници при
бављају, распоређују и упошљавају по стручности као стручњаци/фахмани на неоп
ходним стручним местима привредних делатности широм Босне и Херцеговине.
Увиђа се, што аутор наглашава, да су се немачки ратни заробљеници у огром
ној већини показали као изузетно вредни и врсни стручњаци. Они су имали запажен
стручни и радни допринос управо у годинама поратне обнове и почецима убрзане
привредне и друге модернизације Босне и Херцеговине, која се исказивала у реализа
цији Првог петогодишњег привредног плана (1947–1951).
У књизи се изричито не разазнаје (осим узгред, стр. 75–76), да ли је међу не
мачким ратним заробљеницима у Југославији, односно на раду у Босни и Херцегови
ни, било и лица осуђених на временске казне, већ се стиче утисак да су сви немачки
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ратни заробљеници били неосуђивана лица све до њиховог ослобођења, репатријаци
је и одласка из ФНР Југославије.
Приложено је осам текстова правних прописа, који разматрају проблематику
ратних заробљеника и њиховог упослења, донетих на нивоу Југославије и Босне и
Херцеговине у периоду 1945–1948. године. Наведен је попис коришћене литературе:
књига и чланака, као и абецедни регистар свих имена немачких ратних заробљеника
на раду у Босни и Херцеговини, која су у њој помињана. Рецензент књиге је позна
валац ове теме, хрватски историчар др Владимир Гајгер (Geiger). Текст у књизи је
јасан, прегледан и веома се лако чита.
Ова књига Андреја Родониса, историчара и архивисте у Архиву Босне и Хер
цеговине, осим несумњивог историографског доприноса у расветљавању ове теме на
простору бивше СФРЈ, првенствено у Босни и Херцеговини, веома ће подстицајно
деловати – у шта не сумњам – да се српски историчари одваже на њено истраживање
и проучавање и на простору Републике Србије, посебно на њеном северном делу у
Аутономној покрајини Војводини.
(Гојко Маловић)

