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ГОЛИ ОТОК
и мрежа југословенских логора за
политичке затворенике 1948–1956.
Мрежа концентрационих логора за политичке противнике, која је постојала у социјалистичкој Југославији, а од којих је најпознатији Голи
оток, један је од важних историјских феномена
који још увек није у потпуности истражен. С
једне стране, ти логори су остали у сенци совјетског ГУЛАГ-а, а с друге – Запад није имао интереса да отвара то питање и тиме слаби Јосипа
Броза Тита, чији режим је био важан део система безбедности у Европи током Хладног рата.
У време док су југословенски логори постојали
били су прворазредна државна тајна. У међувремену, Југославија је нестала са политичке мапе
света, а последњи преостали актери догађаја из
средине 20. века полако силазе са историјске
позорнице. После гашења мреже логора 1956.
године, на власти је и даље био режим који их
је успоставио. Почетком друге деценије 21. века
почело је пребацивање тих докумената у Архив
Србије. Грађа за сада није архивистички сређена, а води се под називом: Збирка докумената
Безбедносно-информативне агенције (БИА).
Ипак, средином осамдесетих година 20. века почињу да се појављују књиге и новински чланци
који се баве том осетљивом темом. О логорима
су највише писали некадашњи логораши. Поред
њих, релевантне књиге написали су и поједини
новинари и публицисти. Недавно је објављен и
први зборник грађе из архива Војнобезбедносне агенције Војске Србије (ВБА), релевантан за
контекстуализацију појаве логора за информбировце.1 Од затварања логора до данас ни један
научник није детаљно истражио тај феномен, а
прве, неповезане и непроверене податке о Голом
отоку, изнео је историчар Владимир Дедијер.2

Више од тога није се ни могло очекивати, јер је
међународна политичка констелација, која је довела до одлуке о формирању логора, постојала
до распуштања Варшавског пакта. Југославији
су деведесете године 20. века донеле распад и
грађански рат, тако да су историјска истраживања умногоме била запостављена. У научној
историографији не постоји монографија посвећене тим логорима, иако су поједини аутори,
бавећи се неким ширим темама, о Голом отоку
и другим елементима мреже за изолацију политичких противника у социјалистичкој Југославији писали са научним претензијама, доносећи
неретко и вредне резултате.
Прошло је преко пола века од оснивања тог
злогласног логора и већина логораша и њихових чувара више није међу живима. Упркос
томе, мишљења о њему су и даље подељена, а
дубока нетрпељивост, која је владала између логораша и њихових иследника, оставила је траг
на виђења и тумачења те теме. Није тешко разумети зашто је то тако. Један од организатора
логора је касније говорио: „Био сам цар, цар царева, шахиншах, бог богова и све то заједно, а
ако баш инсистирате баш на том ‘главни’, онда
ћу вам открити: био сам главни за Голи оток и
све логоре за изолацију политичких губаваца.
Био сам господар живота и смрти, али то нисам
злоупотребио. Био сам Бог Саваот. Тако је морало бити. Алтернативе није било. Понављам
да ту неограничену власт нисам злоупотребио.
Спасавао сам државу од помахниталих бандита. Ни брата нисам поштедео. Кад је окренуо
леђа партији, престао је да ми буде брат.“3 Рекло
би се да је „главни“ уживао у значају улоге која
му је запала. Сасвим је другачије било виђење

1 Информбиро и Југословенска (народна) армија: зборник докумената (приређивачи: Милан Терзић, Михајло Басара, Дмитар
Тасић), Београд 2015.
2 Dedijer, Vladimir, Dokumenti 1948, I–III, Beograd 1979; исти, Novi
prilozi za biografiju Josipa Broza Tita III, Београд 1984.

3 Вучетић, Петар, Ход по ужареној лави на острву без кратера:
Голијада (Голи oток и друге приче), Београд 1993, стр. 39. Аутор
не наводи име „главног“.

2

Голи оток - поглед из логора
једног бившег логораша са Голог: „Све је то
ужасан подлачки злочин којег се титоизам никад неће опрати. Ти подлаци су пролили толико крви да би њоме сваког јутра могли да се
умивају и да перу зубе, а неки од њих, као Јово
Капичић Капа, као недавно умрли Веселин Булатовић и још живи Бранко Дамњановић, и још
неки, имају је на души толико да би њоме могли
да напуне своје кућне базене, па да у томе ради
одржавања кондиције пливају.“4 Тако, или врло
слично, на ту тему су гледали и други учесници
тих догађаја.
Ради се о посебној мрежи логора која је формирана у Југославији ради изолације комуниста
и других грађана који су подржали резолуцију
донету на Другом саветовању Коминформа у
Букурешту 19–23. јуна 1948. године.5 У том документу, чији пуни назив гласи Резолуција Информационог бироа комунистичких партија о
стању у Комунистичкој партији Југославије,
оштро је критикована КПЈ, а Тито, Кардељ,

Ђилас и Ранковић су директно оптужени да
воде политику супротну идеологији марксизма-лењинизма и непријатељску према Совјетском Савезу. Дискусије и изјашњавања у вези са
Резолуцијом довели су до политичког подвајања
унутар КПЈ, што се брзо пренело и на стуктуре
безбедности и цело друштво. На покретање сукоба између југословенских и свих других комуниста, а онда и унутар КПЈ, пресудно је утицао
међународни контекст. Када су топови заћутали, отпочео је процес раздвајања европских држава у два геополитичка блока, који су се све
више међусобно супротстављали. Југославија
је, из геостратешких разлога, своје место нашла
у склопу западног система безбедности, иако је
била социјалистичка држава. Због тога је неки
аутори називају „аномалијом“ Хладног рата.6 Да
би Југославија остала компактна и ван совјетског утицаја, у њој су стаљинистички методи
репресије коришћени против комуниста лојалних Стаљину, а концентрациони логори су били
једна од првих и најважнијих предузетих мера.
О мрежи логора и затвора за просовјетске опоненате у Југославији још увек се недовољно зна.

4 Глигоријевић, Мило, „Гађење над политиком“, (интервју са бившим логорашем на Голом отоку Драгославом Михаиловићем),
НИН, бр. 2414, 4. април 1997, стр. 39.
5 Пуни назив те организације гласи: Информациони биро комунистичких и радничких партија (краћи синоними: Информбиро, ИБ и Коминформ). Окупљала је источноевропске комунистичке партије и деловала од 1947. до 1956. године.

6 Miloradović, Goran, „'Trojanski konj imperijalizma' preskače
'gvozdenu zavesu': Jugoslavija kao totalitarna država i njena uloga u
hladnom ratu“, Tokovi istorije, 1/2011, стр. 91–108
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Бункер на Голом отоку
Политичка осетљивост те теме довела је до недоступности већине докумената током низа деценија. Велико је питање да ли су неки важни извори уопште и сачувани. Одавно постоје тврдње
бившег управника Голог отока, Анте Раштегорца, у вези са бројем логораша на Голом отоку:
„Права се цифра не може утврдити, јер су документи уништени.“7 Не треба сумњати у његову
обавештеност о тој теми. За спискове голооточана из Црне Горе слично се тврди у документу Министарства унутрашњих послова Црне
Горе из 1992. године: „Мањкавост у постојећој
документацији (својевремено уништавање, подвојеност, некомплетност и сл.) основни је разлог непотпуности података презентираних у
списковима.“8 Да је уништавања докумената за-

иста било, индиректно потврђује и чињеница да
су органи УДБ-е, покушавајући да поново комплетирају и систематизују податке о ибеовцима,
„крајем 1963. године“ организовали „анкету“,
уместо да се потпуно ослоне на своју архиву.9 Да
је грађа сачувана, „анкета“ из 1963. године не би
била потребна.
Уништавање грађе је вероватно било последица промене политике према СССР-у од 1955.
године, што значи да је део првобитне документације могао бити уништен већ непосредно после затварања Голог отока, 1956. године. Разлог
за тај поступак вероватно лежи у чињеници да
су документа о логорима, поред осталог, садржала и доказе о обиму и жестини репресије, који су
касније, у случају неког непредвиђеног развоја
догађаја, могли бити искоришћени против органа УДБ-е или појединих политичара. Средином
1950-их година нико није могао да предвиди

7 V. Dedijer, Novi prilozi III... стр. 478.
8 Одговор министра Николе Пејаковића на захтев Удружења
„Голи оток“, бр. 10274/1, од 28. октобра 1992, објављен у: Стојановић, Милинко, Свједочанства голооточких злочина. Друга
књига голооточке трилогије, Београд 1993, стр. 203–204.

9 Mitrović, Momčilo, Tri dokumenta o ibeovcima, Beograd 2009, стр. 57.
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колико далеко ће се ићи у побољшању односа Београда и Москве, али је јасно било да је
тај процес отпочео. Да ли ће заокрет у спољној политици у једном тренутку изискивати и
кажњавање одговорних за прогон ибеоваца –
није се тада могло знати. Осим тога, на основу
документације могао се доказати велики број
неоправданих хапшења, што би било показатељ
неефикасности служби безбедности и панике која је захватила режим Јосипа Броза Тита.
Прикупљање и уништавање, а потом реконструисање списка кажњених информбироваца
пратило је осцилације у односима Југославије и
СССР-а.
Велика експонираност теме Голог отока у јавности донекле засењује остале логоре из исте
мреже. Поред тог, најпознатијег и највећег, југословенску мрежу за изолацију политичких
противника чинили су и логори на острвима
Свети Гргур, Угљан, Раб, Вис, Корчула и Рам
(на Дунаву); као и логори и затвори на копну:
Сисак, Вареш и Петроварадин; и затвори у Билећи, Забели, Зеници, Старој Градишки, Сремској Митровици, Бањици, београдској Главњачи, Лепоглави и Пожаревцу.10 О тим локацијама
зна се још мање него о Голом отоку, јер се све
одвијало углавном ван правних институција и
мимо правних стандарда, као партијско-полицијски подухват. Људи су у логоре често слати
административном одлуком, без претходне истраге и регуларног суђења, просто – превенције
ради. „Кривица“ је био њихов стварни или претпостављени политички став, а хапшени су због
сумње да су спремни на „издају“. Међутим, врло
мали број њих је заиста покушао да се политички
организује у опозиционе групе, да агитује против власти, да се с оружјем одметне у планине
или да илегално напусти Југославију. Почетком
1949. године амбасада СССР у Београду јављала
је Москви о немогућности ма каквог легалног
рада против „Титове клике“, јер су опозиционе
групе разједињене и пуне провокатора. Касније
је у историографији констатовнао да су дељење

летака и индивидуална усмена пропаганда у корист СССР-а и Коминформа у очима совјетских
дипломата били преувеличани као масовно испољавање опозиционог расположења.11 То није
могло да сруши режим, али је изазвало паничан
и бруталан одговор.
Основни узрок масовне изолације политичких противника била је потреба да се Југославија политички одвоји од Совјетског Савеза, а
разлог изузетне бруталности која је том приликом испољена лежи у карактеру конкретних
особа које су логорима управљале, као и у страху вођства државе за своју судбину у околностима сукоба са СССР-ом. Едвард Кардељ је,
док се још трагало за локацијом логора, у једном
тренутку рекао: „Ако ми не створимо такав логор, Стаљин ће претворити читаву Југославију у
један страшан логор.“12 У врху КПЈ сматрало се
да је одлука о изолацији политичких противника потпуно легитимна, па је министар спољних
послова Кaрдељ чак хтео да предложи Уједињеним нацијама (УН) да у Декларацију о људским
правима унесу амандман по коме „Свака држава има право, у случају нужде, да у интересу чувања реда и поретка, управним поступком
лиши слободе на неодређено време све грађане
који угрожавају њену независност на подстрек
неке стране силе.“13 Подношење тог предлога је
спречено присебношћу шефа југословенске делегације у УН, Алеша Беблера.
Шта се логорима хтело постићи?
Представник власти, генерал државне безбедности Јово Капичић Капа је, у говору који је
одржао логорашима јула 1949. године, тврдио
да Голи оток, у ствари, није логор, него „васпитно-поправно радилиште“, у коме партија онима
који су јој „забили нож у леђа“ „великодушно
пружа руку“, јер је одлучила да их „преваспита“.14
Два изузетно важна, али још увек нерешена питања су: колики је укупно људи било
11 Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советскго типа 1949—1953 гг. Очерки истории, (отв. редактор А.Ф.Носкова), Москва 2002, стр. 355, 357–358.
12 V. Dedijer, Novi prilozi III... стр. 464.
13 Исто, стр. 466.
14 Stojanović, Milinko, Goli otok. Anatomija zločina. Prva knjiga
golootočke trilogije, Beograd 1991, стр. 93.

10 Banac, Ivo, Sa Staljinom protiv Tita. Informbirovski rascjepi u
jugoslavenskom komunističkom pokretu, Zagreb 1990, стр. 232, 233.
Банац помиње и постојање логора у Јасеновцу и Лоњском Пољу
после 1945. године, али то није доказано.
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изоловано у тој мрежи логора и затвора, као и
колики је укупан број регистрованих коминформоваца, без обзира на то да ли су били затварани или не? Одређени бројеви, за које се
тврдило да представљају број логораша на Голом отоку и Светом Гргуру, први пут су објављени 1985. године, у Историји Савеза комуниста
Југославије (СКЈ), али без навођења извора.15 Ти
подаци се углавном подударају са подацима који
су, такође без навођења извора, касније објављени у неким другим књигама.16 То, међутим, само
по себи, не значи да су ти бројеви тачни. Сумњу
ствара, пре свега, њихово нејасно порекло. Поред тога, важно је приметити да у различитим
књигама постоје неподударности броја логораша на Голом отоку.17 То упозорава на могућност
да нису увек коришћени идентични извори, или
да су спискови мењани. Тако су, током времена, објављени подаци да је на Голом отоку било
укупно 16.31218, или 16.28819, или 16.73120, или
16.01221 логораша, док на списку који са налази
у Архиву Србије22 има 16.090 имена кажњеника
„Друштвено корисним радом“ и осуђеника због
ИБ-а. Нека од имена се понављају, јер су појединици хапшени по два или три пута. Да су аутори
Историје СКЈ, као и Драган Марковић, Радован
Радоњић и, индиректно, Иво Банац и Зденко Радељић, ипак црпли податке са истог извора, показује податак о 55.663 регистрована информбировца у периоду од 1948. до 1963. године, који
се појављује у њиховим књигама.23 Разлика се,

дакле, јавља само када је реч о броју логораша,
па на то питање треба обратити посебну пажњу.
Зашто је објављивање података о Голом отоку и другим логорима текло тим неформалним
и тешко проверивим путевима?
У трагањи за одговором треба имати у виду
околности које су владале у Југославији осамдесетих година прошлог века, када су ти подаци објављени први пут. Био је то период кризе
система и покушаја друштвених и политичких
промена после смрти Јосипа Броза. Постепено је опадала моћ Савеза комуниста и репресивног апарата. Криза се највише испољавала
у привредној и политичкој сфери, а снажно се
осећала и у управљачким структурама. Културна
продукција постала је поље опозиционог деловања. Нарастао је национализам, а легитимитет
једино дозвољене идеологије све више се крунио. Изгледа да су неки делови власти сматрали
да би у новонасталим околностима било мудро
партију растеретити бар дела одговорности за
злочине које је починила у прошлости. А један
велики злочин, који је дубоко поделио и трауматизовао друштво Југославије, била је управо
масовна репресија која је у периоду после 1948.
године систематски вршена над члановима партије и другим грађанима који су приликом сукоба са СССР-ом подржали совјетску страну, или
макар испољили разумевање за њене аргументе.
Та политика је дугорочно оптеретила односе Југославије и Совјетског Савеза. У околностима
слабљења Југославије јавила се потреба да се односи са Москвом поправе, па су обим и жестина
репресије према просовјетски (тј. русофилски)
расположеним грађанима смањени. Један од начина ублажавања неправде учињене према ибеовцима било је дозирано изношење података о
њиховом страдању.
Пошто тада у Југославији, као и у другим
државама, нису постојали услови да научници
приступе архиву Управе државне безбедности,
осетљиви подаци су пуштани у јавност на мање
формалан начин: одређеним особама, за које се

15 Историја Савеза комуниста Jугославије, Београд 1985, стр. 371.
16 Marković, Dragan, Istina o Golom otoku, Beograd 1987, стр. 17;
Radonjić, Radovan, Izgubljena orijentacija, Beograd 1985, стр. 75, 77.
17 На непоузданост извора и њихових тумачења указују нека новија
истраживања. У Словенији је могло бити између 1.000 и 2.275
информбироваца, зависно од критеријума који се примене. Упоредити: Krebelj, Jana, Informbirojevstvo na Slovenskem - struktura in
delovanje informbirojevcev ter reakcija oblasti v letih 1948. do 1956.,
Magistrsko delo, Univerza na primorskem, Fakulteta za humanistične
študije, Koper 2010, стр. 70–75; Gabrič, Aleš, „Informbirojevstvo na
Slovenskem“, Prispevki za novejšo zgodovino XXXIII, 1993, стр. 173.
18 Историја СКJ... Београд 1985, стр. 371.
19 R. Radonjić, Izgubljena orijentacija... стр. 77. Исти подаци преузети у: I. Banac, Sa Staljinom protiv Tita... стр. 149; Radelić, Zdenko,
Hrvatska u Jugoslaviji 1945.–1991. Od zajedništva do razlaza, Zagreb
2006, стр. 274.
20 D. Marković, Istina o Golom otoku... стр. 17.
21 M. Mitrović, Tri dokumenta o ibeovcima... стр. 61.
22 Архив Србије, Збирка докумената Безбедносно-информативне
агенције (БИА).
23 R. Radonjić, Izgubljena orijentacija... стр. 75; D. Marković, Istina o

Golom otoku... стр. 15; I. Banac, Sa Staljinom protiv Tita... стр. 148;
Стојановић, Милинко, Свједочанства голооточких злочина.
Друга књига голооточке трилогије, Београд 1993, стр. 175; Z.
Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji... стр. 273.
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Голи оток
сматрало да поверење неће злоупотребити, на
располагање су стављене информације о броју
и структури логораша. Због тога ни у једној од
наведених књига нема архивске сигнатуре нити
неке друге ознаке која би указивала на порекло
информација о изолирцима са Голог отока. То
значи да су током постојања Југославије поједини аутори били у повлашћеном положају, па су
могли доћи до података који су осталим историчарима били недоступни. Али, то је уједно и један од разлога зашто су те бројке изазивале подозрење и стручне јавности и бивших логораша.
Ипак, најкасније 1985. године, када су у Историји СКЈ објављени званични подаци о броју голооточана, за које се ауторитетом институције
која их објављује сугерисало да су поуздани и
дефинитивни, негде је некаква одлука о томе
морала бити донета. И та одлука је била политичка, а не полицијска, јер је масовна репресија
проистекла из политичког спора чији значај је
превазилазио границе Југославије.
Такав однос према чињеницама о Голом отоку трајао је све док је постојала Југославија. По-

сле њеног распада државни органи Црне Горе
показали су спремност да јавност упознају са делом докумената о жртвама Титовог режима. На
захтев Удружења биших логораша „Голи оток“
Министарство унутрашњих послова Црне Горе
доставило им је 1992. године спискове голооточких логораша из Црне Горе, и они су тада
први пут објављени.24 То су, међутим, били само
подаци за простор једне републике, не и целе
Југославије. При том, према истраживању удружења „Голи оток“, ти спискови су били непотпуни, јер доносе податке о свега 3.462 људи, док је
Удружење сакупило податке за још 743 особе из
Црне Горе, што чини укупно 4.205 логораша.25
Разлика између броја логораша на службеном
списку и оних које је евидентирало Удружење
„Голи оток“ износи 17.67%, што није занемариво. У поузданост те допуне тешко је сумњати – Црна Гора је мала земља и било је могуће
утврдити порекло скоро сваког логораша. Ако
је неко робијао на Голом отоку, његови земљаци
24 М. Стојановић, Свједочанства голооточких злочина... стр. 199–354.
25 Исто, стр. 355–362.
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су могли тачно знати из ког је он места и из које
фамилије. Све то потврђује сумњу да су спискови били мењани и прочишћавани пре него што
су 1985. године подаци које садрже пуштени у
јавност.
Провера спискова, коју је 1992. године урадило удружење „Голи оток“, указује на могућност
да је и у другим републикама Југославије, а не
само у Црној Гори, могло бити неевидентираних
логораша, или оних чија су имена временом, из
неких разлога, уклоњена са спискова. Провером
је утврђено да на списку нема професора Универзитета у Сарајеву, Александра В. Соловјева
и његове супруге Наталије, а поуздано се зна да
су били ухапшени 1949. године.26 Тај податак је
познат већини учесника научне конференције
одржане на Правном факултету у Београду, посвећене А. В. Соловјеву.27 Према налазима истраживача Алексеја Арсењева, на списку који
објављујемо недостају имена најмање 20 руских
емиграната у Југославији, за које се поуздано зна
да су били затварани у време сукоба око Информбироа.28 Бивши управник Голог отока, Анте
Раштегорац, рекао је 1982. године Владимиру
Дедијеру да је у том логору на основу административних казни било затворено око 18.000 логораша, а на основу пресуда војних и цивилних
судова још око 13.000. Дакле, укупно 31–32.000
људи.29 Поред тога, постоји још један податак,
по коме је било „кажњено“ 31.142 члана КПЈ.30
Обе те бројке су скоро двоструко веће од броја
кажњеника на списку који објављујемо у овој
књизи – 16.090, као и од свих других бројева заточеника на Голом отоку, који су до сада били
објављени. Очито, режим је нерадо износио
прецизне податке о кажњеним информбировцима. Моша Пијаде је јуна 1953. године у Народној скупштини саопштио да је од 1948. године до

тада било ухапшено 172 хиљаде људи, од којих
су 140 хиљада били политички кривци и противници економских мера КПЈ.31 Пијаде је број
кажњених присталица Коминформа дао збирно
са бројем разних других кажњеника, тако да је
њихов број и даље остајао у сенци и могао се, у
случају потребе, оспоравати.
Може ли се, онда, уопште утврдити колико је
укупно коминформоваца било затворено у мрежи логора и затвора у Југославији?
Када је реч о укупном броју кажњених лишавањем слободе, он не може бити мањи од
16.090, колико је поименце наведено у списку
који објављујемо. Али, треба имати у виду да је
тај списак настао реконструкцијом уништених
и редукцијом сувишних података, што значи да
је стварни укупни број затвореника био већи.
Приликом трагања за укупним бројем логораша
не сме се губити из вида да је чистка била процес, током кога се тај број стално мењао – неки
су хапшени, неки пуштани, неки су умрли, неки
били премештени на дуго место, неки су ухапшени по други пут, итд. Поред тога, постојала је и
једна основна тежња: периферни логори у саставу те мреже су гашени и затвори пражњени, а
затвореници су пребацивани на најбезбеднију
локацију, далеко на западу Југославије – на Голи
оток. Тако је тај логор на свом врхунцу нарастао
до комплекса од четири целине: „стара жица“,
„нова жица“, „Петрова рупа“ и „женски логор“.
До 1951. године Голи оток је досегао капацитет
од око 12.000 људи32, од којих нису сви све време провели ту, него је некима то била тек крајња
дестинација. Било је, наравно, и оних, који су
свој рок у потпуности одробијали негде другде.
Најзад, неки су хапшени и после распуштања
логора на Голом отоку 1956. године, све до 1961.
године. Таквих је током тих пет година било
око 400, па није био неопходан логор за њихово
чување. Према данас доступној грађи, може се
закључити да је кроз Голи оток и остале логоре
и затворе прошло знатно више од 16.090 људи.

26 Бондарева, Елена, Pax Rossica. Русская государственность в трудах историков зарубежья, Москва 2012, стр. 227.
27 Видети: 125 година од рођења Александра Васиљевича Соловјева
18–19.09. 2015, Београд 2015.
28 Тај податак је саопштио А. Арсењев.
29 V. Dedijer, Novi prilozi III... стр. 478. Дедијер доноси и податак из
кинеског листа Женмин жибао, од 30. септембра 1963. године, по
коме је између 1948–1955. године било ухапшено 30.000 чланова
КП Југославије.
30 Bilandžić, Dušan, Hrvatska moderna povijest, Zagreb 1999, стр. 308.
Биланџић се позивао на необјављену дисертацију В. Ђорђевића,
коју је, како је тврдио, поседовао.

31 Видети: Москва и Восточная Европа... стр. 214–215. Противници економских мера били су сељаци који су одбијали да уђу у
задруге, а политички кривци били су ибеовци, али и сви други
противници КПЈ.
32 V. Dedijer, Novi prilozi III... стр. 479. Податак је изнео Анте Раштегорац.
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Али, колико више?
Пошто потпуно поузданих података нема,
треба се окренути постављању хипотезе и индиректном извођењу закључака. Као први путоказ
послужиће чињеница да је Александар Ранковић
на Четвртом пленуму ЦК КПЈ, 3–4. јуна 1951. године саопштио да је током 1949. било чак 47%
неутемељених хапшења.33 Не постоје подаци
колико је било таквих хапшења током читавог
периода 1948–1961. година, али их је могло бити
и раније и касније. Генерал УДБ-е Јово Капичић
тврдио је да је на Голом отоку била „трећина невиних“, позивајући се при томе баш на Ранковића.34 Вероватно је имао у виду укупан број логораша и робијаша у периоду 1948–1961. године.
С обзиром да је списак који се налази у Архиву
Србије имао оперативну намену, вероватно се
на њему не налазе имена неосновано кажњених, јер није било потребе да она и даље стоје
у евиденцији. Поред тога, имена једног броја
логораша нема јер „анкетом нису обухваћени
умрли на издржавању казне (око 400), умрли по
изласку на слободу (око 500), затим протерани
и они који су сами отишли из земље (белогардејци, страни држављани, оптанти, и сл.), побегли на Запад или у И[сточно] Е[вропске] земље,
легално исељени економски емигранти, известан број лица који је судски рехабилитован и
скунут са евиденције, итд.“35 Сви наведени елементи помажу утврђивање броја ибеоваца-логораша. Ако се верификованом броју од 16.090
кажњеника, који су остали у евиденцији и после 1963. године, дода она „трећина“ неоправдано изолованих, као и они који су касније из
разних других разлога брисани са списка (умрли, емигрирали, рехабилитовани и др.), онда се
знатно приближавамо броју који је Дедијеру саопштио Раштегорац: 31–32.000. То, за сада, треба сматрати приближним бројем ибеоваца који
су прошли кроз југословенске логоре и затворе.
Накнадно формирани, скраћени и прочишћени списак, довршен је 1963. године и служио је
за даље праћење просовјетске опозиције. Тим

скраћивањем попис кажњеника остао је без дела
података важних историчарима, али је повећао
своју оперативну вредност.
Нешто се може констатовати и на основу
других доступних извора. Према документу, за
који се сматра да је „последња Удбина велика
систематизација овог предмета“, на простору Југославије било је укупно 30.113 на разне начине
кажњених присталица Информбироа, од којих
је на издржавању казне умрло око 400.36 Међутим, осуђеника пред војним и цивилним судовима и кажњеника друштвено корисним радом
и том документу избројано је свега 14.510. Остали су били кажњени на друге начине. Број од
30.113 или 30.112 „кажњених“ помињу и други
аутори, а неки наводе назив и сигнатуру документа у коме се тај податак налази: „Осврт на
проблем рехабилитације бивших присталица
ИБ – скраћена верзија. Савезни секретаријат за
унутрашње послове Београд, јун 1964“, Архив
Републике Словеније (АРС, Архив УДБ, 2131-1).37 Исти подаци се налазе и у другом документу из истог архива, насловљеном „Преглед
бивших, осуђиваних и кажњаваних присталица
ИБ“ (АРС, 1931, 1051), који је Момчило Митровић објавио скупа са „Освртом на проблем рехабилитације бивших присталица ИБ – скраћена
верзија“.38 Осим те две анализе, у истој књизи је
објављен и један документ без наслова, настао
крајем 1969. године као допуна и актуелизација
претходна два.39
Поред осталих података, у анализи из 1964.
године налази се и класификација најважнијих
кажњеника. По њој, међу 30.507 евидентираних ибеоваца, било је чак 17.362 учесника Народноослободилачког покрета (НОП), од којих
је већина била на руководећим положајима и
уживала ауторитет у народу. Избројано је и 9
учесника Октобарске револуције; 233 предратна
члана КПЈ; 25 бораца шпанског грађанског рата;
36 Višnjić, Čedomir, Partizansko ljetovanje. Hrvatska i Srbi 1945–1950,
Zagreb 2003, стр. 274; M. Mitrović, Tri dokumenta o ibeovcima... стр.
57.
37 Pučnik, Jože, Iz arhivov slovenske politične policije: UDBA, OZNA,
VOS, [Ljubljana 1996], стр. 221; Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji...
стр. 274.
38 M. Mitrović, Tri dokumenta o ibeovcima... стр. 57–115. Документ је
из 1964. године, видети стр. 88.
39 Исто, стр. 115–132.

33 Bekić, Darko, Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosi sa velikim silama
1949–1955, Zagreb 1988, стр. 47.
34 Nikčević, Tamara, Goli otoci Jova Kapičića, Podgorica 2009, стр. 133.
35 M. Mitrović, Tri dokumenta o ibeovcima... стр. 58.
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1.307 носилаца „Споменице 1941“; 1.291 учесник
НОР од 1941, али без „Споменице“; 4.598 учесник НОР од 1942. и 1943; 10.166 осталих учесника НОР; 587 ратних војних инвалида; 765 секретара основних партијских организација; 16
чланова ЦК република; 8 чланова ЦК КПЈ; 3.908
официра (609 потпоручника, 713 поручника,
981 капетан, 301 мајор, 112 потпуковника, 37
пуковника, 6 генерала); 448 подофицира; 1.521
официр и службеник УДБ и МУП; 939 руководилаца у представничким органима и државној
управи; 1.915 студената; 1.768 факултетски образованих; 382 лица слободних професија; 203
новинара; 170 судија и тужилаца, итд.40 Тај пресек, без обзира што је непотпун и што се поједине категорије у њему преклапају, ипак показује
дубину и ширину чистке која је спроведена
поводом раскола партије због Информбироа.
Иако је међу тим особама било и неоправдано
кажњених, и даље се ради о великом броју неистомишљеника који су се налазили на позицијама моћи и имали значајан друштвени и политички утицај и углед. Не треба заборавити ни
двојицу чланова Политбироа ЦК КПЈ, Андрију
Хебранга и Сретена Жујовића Црног, који нису
били на Голом отоку, али су пали с власти и били
ухапшени поводом Информбироа и претње коју
су чинили за позицију самог Јосипа Броза.41
Као што је већ речено, превенција просовјетске опозиције није увек подразумевала затварање у логор. Било је и других мера. Различити аутори наводе податке по којима је укупно
било 54.00042; или 55.66343; или 59.59644; или, чак,
61.00045 регистрованих коминформоваца. То
приближно одговара податку, по коме се око 55
хиљада чланова КПЈ (тј. око 12%) и око 52 хиља-

де кандидата за чланове партије „солидарисало
са ставовима Коминформа“.46 Те особе су због
својих политичких убеђења биле искључене из
партије, смењене са функција, отпуштене из
државне службе, или евидентиране као непоуздане, после чега се на њихово кретање, комуникацију и понашање пазило. Наведени бројеви
обухватају оне који су били осуђени и изоловани, као и оне који нису били затварани, али су
на неки други начин били прогањани и, можда,
праћени. На питање броја присталица Информбироа одређено светло баца документ из 1964.
године, по коме је укупно било 30.507 таквих
особа.47 То није број логораша, јер укључује и
оне који су кажњени на друге начине (прекршајно, сменом са положаја, пензионисањем и сл.),
оне који су били хапшени и убрзо пуштани без
казне (4.076 људи), оне који су били кажњени избацивањем из КПЈ (9.918 чланова), као и све оне
који су били евидентирани као коминформовци после „нормализације односа“ са СССР-ом
(394 човека).48 Поред тога, тих 30.507 особа не
треба сматрати коначним бројем жртава репресије због Информбироа, јер је и до њега УДБ-а
дошла накнадно, путем анализе преостале документације и „анкете“ спроведене крајем 1963.
године, када су многи ибеовци већ били умрли,
емигрирали, или су рехабилитовани, па стога
нису укључени у нову евиденцију. Укупан број
свих директних жртава у том таласу репресије,
а не само логораша, треба тражити у распону
бројева 54.000 и 61.000. Ту нису урачунати они
који су трпели индиректно, јер су били чланови
њихових породица, пријатељи или колеге с посла, а којих је могло бити и вишеструко више.
Када се све наведено узме у обзир, како објаснити шта, у ствари, представља списак који се
налази у Архиву Србије, а који је објављен и на
интернету?49
На основу до сада сакупљених података, може

40 Исто, стр. 62–64; такође и: Č. Višnjić, Partizansko ljetovanje... стр. 275.
41 Đilas, Milovan, Vlast, London 1983, 79; I. Banac, Sa Staljinom protiv
Tita... стр. 120–124.
42 I. Banac, Sa Staljinom protiv Tita... стр. 148. Банац се позива на:
Bilić, Jure, „Otvoreno i kritički – ne samo o 'kriznim' situacijama“,
u: Jugoslavija, samoupravljanje, svijet – danas, (A. Gavranović ur.),
Zagreb 1976, стр. 95.
43 R. Radonjić, Izgubljena orijentacija... стр. 75. Исто и: D. Marković,
Istina o Golom otoku... стр. 15; I. Banac, Sa Staljinom protiv Tita... стр.
148.
44 D. Bilandžić, Hrvatska moderna povijest... стр. 308.
45 Митровић, Момчило, „Два писма кажњених 'друштвено-корисним радом' 1949. године“, Годишњак за друштвену историју,
2/1995, стр. 260.

46
47
48
49

10

Москва и Восточная Европа... стр. 214, 352–353.
M. Mitrović, Tri dokumenta o ibeovcima... стр. 57–58.
Исто, стр. 58.
Видети: „16.101 Golootocana, po spisku!“, Novi plamen, (постављено:
25.12.2013), http://noviplamen.net/2013/12/25/16000-golotocana-pospisku/; „Dokument: Spisak 16101 golootocana“, Vreme, (постављено: 10.01.2014), http://www.vreme.co.rs/cms/view.php?id=1165220;
У име народа! Политичка репресија у Србији 1944–1953, http://
goliotok.uimenaroda.net/sr/search/ (посећено 15.01.2015).

се закључити да се ради о реконструисаном списку ибеоваца који су прошли кроз изолацију, тј.
документ који је састављен накнадно. Да је списак састављен накнадно индиректни доказ је и
то што за поједине особе нема свих података,
за неке чак ничег осим имена и презимена! Да
се ради о изворном документу састављачима
би сви (или скоро сви) подаци били доступни.
Не би било могуће да се за Марту Бакотић, Владимира Георгијева, Гашија Маљуша, Мухарема
Мислина, Стојана Симова и Ненада Живковића
зна само врста казне, а за Балог Лајоша само
орган који га је ухапсио. Поред имена Лимон
Иљази, Лукић Дмитар, Садик Селим и Реџеп
Зејнул нема ни једног јединог податка. Много
је више имена поред којих се налази неколико
попуњених и неколико празних рубрика. Поред
тога, има података који су очигледно погрешни:
Божидар Сотоница није могао бити ухапшен
6. септембра 1951, а пуштен 10. новембра 1950;
Божидар Стефановић није могао бити ухапшен
и пуштен истог дана – 23. новембра 1956; као
што ни Дане Жигић није могао бити ухапшен
29. априла 1949, а пуштен 1. октобра 1945. године! Најзад, као што је већ речено, нека имена
се јављају по два пута, јер су два пута хапшени:
Момчило Алфиревић, Иван Молнар и Велимир Морача нису једини примери – анализом
је утврђено да је 189 особа два пута робијало, а
пет особа чак три пута! На тај начин је најмање
199 имена поновљено, па овај списак сведочи
о највише 16.090 појединаца. Могуће је да има
још неколико поновљених имена која није било
могуће идентификовати (уколико су, на пример,
написана са словном грешком). Разне непотпуности, недоследности и погрешке узроковане
су непостојањем поузданих података приликом
састављања регистра, јер је изворна документација била уништена и јер су чињене омашке
приликом састављања регистра. Оне се данас не
могу исправити на систематичан начин, већ једино појединачно и делимично. Те нетачности,
међутим, не могу да промене укупну слику: у
маси од преко 16.000 хиљада имена, приликом
извођења процентног рачуна, те грешке могу да
утичу само на другу или трећу децималу.
Али, ту се јавља ново важно питање: Како и

због чега је дошло до тога да УДБ-а реконструише списак осуђиваних и кажњених ибеоваца?
Било је то бурно време. Најпре је после приближавања Југославије СССР-у и затварања
логора 1956. године одлучено да велики део документације буде уништен. Упркос „помирењу“,
репресија је, смањеним интензитетом и обимом,
трајала и у каснијем пероду, а почетком шездесетих година јавила се потреба за систематизовањем података о информбировцима. Због тога
се у документу из 1964. године закључује: „Залажући се за свестрану сарадњу са Совјетским
Савезом и другим социјалистичким земљама,
што је у нашем дубоком интересу, неопходно је
истовремено предузимати све потребне мере у
циљу јачања самозаштите и унутрашње стабилности нашег друштва.“50 У складу са тим схватањима, поново је пречешљана преостала документација и формиран је списак, али су том
приликом редукована имена оних који више
нису сматрани опасним. Попис је потом служио као једно од средстава за њихово праћење.
Крајем 1963. године организована је „анкета“,
да би се на основу ње урадиле допуне и провере опште слике, па је на основу свих тако сакупљених података направљена анализа теме
по разним аспектима, укључујући и проблем
рехабилитације бивших кажњеника.51 То значи
да је до 1963. године списак кажњених информбироваца са око 31.000–32.000 скраћен на нешто
више од 16.000 особа, док је број укупно регистрованих са око 60.000 преполовљен на нешто
преко 30.000. Поред практичних разлога за редукцију списка, треба имати у виду и да је политички било опортуно да у јавности фигурирају
што мање бројке жртава партијске чистке коју је
спровео југословенски режим, па је таква једна
бројка пласирана у јавност 1985. године.52 Тиме
је та мучна епизода јавно призната, па више
нико није мога рећи да је прикривена или игнорисана, али су зато њене размере за јавност –
преполовљене. Истовремено, жестина и маштовитост репресије, као и имена најодговорнијих
особа – наредбодаваца и иследника – и даље су
50 M. Mitrović, Tri dokumenta o ibeovcima... стр. 132.
51 Исто, стр. 92–115.
52 Историја СКJ... Београд 1985, стр. 371.
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упорно прећуткивани.
Зашто се све то морало десити, и то на такав
начин?
Треба имати у виду, пре свега, време и околности у којима се то догађало. Вођство Југославије добро је знало шта их чека уколико падну
с власти и њихова места заузму њима слични
људи лојални Стаљину. Милован Ђилас је касније, када више није био на власти, покушао
да објасни брутално поступање у логорима за
које је делимично и сам био одговоран: „Тако
поступати нисмо морали. Такво поступање је
потицало из наше идеолошке искључивости,
из наших властитих лењинистичких и стаљинистичких структура, а делом и из наших националних, балканских одмазда.“53 Стицајем
околности, други један пажљиви посматрач је
прозрео карактер те власти и наслутио шта се
спрема у Југославији: „Сукоби интереса са Русијом су неизбежни, а снажни национализам у
овој земљи могао би да одигра одлучујућу улогу
у случају неке акутне ситуације.“54 Када се то заиста и догодило, испољиле су се добро познате
особине стаљинизма: „Комунизам у Југославији
(како сам закључио у Русији) није политичко
уверење, он је вера. Његове присталице су потпуно искрене у спровођењу партијске линије
и то се не сме заборавити. То није лицемерје,
како се обично сматра. Као нова вера комунизам је пун фанатизма и елана, исто као што су
то били хришћанство и ислам на свом почетку.
То је субверзивно, рушилачко учење, као што је
било рано хришћанство. […] Комунизам има
велике слабости: утемељујући своју доктрину
на материјализму и сматрајући да циљ оправдава средства ма каква она била, он гази спонтану тежњу човечанства за слободом (додајмо
томе и поигравање са другом великом жељом
– сигурношћу). Једна вера, која учи да је у циљу
њеног ширења све дозвољено, која сваку људску
делатност тумачи циничним мотивима и одбацује морал који је заједнички свим постојећим
верама, мора садржати клицу своје пропасти.“55

Кад се то има у виду, не треба да чуде ужаси које
су југословенски комунисти починили на Голом
отоку и другде, кажњавајући своје дојучерашње
другове и спасавајући своју кожу.
Ко је за то био одговоран?
Kасније, када су у јавност продрли подаци у
нељудском третману логораша, сви они који су
некада доносили одлуке, или макар били у врху
власти, порицали су своју одговорност, па чак
и обавештеност. Генерал Коча Поповић, који је
тада био начелник генералштаба, тврдио је да он
о Голом отоку није ништа знао, иако је у том логору било затворено најмање 3.908 официра његове војске! По његовом мишљењу ни Светозар
Вукмановић Темпо није био упућен, иако је био
члан Политбироа КПЈ!56 Још је теже поверовати
у необавештеност и невиност Јосипа Броза Тита,
Александра Ранковића, Милована Ђиласа, Едварда Кардеља, Ивана Крајачића или Владимира
Бакарића, који су чинили најужи прстен власти
и без чијег знања се у држави ништа важно није
могло одлучити. Разлога за „прање руку“ било
је много, јер у тим логорима и затворима бруталности, па и садизма, није недостајало. Данас
то више нико не пориче. Према сећању генерала
УДБ-е Јова Капичића, а он је последњи који би
преувеличавао лоше стање затвореника, „Стара
Градишка је била пакао, затвор као из филмова
страве и ужаса. У односу на тај логор, Аушвиц
је био хотел! Исцрпљени и болесни, избезумљени затвореници су лежали у смећу и смраду...
Разбацане кибле са изметом, прљавштина...“57
Међутим, све се морало десити баш на такав начин, јер осим стаљинистичке теорије и праксе,
чија искључивост је довела до појаве логора у
многим земљама, други покретач репресије био
је егзистенцијални страх властодржаца.
Одлука о оснивању те мреже логора морала
је бити донета у најужем руководству партије и
државе, које су чинили Јосип Броз Тито, чланови
Политбироа КПЈ и врх полиције. Ниже инстанце су могле једино давати предлоге и извршавати наређења. Нико од наведених није преузео
одговорност за те мере, али је јасно да су, у околностима сукоба са Совјетима, били спремни не

53 M. Đilas, Vlast... стр. 189.
54 „The Chargé in Yugoslavia (Cabot) to the Secretary of State, Belgrade,
July 7, 1947, confidental No. 1063“, Foreign relations of the United
States, 1947, Vol. IV, Washington 1972, стр. 821.
55 Исто, стр. 817–818.

56 Nenadović, Aleksandar, Razgovori s Kočom, Zagreb 1989, стр. 105–106.
57 T. Nikčević, Goli otoci Jova Kapičića… стр. 131.
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само на репресију, него и на врло широку превенцију сваког облика опозиционог понашања.
Питање „ко је аутор идеје о Голом отоку?“ до
данас није добило јасан одговор. Наводно, прву
информацију о постојању мермерног острва
у Јадранском мору Титу је донео његов стари
пријатељ Крлежа, који је то чуо од вајара Антуна Аугустинчића.58 Неки подаци воде до Едварда Кардеља као инспиратора и Ивана Крајачића,
шефа УДБ-е за Хрватску, као налазача локације.59
Таква идеја је у полицијским круговима постојала одавно. Још почетком двадесетих година ХХ
века министри унутрашњих дела Светозар Прибићевић и Милорад Драшковић носили су се
мишљу да се неко од пустих јадранских острва
одреди за изолацију комуниста.60 Документи о
тим плановима сачувани су до данас и могли су
бити доступни Ивану Крајачићу. „Комедијант
случај“ хтео је да у Југославији тек доласком комуниста на власт идеје краљевских министара
полиције добију праву прилику за реализацију.
Формирањем тих логора третман затвореника,
махом комуниста, драматично је заоштрен у односу на стање у логорима и затворима какво је
било у време „старог, ненародног режима“.
Данас, са временске дистанце, много је лакше
уочити да је развој догађаја на међународној сцени условио настанак и карактер мреже логора за
сузбијање просовјетске опозиције у Југославији.
Подела утицајних сфера међу победницима Другог светског рата и окретање Југославије Западу
покренули су процес масовне изолације и друге
облике прогона чланова партије и свих других
грађана осумњичених за наклоњеност Совјетима. За оне који су имали највећи политички
углед и управљачко и организационо искуство
постојао је посебан „логор у логору“. У бившем
каменолому на Голом отоку, у најдубљој изолацији, робијали су некадашњи руководиоци државних институција, високи официри, професори и партијски функционери. Неки од њих су
били грађани СССР-а југословенског порекла,
и на њих је вршен посебно снажан притисак. Та

локација званично се звала радилиште „Р–101“, а
по Петру Комненићу, бившем партизанском команданти у председнику Народне скупштине НР
Црне Горе, који је био један од познатијих логораша у њој, касније је названа „Петрова рупа“.61
Вероватно се сматрало да би неки од тих нарочито чуваних и малтретираних изолираца у случају
совјетске окупације Југославије могли постати
чланови просовјетске марионетске владе.
Драматична 1948. година, током које су у јавност избиле годинама нагомилаване несугласице и размимоилажења између југословенских
и совјетских комуниста, не може се објаснити
ван контекста који чини отпочињање Хладног
рата. Када је Винстон Черчил у свом познатом
говору у Фултону у Сједињеним Државама, 5.
марта 1946. године, прогласио спуштање „гвоздене завесе“ преко европског континента, Београд се налазио источно од те линије поделе.62
Почетком педесетих година, исти град и држава
којом се из њега владало налазили су се западно
од „гвоздене завесе“. Процес мењања међународне позиције Југославије, која је током првих
послератних година прешла пут од совјетског
до америчког сателита, крунисан је приступањем те државе Балканском пакту (савезу са
Турском и Грчком), чиме је Југославија 1953.
године и формално постала део НАТО система безбедности. Карактеристично је да западна
дипломатија, обично добро обавештена о политичким кретањима и кршењима људских права
у социјалистичким државама, није критиковала
Јосипа Броза и његове сараднике због окрутних
метода којима је уништавао просовјетску опозицију. Стабилност Југославије и очување њене
нове међународне позиције могли су да оправдају сваки поступак њених властодржаца. Такво
стање, у блажем или оштријем виду, трајало је
до пропасти те државе.
др Горан Милорадовић

58 T. Nikčević, Goli otoci Jova Kapičića… стр. 129.
59 V. Dedijer, Novi prilozi III... стр. 464–465.
60 Милорадовић, Горан, Карантин за идеје. Логори за изолацију
“сумњивих елемената” у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца
(1919–1922), Београд 2004, стр. 207–208.

61 Опширније: М. Stojanović, Goli otok. Anatomija zločina... стр. 56–
57, 353–389.
62 The Speeches of Winston Churchill, (ed. David Cannadine), London
1990, стр. 295–308.
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БОЛНО НАСЛЕЂЕ

Српски ратни интернирци на тлу Холандије
током и непосредно после Првог светског рата
Судбина 4.316 српских војника који су се након ослобађања из немачких заробљеничких
логора нашли на холандском тлу (1917-1919) недовољно је позната. Од тог броја деведесет један српски војник подлегао је раније задобијеним ранама, преминуо услед последица нехуманог третмана коме су били изложени у немачким логорима, односно због поратне пандемије
шпанског грипа. Иако иницијално сахрањени на осам локалитета на тлу Краљевине Холандије
њихови посмртни остаци ексхумирани су, транспортовани и трајно похрањени 1938. године
у крипту Спомен-костурнице у Јиндриховицама (Чешка Република). О њиховом страдању у
Краљевини Холандији сада сведочи само споменик у месту Гардерен.

На основу чланова 11-15. Конвенције о правилима и обавезама неутралних држава у случају
оружаног сукоба на копну, усвојене 18. октобра
1907. године током заседања тзв. Друге мировне конференције одржане у Хагу и проглашене
неутралности у време трајања Првог светског
рата, Краљевина Холандија је 2. јула 1917. године постигла споразум са Царевином Немачком
и Уједињеним Краљевством Велике Британије и
Северне Ирске да на своју државну територију
прими 17.000 ратних заробљеника који су се до
тада налазили у логорима за интернираце на немачком тлу. То је представљало предуслов да се
већи број српских ратних заробљеника крајем
и непосредно по окончању Првог светског рата
нађе на тлу ове краљевине.
Занимљиво је указати и на чињеницу да су
двојица српских ратних заробљеника, интернираних у Немачкој, 28. јуна 1916. године пребегли
из постројења за производњу хартије које се налазило у пограничном Емлихајму (Emlichheim),
где су били ангажовани на принудном раду, у
осам километара удаљену холандску варош Кеворден (Coevorden) чиме су стекли слободу.
Присуство знатног броја ослобођених
српских интернираца у Холандији у позном
раздобљу Првог светског рата представљао је јединствен моменат у вишевековним историјским
сусретањима припадника два народа.1 Поред

повремених и сегментарних података из текстова бројних холандских путописаца, дипломата,
официра и књижевника који су настајали у дугом, вишевековном, периоду, становници ове
краљевине имали су могућност да Србе понајбоље „упознају” управо током трагичне четири
ратне године.
Најпотпуније оновремене податке о Србима,
као и вести у вези са дешавањима на српском
бојишту, холандској јавности пружио је хирург
Аријус ван Тинховен (Arius van Tienhoven) у
делу под насловом „Страхоте рата у Србији:
дневник ратног хирурга”.2 Током свог другог
боравка у Србији (1914-1915) др Тинховен био
је на челу хирушког одељења Војне болнице у
Ваљеву. У свом ратном дневнику оставио је драгоцене податке о Србима и Србији који су наишли на знатно интересовање јавности у његовој
домовини. Бележећи дешавања на Балканском
фронту овај непосредни сведок великих борби
и српских победа у биткама на Церу и Колубари први је, знатно пре Арчибалда Рајса, светској
јавности указао на све страхоте рата у Србији,
као и на нехумано поступање припадника аустроугарских трупа и окрутности које су у том
раздобљу почињене у односу на цивилно становништво. Налазећи се на страни нападнутог народа др Тинховен је истицао како то није
2 Arius van Tienhoven, De gruwelen van den oorlog in Servië,
Rotterdam 1915; Аријус ван Тинховен, Страхоте рата у Србији:
дневник ратног хирурга, Београд 2005 (поновљено издање 2016).

1 Jelica Novaković-Lopušina, Srbi i jugoistočna Evropa u nizozemskim
izvorima do 1918, Beograd 1999.
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народ дивљака и злочинаца, каквим су аустријска и немачка штампа покушавале да га
прикажу, већ да је то народ земљорадника којима је највећа жеља да буду остављени на миру.
Народ, такође, са идеалима, са илузијом да ће
још једном обновити велико српско царство из
XIV века.3 И док је др Тинховен са члановима
низоземске медицинске мисије 1914. и 1915. године пружао неопходну помоћ српским ратницима и цивилима у самој Србији, дотле се ситуација у раздобљу између 1917. и 1919. године
изменила утолико што су његове колеге и колегинице то чиниле на холандском тлу.
Од укупно 4.316 Срба који су, након ослобађања из немачких логора за интернирце, ступили на тло Краљевине Холандије у претходно
наведеном раздобљу 91 је умро од последицапретходног рањавања, нехуманог третмана, исцрпљености и шпанског грипа.4 Највећи део
њих (86) преминуо је од 11. јануара до 7. фебруара 1919. године управо од последица пандемије
шпанског грипа. Сви су били сахрањени на холандском тлу и то у местима Барневелд (Гардерен, 29), Најмеген (21), Лонекер (Еншеде, 17),
Дордрехт (15), Хенгело (3), Ротердам (2), Боргер
(2), Амерсфорт (1) и Нив Берта (1). Укупно се на
холандској земљи у наведеном раздобљу нашло
222.347 ратних заробљеника претходно пристиглих са територије Немачке.5
Услед великог броја, српски интернирци
који су у позном раздобљу Првог светског рата
пристигли на тло Краљевине Холандије смештани су у већи број објеката широм земље који
су привремено били пренамењени за боравак
укупно више од две стотине хиљада војника
бројних држава који су се до тада налазили у
немачком заробљеништву. Један део њих убрзо
је хоспитализован будући да су на холандску
територију доспели са последицама рањавања у
рату, односно лошег третмана у немачким логорима за интернирце. Непосредно по окончању

Првог светског рата број хоспитализованих интернираца нагло је повећан што је представљало непосредну последицу избијања пандемије
шпанског грипа која је широм Европе однела
изузетно велики број живота.
Недовољно се зна о судбини српских интернираца на тлу Краљевине Холандије током 1917,
1918. и 1919. године. Локалне власти, Црвени
крст и становништво прихватили су те невољнике и пружили им неопходну сигурност, одговарајуће услове за живот и потребну здравствену негу.
Након што је, после четири ратне године,
оружје потпуно утихнуло 11. новембра 1918.
створени су услови за организован и постепен
повратак интернираца у њихове земље. Највећи
број њих холандско тло напустио је поморским
путем, преко луке у Ротердаму. Реткима је повратак био организован копном услед отежаних
услова транспорта у до тада ратом захваћеним
европским регијама.
Као што је претходно наведено, од укупно
4.316 српских интернираца који су се у Краљевини Холандији нашли у раздобљу између 1917.
и 1919. године 91 је преминуо од последица раније задобијених рана, а највећи број њих (86)
током пандемије шпанског грипа која је избила
непосредно по окончању ратних дејстава. То
значи да је пут домовине кренуло њих 4.225.
Преминули српски интернирци сахрањени
су махом током првих месеци 1919. године у
оквирима више јавних гробља на тлу Краљевине Холандије.
Водећи бригу о гробним местима ратника
страдалих изван националне територије власти
Краљевине Југославије (Министарство вера и
Министарство правде) спроводиле су континуирану активност на пописивању жртава, лоцирању гробних места и формирању посебних
војних гробаља, односно изградњи спомен-костурница у земљи, али и у бројним европским
државама.6 Својеврсном концентрацијом гробних места вршен је напор да се од заборава сачувају успомене на страдале ратнике и цивиле,

3 Дејан Ристић, Дневник ратног хирурга Аријуса ван Тинховена, у
Историјске свеске, год. 3, бр. 27 (2016): 4.
4 АС, Министарство иностраних дела (у наставку, сигла МИД),
Ратна гробља (у наставку, сигла РГ), Ф XI, р 1.
5 Сећање / Servische krijgsgevangenen, Српски ратни заробљеници
у Холандији: увод, https://www.secanje.nl/sr/ (преузето 21. августа
2016).

6 Детаљније видети у: Олга Манојловић Пинтар, Археологија
сећања: Споменици и идентитети у Србији 1918-1989, Београд
2014.
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обезбеди достојанствен починак и допринесе јачању родољубља заснованог на идеји интегралног југословенства код савремених генерација.7
Први државни акт који је за циљ имао бригу о жртвама рата, формирање војних гробаља
и подизање обележја била је Уредба о уређењу и
одржавању наших војничких гробаља и гробова
у домовини и на страни која је била усвојена 12.
децембра 1919. године.8
Године 1922. Народна скупштина изгласала
је Закон о уређењу и одржавању војничких гробаља и гробова у домовини и на страни. Тиме је
створен одговарајући правни оквир за деловање
у области заштите војних меморијала и места
страдања од значаја за Краљевину Југославију.
Услед релативно малог броја српских интернираца, жртава Првог светског рата, који су почивали на холандском тлу није била разматрана
могућност изградње посебног југословенског
обележја (меморијала) на територији те државе у
оквиру кога би били заједно сахрањени њихови
посмртни остаци. Уместо тога иницијална идеја
подразумевала је ексхумацију свих посмртних
остатака, њихов транспорт и сахрањивање у
оквиру Српског војног гробља у Тијеу (Thiais)
крај Париза које је било формирано 1931. године.
Током 1937. године Краљевина Југославије
обратила се посредством свог дипломатског
представништва у Краљевини Холандији релевантним локалним властима, Црвеном крсту и
другим чиниоцима како би били прикупљени
подаци о броју српских интернираца сахрањених на холандској територији, месту покопа, а
са обавештењем да је планирана ексхумација
посмртних остатака и њихово трајно сахрањивање на Српском војном гробљу у Тијеу покрај
Париза.
Актом од 9. августа 1937. године Генерални конзулат Краљевине Југославије у Ротердаму известио је претпостављено Министарство
иностраних послова да су добијене сагласности

локалних самоуправа или полицијских органа
за ексхумацију посмртних остатака српских интернираца, и то у Амерсфорту (1), Барневелду
(30), Еншедеу (17), Хенгалоу (3), Најмегену (21),
Ротердаму (1), Боргеру (1) и Дордрехту (15).9
Тиме су идентификована гробна места 89 од
укупног 91 српских интернираца преминулих
на територији Краљевине Холандије у раздобљу
између 1917. и 1919. године.
Пошто је извршено лоцирање гробних места
са посмртним остацима 89 српских интернираца дошло се до закључка да не постоје просторне
могућности да се реализује првобитна замисао
која је подразумевала да се они трајно сахране
у оквиру комплекса Српског војног гробља у
Тијеу покрај Париза.
Разматрајући расположиве опције ресорно
Министарство правде Краљевине Југославије,
актом од 18. новембра 1937. године, обавестило
је Министарство иностраних дела да је одлучено да идентификовани посмртни остаци 89
српских интернираца преминулих и сахрањених на више локалитета у Краљевини Холандији у раздобљу између 1917. и 1919. године буду
трајно похрањени у Чехословачкој Републици
(Спомен-костурница у Јиндриховицама).10
Након обављене ексхумације са свих тада
познатих локалитета (8) на територији Краљевине Холандије посмртни остаци груписани су
у месту Најмеген. Ту су били положени у појединачне нумерисане лимене сандуке и укрцани у посебне камионе након чега су преко немачке територије превезени до Јиндриховица
(Jindřichovice). Транспорт посмртних остатака
реализовале су немачке оружане снаге које су
у два наврата одале почаст некадашњим противницима полагањем венаца на сандуке и то
на холандско-немачкој (18. маја 1938. године),
односно немачко-чехословачкој граници. Тиме
су биле реализоване две од три фазе (ексхумација-транспорт-секундарна сахрана) које су
за циљ имале трајно похрањивање посмртних
остатака српских интернираца страдалих и

7 О различитим праксама сахрањивања страдалих припадника
оружаних снага у том раздобљу видети: Georg L. Mosse, Fallen
Soldiers: Reshaping the Memory of the Warld Wars, Oxford, New York
1990.
8 Уредба о уређењу и одржавању наших војничких гробаља и гробова у домовини и на страни, Београд 1920.

9 АЈ, Фонд 392 – Посланство Краљевине Југославије у Краљевини
Белгији (Брисел), Ф. 3-509.
10 АЈ; Фонд – 388 – Посланство Краљевине Југославије у Републици
Француској (Паризу), Ф. 19-334.
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сахрањених на холандском тлу у Јиндриховицама.
По завршетку Првог светског рата Краљевина Југославија купила је земљиште у Јидриховицама11 ради подизања наменске објекта,
спомен-костурнице. Објекат је изграђен до
1931. године и у његовој крипти првобитно су
били смештени посмртни остаци 7.100 српских
ратних заробљеника и 189 страдалих руских
војника. Посмртни остаци српских и руских
ратника који су умрли у логору за интернирце
који се налазио у Јиндриховицама током Првог
светског рата похрањени су у појединачним нумерисаним ковчежићима израђеним од дрвета.
Њих је сакупио и сместио у крипту костурнице
свештеник а потом и чувар Миливој Црвчанин
који је заједно са тадашњим чешким конзулом у
Краљевини Југославији Владимиром Хребиком
учествовао трудом и средствима у подизању
овог меморијалног здања као што је и наведе-

но на мермерној плочи која је постављена о десетогодишњици владавине краља Александра
Карађорђевића (1931). Спомен-костурница освештана је 8. јула 1932. године.
Подигнута је по пројекту архитекте Владимира Брандта (Брандт Владимир Александрович),
док је спомен капела у унутрашњости саме костурнице дело архитекте Јосефа Косталка (Josef
Kostalk). Ово обележје страдању српских интернираца у аустроугарском логору у раздобљу
између 1914. и 1918. године налази се на брегу
изнад места Јиндриховице.
До 1940. године у Спомен-костурницу у Јиндриховицама похрањено је укупно 7.569 посмртних остатака ратника (од чега 189 Руса)
страдалих током Првог светског рата највећим
делом у аустроугарском логору који се налазио у
том месту, као и на другим локацијама захваћеним ратним дејствима широм Европе. У тај број
укључени су и посмртни остаци 89 српских интернираца преминулих на тлу Краљевине Холандије у раздобљу између 1917. и 1919. године.
Тако су ти храбри ратници, страдали далеко од
своје домовине, нашли коначни мир у пријатељској чешкој земљи.

11 О маузолеју детаљније видети у: Павловић Милада и Ђоко
Стојичић, Јиндриховице: срез Соколов: Чешка Република: Маузолеј српских заробљеника и интернираца из Првог светског рата,
Праг 1996; Ђоко Стојичић, Сведок историје: Српски маузолеј
Јиндриховице, у: Даница: српски народни илустровани календар
за 2006. годину, год. 14 (2007), Београд 2007, 463-469.

Попис српских интернираца страдалих на холандском тлу (1917-1919)
и сахрањених у Спомен-костурници у Јиндриховицама (Чешка Република)
датум смрти

место смрти

презиме

име

09.07.1917.
01.08.1918.
11.08.1918.
07.09.1918.
17.11.1918.
11.01.1919.
15.01.1919.
17.01.1919.
17.01.1919.
17.01.1919.
17.01.1919.
18.01.1919.
18.01.1919.
18.01.1919.

Нив-Статензајл
Нив-Бојнен
Еншеде
Ротердам
Нив-Бојнен
Ротердам
Еншеде
Дордрехт
Најмеген
Еншеде
Усело
Апелдорн
Најмеген
Најмеген

непознато
Недељковић
Биљовић
Стојановић
Ђелекар
Симоновић
Ристановић
Божанић
Илић
Јовановић
Никодијевић
Богосављевић
Додолиско
Ивановић

Татомир
Милан
Драгутин
Милан
Милош
Милорад
Светозар
Дејан
Тихомир
Најдан
Срећко
Велимир
Велисав
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старост
30
31
37
31
27
36/39
26
29
27/42
24/44
23
38
26
28/45

18.01.1919.
18.01.1919.
18.01.1919.
18.01.1919.
18.01.1919.
18.01.1919.
19.01.1919.
19.01.1919.
19.01.1919.
19.01.1919.
19.01.1919.
19.01.1919.
19.01.1919.
19.01.1919.
19.01.1919.
20.01.1919.
20.01.1919.
20.01.1919.
20.01.1919.
20.01.1919.
20.01.1919.
20.01.1919.
20.01.1919.
20.01.1919.
20.01.1919.
20.01.1919.
20.01.1919.
21.01.1919.
21.01.1919.
21.01.1919.
21.01.1919.
21.01.1919.
21.01.1919.
21.01.1919.
21.01.1919.
21.01.1919.
21.01.1919.
22.01.1919.
22.01.1919.
22.01.1919.
22.01.1919.
22.01.1919.
22.01.1919.
22.01.1919.
22.01.1919.
22.01.1919.
22.01.1919.

Најмеген
Дордрехт
Најмеген
Најмеген
Апелдорн
Усело
Амерсфорт
Апелдорн
Најмеген
Апелдорн
Најмеген
Апелдорн
Дордрехт
Дордрехт
Најмеген
Усело
Апелдорн
Дордрехт
Најмеген
Најмеген
Апелдорн
Најмеген
Еншеде
Дордрехт
Најмеген
Апелдорн
Најмеген
Апелдорн
Усело
Апелдорн
Апелдорн
Најмеген
Апелдорн
Апелдорн
Најмеген
Усело
Апелдорн
Апелдорн
Најмеген
Најмеген
Најмеген
Апелдорн
Дордрехт
Хенгело
Усело
Еншеде
Најмеген

Јеремић
Јовановић
Каповић
Марковић
Милосављевић
Николајевић
Дамњановић
Матић
Милошевић
Радовић
Ранковић
Стефановић
Стевановић
Вукадиновић
Живковић
Аврамовић
Брчеревић
Бркић
Доневић
Јездимир
Маринковић
Миљковић
Митровић
Пауновић
Стеновић
Стојадиновић
Живановић
Бошковић
Ђорђевић
Лазић
Марјановић
Милановић
Милојевић
Митровић
Николић
Обрадовић
Вуковић
Дамњановић
Лазаревић
Лазаревић
Марковић
Матијевић
Миладиновић
Миосављевић
Радовановић
Раичић
Таловић
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Милош
Владимир
Серафим
Милилсав
Милосав
Никола
Живко
Виден
Дејан
Бранко
Драгојле
Живан
Сретан
Милентије
Лука
Михајло
Никола
Милан
Милош
Н.
Станислав
Вукосав
Ђорђе
Јован
Михајло
Ђура
Иван
Владимир
Стојан
Богдан
Марјан
Драгутин23
Милован
Тихомир
Петар
Милош
Велизар
Миленко
Арсен
Лаза
Коста
Миломир
Живојин
Стојан
Божидар
Сретен
Милутин

27
28
30
25
38
39
50
40
26
23
25/45
30
39
31
28
26
25
34
43
41
29
34
32
23
28
31
35
30
32
35
29
28

22.01.1919.
23.01.1919.
23.01.1919.
23.01.1919.
23.01.1919.
23.01.1919.
23.01.1919.
23.01.1919.
23.01.1919.
23.01.1919.
24.01.1919.
24.01.1919.
24.01.1919.
24.01.1919.
24.01.1919.
25.01.1919.
25.01.1919.
25.01.1919.
25.01.1919.
25.01.1919.
26.01.1919.
27.01.1919.
27.01.1919.
28.01.1919.
28.01.1919.
30.01.1919.
30.01.1919.
02.02.1919.
05.02.1919.
07.02.1919.

Апелдорн
Дордрехт
Хенгело
Усело
Апелдорн
Апелдорн
Усело
Усело
Еншеде
Еншеде
Најмеген
Усело
Апелдорн
Апелдорн
Апелдорн
Апелдорн
Апелдорн
Апелдорн
Хенгело
Апелдорн
Дордрехт
Дордрехт
Апелдорн
Дордрехт
Апелдорн
Апелдорн
Дордрехт
Дордрехт
Дордрехт
Дордрехт

Вукосављевић
Алексић
Добросављевић
Гавровић
Мијатовић
Митровић
Николић
Николић
Поповић
Стојановић
Гајић
Марковић
Милошевић
Николић
Станковић
Антонијевић
Мартиновић
Миладиновић
Пауновић
Перић
Јовичић
Крушељевић
Симоновић
Радивојевић
Васић
Лазаревић
Живановић
Марковић
Милутиновић
Караџић

Ђорђе
Петар
Станоје
Милош
Драгомир
Владимир
Драгош
Радован
Десимир
Димитрије
Михаило
Миленко
Аранђел
Милосав
Александар
Живан
Петар
Миливоје
Стеван
Ђорђе
Радосав
Тодор
Василије
Урош
Стеван
Станко
Божидар
Стојан
Драгутин
Милојко

23
26/27
29
38
38
29
30
26
42
32
34
24
36
40
30
26
30

Дејан Ристић
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НАСТАНАК И РАД СРПСКОГ ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА „ПРИВРЕДНИК”
Карловца. Међутим, када је отац, као разборит
човек, који се, стицајем околности доста кретао
у друштву образованих Срба разнородних занимања, уочио отпор који његов син испољава
према војсци и војном позиву, пружио је подршку младом Владимиру да настави школовање
у редовним цивилним школским установама.
Управо уз његову помоћ, са непуних седамнаест
година, непосредно пре ступања у војну службу,
Матијевић је уписао реалку у Раковцу, у непосредној близини Карловца. Током школовања
на Матијевића је значајно утицао прота Никола
Беговић, писац и познати националнопросветни
делатник, који му је предавао веронауку. Поред
редовних предавања Беговић је своје ђаке учио
српску историју и напајао их народном књижевношћу, чиме је у њима будио и развијао српска
осећања. Својом појавом и преданим радом Беговић је извршио велики утицај на формирање
Матијевићевих националних осећаја, који ће се
касније јасно огледати у његовом непоколебивом
и истрајном раду на уздизању и снажењу српског
народа. Беговићевом упливу може се приписати и Матијевићево учешће, као добровољца, у
српско-турском рату 1876. године.
Послушавши савет једног очевог пријатеља,
да због урођене окретности, речитости и комуникативности изабере посао трговца, Матијевић
је после реалке уписао Високу трговачку школу у
Бечу (Handelshochschule). Када је завршио школовање, запослио се у трговачкој радњи Густава
Сахера у Загребу, где је радио као практикант, а
потом као заступник и трговачки путник. Од самог почетка пажљиво је пратио и упијао начин
рада, проучавајући практичне трговачке послове. Као вредан, способан, послован и перспективан човек, који је све послове завршавао на време, ефикасно и педантно, био је миљеник свих
власника трговачких пословница код којих је

Упркос чињеници да је угледни српски
привредник Владимир Матијевић од својих сународника и савременика сматран „највећим,
највреднијим и најзаслужнијим радником на
национално-културном и привредном пољу”,
потоње генерације Срба, чијем је напретку посветио највећи део живота, у потпуности су га
потиснуле у заборав, нарочито у периоду социјалистичке владавине, чак до мере да није заслужио ни неколико редова у енциклопедији!
При помињању Владимира Матијевића немогуће је у исто време не говорити и о Српском
привредном друштву Привредник, пошто су они
у нераскидивој вези. Интересантно је да ни Матијевић ни његова делатност нису изазвали веће
интересовање научне јавности, иако су импозантни резултати његовог рада били од непроцењивог значаја за српски народ у целини. Поред тога, постојећа грађа о Привреднику пружа
обиље података о великом броју питања из oбласти друштвене, политичке, правне, економске
и културне историје српског народа, а задире и
у нека питања од важности за нама суседне народе.
Владимир Матијевић се родио 3. августа 1854.
на Кордуну, у селу Горње Будачко, код Војнића, у
близини Карловца, као треће од деветоро деце.
Отац Петар је до распуштања Војне границе био
официр седме компаније Слуњске граничарске
регименте, када је, као порезник, прешао у цивилну службу. Mајка Јула, рођена Новић, била је
Сремица из Сурдука, из породице капетана Петроварадинске граничарске регименте. Матијевићева браћа и сестре умрли су још у раној младости или у средњем добу, тако да је једино он
доживео зреле године. Будући да је потицао из
официрске породице лошег материјалног стања,
по жељи родитеља, после основне школе, уписао је региментску кадетску школу у Турну код
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радио. Праксу је стицао по највећим трговачким
фирмама, доприносећи да свака од њих прошири
послове и увећа капитал. Преданим радом и сам

ске, и посебно Хрватске и Славоније у другој половини XIX и почетком XX века. Време у којем
је настао Привредник карактеришу велике међустраначке супротности и партијски сукоби међу
Србима у Монархији. Подељени на бројне политичке странке и фракције (либерали, радикали,
социјалдемократи, самосталци), Срби у Угарској
и Хрватској били су до те мере острашћени партијском борбом да су занемаривали опште националне, а посебно привредне интересе, залажући
се за њих само декларативно.
Процесом развојачења Војне Границе, који
је текао од 1868. до 1873, као и њеном провинцијализацијом, насталом припајањем Хрватској
1881, нагло је прекинут начин живота српског
граничног становништва који се током деценија
изграђивао и у приличној мери усталио. Својим
системом и прописима војногранична управа је веома закочила и конзервисала постојеће
друштвене и економске односе. Ти односи су
се у провинцијалу, под либералним грађанским
законима, нарочито после револуције 1848–
1849. развијали знатно брже од оних у Граници.
Одвојено од цивилне управе, ван главнијих политичких, економских, друштвених и културних збивања, са специфичним вишедеценијским
развитком, суштински различитим од развитка провинцијалног дела Хрватске и Славоније,
становништво Границе, после развојачења није
могло лако да се уклопи у нове односе који су
упостављени у жупанијама. После укидања старих установа, у новој, непознатој средини, која
није одговарала њиховој свести, навикама, природи и степену развитка, српско становништво,
потекло највећим делом од развојаченог кадра
Војне границе, оспособљено током дугог низа
година готово искључиво за војну службу, или
пољопривредне послове, није било у стању да
се снађе у новим околностима. Крајем XIX века
привредни развој захватио је у почетку најсеверније, а потом и остале делове Троједнице,
носећи увелико предзнаке капиталистичке
привреде. Њу је одликовала не само занатска већ
и мануфактурна и фабричка производња, градска трговина и велетрговина, развијена спољна
трговина и кредитни систем који је почивао на
банкарском пословању. Немилосрдне последице

Владимир Матијевић
Матијевић стекао је значајна новчана средства,
када му је 1882. године, у његовој двадесет и седмој години, Коншак, власник највеће трговачке
радње у Загребу и његов последњи послодавац,
постао пословни партнер. Под Матијевићевим
вођством та фирма је проширила обим пословања и увећала се неколико пута. Годину дана
касније оженио се Паулином Лађевић, ћерком
Ђоке Лађевића, трговца из Горњег Карловца, која
ће бити његова верна животна пратиља и сарадник у бројним патриотским подухватима и прегнућима. У том периоду код Матијевића се зачела
идеја о оснивању Српског привредног друштва
Привредник, коју је он успешно спровео у дело.
Да бисмо разумели разлоге покретања
Привредника и других сродних српских националноекономских удружења и организација у
оквиру Аустроугарске монархије на заласку XIX
века, потребно је сагледати околности у којима
се налазило српско становништво Аустроугар-
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разорног дејства капиталистичке привреде осетило је целокупно становништво Границе, али су
их најснажније осетили Срби.1 Наши људи потискивани су на економском, али и на свим другим
пољима. Странци су у својим рукама чврсто држали све значајније позиције у друштву, почевши од власти па до најситније трговине и занатства, остављајући Србима да се баве застарелим
струкама, те стога није чудо што су најнапреднији занати у народу називани „немецки”, пошто
су се налазили у рукама странаца.
Једна од карактеристика српског становништва у Хрватској и Славонији била је слаба
раслојеност. Док су, огромном већином, Срби
представљали неписмено сеоско становништво,
постојала је незнатна мањина грађанства, концентрисана у неколико градова, као што су Земун (са преко 5.500 становника – Срба), Митровица, Сремски Карловци, Рума, Осјек, Загреб
(1.200 Срба) и у неколико других градова, са
знатно мањим бројем Срба. Између горњег слоја
интелигенције и доњег, ширег, аграрног слоја,
постојала је велика друштвена празнина, због
непостојања средњег, привредног сталежа, адвоката, лекара и државних чиновника, који би
ублажио овај прелаз и начинио спону између
ових поларизованих друштвених редова.2
У најгорем економском и политичком положају налазило се аграрно српско становништво.
Веома мали број села имао је основну школу, неупућени земљорадници нису вршили рационалну
и ефикасну обраду земље, у крајевима насељеним
Србима готово да и није било железнице и путева, а тамо где су постојали - били су лоши, док

су државни намети били изузетно високи за сиромашан народ пасивних крајева. Посебно тешку ситуацију изазвао је Закон о укидању кућних
задруга, које су представљале економску основу
граничарског становништва и чиниле основни
облик његове друштвене заједнице. Доношењем
овог Закона дошло је до тешких и свеобухватних
друштвеноекономских поремећаја, као и до наглог сиромашења и пропадања становника Границе. Како није било у могућности да уредно
плаћа порезе, сиромашније становништво, пре
свега оно из бивше Славонске и Сремске границе, често је у последњим деценијама XIX века
губило своја имања. Ове поседе, продаване под
принудом, углавном због неподмирених дугова,
већином су куповали странци, најчешће Немци.
Српски капитал не само што је био нешто
више од три пута мањи од оног који се налазио
у рукама Хрвата него је био и несразмерно распоређен. Најслабије је био концентрисан у областима где су Срби чинили већину становника,
тачније у Лици, Банији и Кордуну, а најјаче на
северу земље, у источној Славонији и Срему, где
је конкуренција била најснажнија, али су и услови пословања били најповољнији због великих
вишкова пољопривредних производа, релативно густе железничке и путне мреже и развијене
транзитне трговине.
Осим тога, у то време Срби нису имали организоване новчане институције, тако да ситни
капитал наше народне привреде није стајао у
националној служби. Такође, није постојао никакав план прикупљања националног капитала,
као ни пројекат националне кредитне политике.
Све то омогућило је странцима, пре свега
Немцима, Мађарима и Јеврејима, да постепено
започну оснивање својих колонија по Угарској,
Хрватској, Славонији и Босни, истрају у томе,
и да систематски преузимају природне ресурсе
и све значајније институције у тим областима.
Многи српски просветни и привредни центри
полако су губили битку са капиталом новопридошлих странаца, који су уживали потпуну подршку званичних власти у Монархији.
У таквој ситуацији народ је, немоћан да било
шта суштински измени, а у жељи да обезбеди егзистенцију својим породицама, започео масовно

1 Према званичним подацима, који су изнети у Службеном листу
од 31. III 1901, стање је било следеће: „Земун има у целој земљи
(Хрватској и Славонији) највише православних Срба шегрта. Од
укупно 202 шегрта у Земуну равно 100 њих наши су, а остали 102
нису наши. У Земуну и котару има 41. 400 житеља, од тога су 28.
500 т.ј. 68% православни Срби, а 12. 900 [т.ј.] 32% иноверци. Према томе требало би, од прилике да је од 202 шегрта 138 наших, а
64 осталих, а у ствари ми смо овде у Земуну - где је за нас у целој земљи најповољније размерје - иза мањине заостали. - У свој
осталој земљи има свега само још 6 пута толико шегрта колико у
Земуну. У Загребу има према истим статистичким податцима н.
п. 1.047 шегрта, а од тога су свега само 63 православни Срби [...]
У ствари стоје Хрвати са 84% према јадних 16% у Срба”.
2 „У занатима и индустрији Срби су 1900. године били заступљени са свега 13.12% а у трговини и банкарству са свега 16.28%”
(Василије Ђ. Крестић, Историји Срба у Хрватској и Славонији,
364).
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да продаје земљу и другу имовину и да се исељава, у највећем броју потраживши уточиште у
Америци. Стога није ни чудо што је ондашња
пештанска штампа злурадо писала „да се Срби
повлаче испред притиска са севера на југ, као
што су Индијанци узмицали у прашуме испред
крчевина белих људи”.
Значајан корак у прерасподели дотадашњих
привредних, а самим тим и политичких позиција било је прикупљање разједињеног српског
капитала и његова концентрација у Аустроугарској оснивањем Српске банке д. д. у Загребу, 1895.3 Највеће заслуге у оснивању те банке,
чиме је започео организованији рад на подизању
српске привреде, имала је група српских грађана из Хрватске и Славоније, са Владимиром
Матијевићем, Богданом Медаковићем, Јованом
Живковићем и Светиславом Шумановићем на
челу. Српска банка одиграла је значајну улогу у
подизању српске трговине и српских заната,
чиме је много допринела економском снажењу
српског грађанства и унапређивању њиховог
културног живота. Уз непосредно учешће ове
банке, да би решили све тежи положај села и
сељака, 1896. године, сједињавањем више од 400
српских земљорадничких задруга, основан је Савез српских земљорадничких задруга, са преко 400
задруга на територији Хрватске. Задатак Савеза
био је да окупља и обучава сељаке земљорадничким, потрошачким и кредитним пословима, да
им обезбеђује повољне кредите и да их усмерава
на штедњу.
Српско привредно друштво Привредник, као
трећа у низу институција основаних у том периоду у Хрватској, представљало је једну од најзначајнијих установа српског народа у Аустроугарској
монархији. Од самог свог настанка, 1897, па све до
краја Другог светског рата оно је играло кључну
улогу у осамостаљивању, снажењу и унапређивању
српске привреде. Привредник је, иако посредно,
био и од изузетне важности за јачање националне
самосвести српског народа у Монархији.
То је било време свеопштег романтичарског

заноса и безусловне љубави појединца према
родном тлу и сопственом народу. Бројним родољубивим завештањима велика богатства, као
и скромне донације појединаца прешла су у народну својину, док су се тестаменти добротвора
низали један за другим у жељи да се надмећу у
доказивању своје верности народу којем су припадали.
Основан по идеји Владимира Матијевића,
уз свесрдну финансијску помоћ његових истомишљеника, пријатеља и родољуба, Привредник
је требало да начини већ помињану спону између сељака и интелигенције стварањем средњег
слоја, за којим се код српског становништва у
Монархији осећала изражена потреба. Привредник је био замишљен као институција која ће
помагати да се бистра, радно способна а сиромашна српска деца, највећим делом из економски заосталих сеоских средина, поред стицања
основног образовања, оспособе за занате и трговачке послове. На тај начин његови творци желели су да образују јак кадар Срба привредника
и да помогну сваки српски привредни покрет,
чиме би се створили услови за настанак снажног
српског грађанског слоја, који би био у стању да,
како економски, тако и интелектуално, одговори
захтевима времена и да омогући српском народу
опстанак и напредак у ондашњем окружењу, изразито ненаклоњеном Србима.4
Одлука о оснивању Привредника није се код
Матијевића родила одједном, већ је сазревала током година које је провео као трговачки
путник, обилазећи многе пределе Монархије.
Опрезни Матијевић своју одлуку није одмах разгласио, него се опробао на појединачним примерима. Тако је, после обављеног посла, помињући
то тек узгред, нудио трговцима са којима је
пословао једног свог тобожњег „малог рођака”, дечака са села, за шегрта. Пошто су понуде
4 Схвативши важност и значај привредног покрета, Павле Аршинов, професор и уредник листа Привредник, 1904. је у писму
уреднику календара Просвета писао: „Нити је било нити може
бити што крупније у животу народа нашег, него што је покрет на
привредном пољу, а који покрет потиче од Срба Загребчана. Политичка моћ једног народа почива на економској моћи. У сваком
куту где год има народа нашег, треба пропагирати да се прибира
свет наш, да се здружује и навикава на заједницу, и у добру и у
злу. Широм Српства треба да одјекне онај поклич Срба Загребчана: 'Снажимо се економски'!” (РОМС, бр. 19. 054).

3 Председник банке био је Владимир Матијевић, а директор Ђорђе
Велисављевић. Поред централе у Загребу, Српска банка је имала
филијале у Новом Саду, Сомбору, Суботици, Дубровнику, Митровици, Сплиту, Шибенику и Книну.
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Привредник је са послодавцима склапао посебне
уговоре по којима су се они обавезивали да ће
свом будућем шегрту, Привредниковом питомцу,
обезбедити пристојан стан, храну, одећу и обућу,
да ће га учити занату, односно трговини, да ће
бринути о његовом редовном похађању стручне
школе и успеху у њој. Такође, захваљујући мрежи
пододбора широм Монархије Друштво је развило акцију са намером да се повеже са учитељима, свештеницима и другим виђенијим људима
који су добровољно радили као Привредникови
повереници на проналажењу и одабирању дечака, касније и девојчица, који су били спремни да
крену на учење заната и трговине, објашњавали
њиховим родитељима систем рада и пружали
им сва потребна упутства пред полазак детета у
град.
Сви будући Привредникови питомци морали
су својеручно да напишу молбу, уз коју је била
прилагана сагласност родитеља или старатеља.
Услови пријема били су прилично строги: будући
шегрти морали су да буду између 12 и 15 година
старости, потпуно физички и ментално здрави,
висине најмање 1,30 м, пријатне спољашности,
доброг владања, писмени и „добри из рачуна”.
Свака молба чији подносилац није испуњавао
постављене услове била је одбацивана.
Пошто је Матијевић издејствовао посебно
одобрење од државних власти у Монархији да
Привредникови питомци добијају бесплатне карте за железницу, деца су без новца, са нешто мало
личног пртљага, пристизала на станицу у Загребу, где су их дочекивали представници Друштва
и одводили до њиховог привременог смештаја,
у адаптиране бараке са спаваоницама, трпезаријом и осталим пратећим објектима, у винограду надомак града, који је Привреднику уступио
Никола Ћук. Ту су обављани лекарски прегледи
и проверавана претходно стечена знања, као и
склоност питомаца према одређеним занимањима. Одатле су, после извесног времена, даље
упућивани изабраном послодавцу, код кога су
учили занат, односно трговину.
Услови под којима су живели шегрти на
преласку из XIX у XX век нису били лаки. Код
појединих послодаваца они су радили тешке послове и по 12 до 14 сати дневно, у лошим усло-

најчешће прихватане, Матијевић се, затим, обраћао сеоским учитељима и свештеницима са
захтевом да му пошаљу одабрану децу, коју би
упућивао на изучавање заната. На тај начин је на
разне занате „наместио” око 250-оро деце.
Убрзо потом, пошто је стекао знатан иметак и
име успешног привредника, Матијевић је одлучио да престане са путовањима и да се посвети
раду у својој фирми у Загребу. У то време обавио
је темељне припреме и 23. септембра 1897. сазвао Оснивачку скупштину Српског привредног
друштва Привредник. На њој је изабран извршни и надзорни одбор, за председника Друштва
постављен је Исидор Добровић5, за потпредседнике Владимир Матијевић и Никола Ћук,6 а за
секретара Љубомир П. Ристић. Истог дана „намештен” је и први шегрт.
Од самог оснивања Привредник је развио веома широку активност. Пре свега, било је потребно пронаћи слободна места, у разним занатима и трговини, где би се шегрти обучавали.

Монограм српског привредног друштва
Привредник
5 Добровић Исидор (Велика Кањижа, 16.II 1841–Дарувар, ?), трговац, родољуб и велики добротвор, први доживотни председник Привредника и члан његовог Патроната, један од оснивача
Српске банке у Загребу.
6 Никола Ћук (Брувно, Лика, 1860–Загреб, 26.X 1937), трговац,
добротвор, оснивач Привредника, његов потпредседник и члан
Привредниковог Патроната, оснивач и члан управе Српске банке у Загребу.
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(жиранта), а то су обично били другови зајмопримаоца – младог „самосталног господара”,
ова Задруга је омогућавала да подигну кредит у
нзносу петоструке вредности своте коју је корисник поседовао.
Ту, међутим, није био крај интересовања
Привредника за своје бивше питомце. Већ угледним људима, успешним занатлијама и трговцима
Привредник је помагао саветом и препорукама у
избору будућих супруга.
Радећи са српском децом, челници Привредника увидели су да је женски подмладак био у
знатној мери заостао. Да би то променили, они
су 1904. ступили у везу са Добротворним задругама Српкиња и настојали да се женска деца сместе у поштене и угледне српске куће, где би се,
као чланови породица, учила лепом понашању,
раду и кућним пословима. Том сарадњом са
женским удружењима Привредник је до Првог
светског рата збринуо око 270 питомица, које су
се све (осим једне) поудавале за Привредникове
питомце.
Активност Привредника обухватала је целокупан простор насељен српским становништвом,
без обзира на тадашње државне границе. Како је
Аустроугарска влада будно пратила сва збивања
на политичком плану, она је регистровала блиску сарадњу челних људи Привредника са Србима из Србије и Црне Горе, и окарактерисала је као
организовану акцију Срба, која је била уперена
против ње и хрватских привредника. Због тога
је започела систематску пропагандну делатност
против Привредника и против Срба уопште, а
нарочито против српских трговаца и занатлија у
Загребу, који су постали озбиљна конкуренција
привредницима других народности. Та делатност резултирала је ескалацијом мржње, која је
испољена у противсрпским демонстрацијама од
стране Хрвата, у Загребу, септембра 1902, када су
масовно уништаване радње српских занатлија
и трговаца, а зграда у којој су били смештени
Привредникови питомци била је до темеља разорена.
Још веће искушење настало је после анексије Босне и Херцеговине, 1908. године, када је
Привреднику забрањена свака сарадња са Србијом, као и примање деце из Србије и Црне Горе

вима, уз неквалитетну исхрану и неодговарајући
смештај. Да би спречили да се такве ствари догађају питомцима Привредника, повереници су
најмање једном годишње, а у већим местима и
чешће, обилазили своје штићенике како би вршили надзор над тамо смештеном децом и поступањем послодаваца са њима. У случајевима
када би утврдили да послодавац није испунио
своје уговором преузете обавезе, уговор са њим
је раскидан, а дете је премештано на друго место.
Повереници су се редовно састајали са питомцима за које су били задужени. На тим састанцима разговарано јс о условима рада и текућим
питањима из живота шегрта, организована су
разноврсна стручна и тематска предавања, приредбе и прославе, набављане су и размењиване
књиге, читане народне песме и приповетке. Велика пажња посвећивана је просвећивању питомаца. Зато су повереници водили рачуна да у
свим местима књиге за одговарајући узраст буду
приступачне шегртима.
Сви занати и сва остала занимања учили су се
четири, односно три године, у зависности од тога
да ли родитељи јесу или нису били у могућности
да за време трајања шегртовања одевају децу. Током школовања Привредник је пратио кретање и
рад сваког свог питомца. Послодавац је био обавезан да једном годишње, на специјалном формулару, изнесе своје утиске о раду шегрта. После
горе одређеног времена шегрти су „ослобађани”,
уручивана су им сведочаиства о изученом занимању и постајали су помоћници, који су за свој
рад добијали плату. Појединци су остајали код
газда код којих су и изучили занат, други су преузимали радње бивших послодаваца, а неки су
постајали њихови ортаци. Оне који нису успели
да се сами снађу Привредник је препоручивао,
упућивао и смештао у одабране радње у земљи
и иностранству, у Енглеској, Француској, Швајцарској и Немачкој.
Да би се питомци привикли на систематску
штедњу и да би се осигурао младим почетницима стартни капитал за отварање самосталних
радњи, иницијативом Матијевића и пропагирањем Привредника 1903. је основана Главна
привредна задруга. Својим члановима који су
навршили 24-ту годину живота, уз три јемца
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на изучавање заната. Ипак, и поред забране, ова
сарадња није прекидана. Београдска трговачка омладина преузела је улогу организовања
и слања деце, која су, како је то објашњавано
званичним властима, долазила у посету својим
рођацима у Аустроугарску, да би затим ту остајала као питомци Привредника.
Годину дана по оснивању овог Друштва, тачније 1. октобра 1898. покренут је истоимени лист
као гласило Савеза српских земљорадничких задруга. Замишљен као нестраначки, обухватао је
све важније теме везане за народни живот. Поред
пружања савета из области задругарства и економије, лист је популарисао српска национална
осећања, покретао бројна друштвена, просветна,
морална и здравствена питања, али је и отворено говорио о недостацима и пропустима Срба,
покушавајући да истакне грешке и подучи широке масе читалаца. Лист који је уређивао Павле
Аршинов,7 истакнути српски јавни и културни
делатник и близак сарадник Владимира Матијевића, до 1914. излазио је двапут, а после рата, од
1924, у Београду, једанпут недељно, све до 1941.
Сваке године од 1898. до 1941. Привредник је издавао и свој календар, који је доносио податке
о задужбинама, легатима, садржавао је биографије истакнутијих активиста, оснивача и добротвора Привредника, као и текстове из историје,
економије, народне књижевности, обавештења о
сајмовима, вашарима, панађурима и слично.
Своју делатност с мањим или већим успехом
Привредник је обављао све до 1914, до када је
омогућио да се преко 10.500 питомаца из свих
крајева насељених Србима образује за више од
60 различитих занимања. Од тога броја, највише
„намештених” било је из Хрватске, и то 4.547 питомаца, потом из Босне и Херцеговине 2.133, из
Србије 491, Срема 626, Војводине 352, Далмације
359 и Црне Горе 133 питомца.
Међутим, убрзо по објави рата, 27. јуна 1914,
бан Краљевине Хрватске, Славоније и Далмације издао је наредбу којом је забрањен сваки
рад Српског привредног друштва Привредник у

Загребу. Истовремено, док су нахушкане масе
продрле у Привредник и у рушилачком бесу, демолирале намештај, цепале и спаљивале архиву,
многи чланови управе Привредника, међу њима
Павле Аршинов, Лазар Бачић, Стево Калембер
и Ђорђе Јагњић, били су ухапшени под оптужбом велеиздаје. Матијевић је успео да побегне и
емигрира у Швајцарску. После тих догађаја званични рад Привредника је престао, али је, ипак,
илегалним путем, па из тих разлога нередовно,
упућено око 200 дечака на разна занимања.
Ни боравак ван земље није спречио Матијевића да делује у националном интересу. Иако
се, према сопственој тврдњи, никада није бавио
политиком, за време боравка у Женеви, поред
бриге о Привреднику, доста времена и пажње
посветио је изради елабората, „за српску владу,
како треба наступити и шта треба урадити, кад
српска војска пријеђе у Сријем, Банат, Славонију
и Хрватску”. Поред Милорада Драшковића и
српске владе, његова запажања, која су оцењена
као корисна, читао је и шири круг српских интелектуалаца, међу којима и Јован Жујовић, Никола Стојановић, Јован Јовановић Пижон и Павле
Поповић.
Матијевић је у једном кратком периоду ипак
учествовао у политичком животу Срба у Хрватској. Као члан Главног одбора Српске самосталне странке до 1903. године, и као један од најуспешнијих српских привредника у Хрватској
Матијевић је сигурно утицао на креирање страначких акција, нарочито када је у питању однос
према Хрватима, према којима је показао значајну уздржаност, која је била узрокована бројним болним искуствима српског становништва
у Хрватској. Супротстављена гледишта развоја
српско–хрватских односа довела су до отвореног сукоба између Матијевића и Светозара
Прибићевића. Иако је непосредан повод било
Матијевићево обустављање исплате плата редакцији листа „Србобран”, чији је уредник био
Прибићевић, стваран разлог њиховог сукобљавања избио је на видело већ по изласку првог
броја листа, где се јасно могао видети наговештај
будућег политичког правца који ће Прибићевић
заузети у односу на Хрвате. Матијевић, који се
чврсто држао својих политичких ставова према

7 Павле Аршинов (Велики Бечкерек /Зрењанин/, 23.XII 1855–Загреб, 17.V 1930), професор, писац и национални радник. Један од
најинтимнијих сарадника Матијевића у оснивању Привредника
и Савеза српских земљорадничких задруга, члан управе друштва
Привредник, главни уредник и сарадник листа Привредник.
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броју донатора отворен 1932. године у Лазаревићевој улици број 4, где се и данас налази седиште Удружења Привредникових питомаца
„Владимир Матијевић”.
Тај свечани тренутак оснивач и главна покретачка снага Српског привредног друштва
Привредник није дочекао. У 74-ој години живота, од последица грипа, у Београду, 7. септембра
1929, умро је Владимир Матијевић. Поред поменутог, потребно је истаћи да је он 1925. спровео
фузију Јадранске и Подунавске банке у Јадранско-Подунавску банку, чији је председник управе био све до смрти. Био је главни деоничар паробродског друштва Ragusa и један од деоничара
Српске привредне банке у Руми. Учествовао је
(1900) у оснивању Српског трговачког удружења
у Новом Саду. Био је цензор Аустро-Угарске банке. Налазио се на положају председника Српске
банке у Загребу и председника Дирекције пољопривредног кредита у Београду, члана надзорног
одбора Аграрне банке и члана Управног одбора
Народне банке Краљевине СХС. Био је члан управе великог броја различитих привредних организација и удружења: Прометног акционарског
друштва у Загребу, Главног савеза српских земљорадничких задруга, Управе Српске централне и
Привредне банке у Сарајеву, Управе Стандард
Оил Компаније у Београду, Управе Георг Шихт
А.Д. – фабрике сапуна у Осијеку, Управе Задруге Срба привредника у Београду и Управе Српске
привредне задруге у Београду. Носилац је ордена
Св. Саве I реда и Карађорђеве звезде IV реда. Донатор је Српске трговачке омладине у Руми, као
и Скопског научног друштва. Активно је учествовао у многим културним, националним и
хуманим установама као добротвор и члан Саветодавног одбора Београдске трговачке омладине, Главног одбора Друштва за васпитање и
заштиту деце, као и Друштва Св. Саве.
Руководио је Привредниковом организацијом
проводећи више часова дневно у примању извештаја чиновника, дочекивању и испраћању
посетилаца Друштва, или у прихватању новопридошлих, још заплашених питомаца, које
је очински храбрио и тешио. Иако је већ био у
позним годинама често је лично предузимао нарочита путовања како би надгледао пословање

Хрватима, свакако да је Прибићевићеве потезе сматрао недопустивим. Матијевић је увиђао
сву штетност партијскополитичких сукоба и
користио је сваку прилику да јавно жигоше политичаре чија је „странчарска политика” водила
разбијању српског народа, на чијем је сабирању
и економском јачању радио. Млађа генерација
српских политичара сматрала је Матијевића човеком конзервативних назора, што је он и био
кад је реч о политици, али не и када се ради о
његовим схватањима и делатности која се односи на привредни развитак српског народа.
Током Првог светског рата, на плану уједињења
јужнословенских народа, Матијевић се залагао
за Пашићево схватање уједињења. Као такав, он
је покушао да на Прибићевића утиче саветима,
међутим, овај се, повређен и огорчен, одлучио
на потпуни раскид. На Главном одбору странке,
који је подржао Прибићевићеве ставове, основано је акцијско друштво које је преузело „Србобран”. Матијевић је искључен прво из ужег, а
затим и из ширег руководства странке, у којој
је остао као обичан члан. Овим искључењем
прекинут је његов кратак политички ангажман,
тако да је сву енергију и пажњу мо-гао да посвети организовању српске привреде.
По завршетку рата Привредник је 1918. обновио рад, али је због претрпљених материјалних губитака и уништене архиве своју активност оснажио тек 1922. године. Већ наредне,
1923. године, Друштво се преселило у Београд,
остављајући представништво у Загребу, са седиштем у Прерадовићевој улици број 18. То
представништво успешно је деловало до априла
1941, када му је нападом Немачке на Краљевину
Југославију и стварањем квислиншке НДХ онемогућена свака даља активност.
Од 1923. до 1926. године, пошто није имао
довољно средстава да купи кућу, Привредник је
у Београду био смештен у Дому малолетника у
Студеничкој улици број 62, када је купљен дом
у Крунској улици број 5. Повећан прилив деце
и потреба да им се за време боравка у Београду
обезбеди што бољи смештај, исхрана и лекарска контрола били су разлог за оснивање фонда
„Владимир Матијевић” за изградњу „Шегртског
дома” у Београду, који је захваљујући великом
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Привредника на терену, у унутрашњости. Поред
тога што је још пре Првог светског рата поклонио Привреднику око 250.000 златних круна, будући да није имао деце, целокупан свој рад крунисао је тиме што је читаву своју имовину, која
је процењена на више од 7 милиона ондашњих
динара, завештао Привреднику за обављање хуманих задатака.
Сахрањен је на Новом гробљу у Београду.
Крај надгробног споменика постављена је Матијевићева биста, коју је 1975. године поставило
Удружење привредникових питомаца „Владимир Матијевић”, чији је аутор Сретен Стојановић.
Од Матијевићеве смрти до 1941. године на
челу Привредника налазили су се тадашњи
најистакнутији српски привредници: Тодор
Мијаиловић, Светозар Гођевац, Милан Стефановић и Аврам Филиповић. И после слома
Краљевине Југославије, у априлском рату 1941,
Привредник је наставио да ради у отежаним
околностима. Током окупације ово Друштво
збринуло је око 1.700 деце оба пола. Поред занатских радњи и фабрика, већи број девојчица
смештен је у двадесетак кројачких радњи у Београду.
Међутим, актом од 24. априла 1945. Министарство трговине разрешило је дотадашњу
управу Друштва и поставило привремену управу, са којом је Привредник деловао још две године. Тада, крајем 1947. године, забрањен је рад
свим хуманим друштвима у Србији, осим Црвеном крсту Србије.
За 50 година свога постојања и 46 година активног рада, Привредник је на преко 60 различитих струка заната, трговине и угоститељства
упутио око 40.000 сиромашне српске деце и тиме
у потпуности оправдао своје основно начело,
које гласи: „Највеће је доброчинство дати човеку
поштена рада и зараде”.
др Петар В. Крестић
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ЖЕНСКО ОДЕЉЕЊЕ „ПРИВРЕДНИКА”
Прва и најстарија добротворна задруга Српкиња у Аустроугарској монархији – Добротворна задруга Српкиња у Новом Саду, која је основана 1880. године1, развила се из Одбора госпођа
новосадских, образованог још 1862. године. Од
тог времена њихов број непрестано је растао,
тако да је 1905. било између 50 и 60 задруга са
око 5.000 чланица. Циљ Добротворних задруга
Српкиња био је да осмишљеним радом помогну
сиротињу и унапређују српску, нарочито женску
омладину. Ради остварења тога циља задруге су
оснивале у многим местима разне женске школе, интернате, сакупљале су прилоге за српска
удружења и сл. Тако је, на пример, Добротворна задруга Српкиња у Загребу основала Српски
девојачки интернат, који је могао да прими 50
девојчица. Смештај, који је укључивао исхрану
и разне услуге (часови језика, музике, услуге
прања и пеглања рубља и сл.) за сваку питомицу
износио је 70 круна месечно.2 Оснивање ове институције, 1. септембра 1901. године, највише је
помогла Христина Добровић, супруга Исидора
Добровића, приложивши суму од 1.000 круна.3
Значајну улогу у оснивању овог интерната имале су и Катинка Живковић и Јелена Поповић.
За фонд интерната сакупљена је сума од близу
32.000 круна. Интернат се налазио у центру Загреба, поред трга бана Јелачића, у Петрињској
улици бр. 1, на II спрату. Прве године када је интернат отворен, у седам соба било је смештено
19 питомица. Наредне године постојећи простор је проширен тако да је могао да прими 22
питомице. Треће године, после додатног проширивања, смештено је 30 питомица, које су биле
из различитих крајева земље. Највише их је похађало Лицеј и Женску стручну школу у Загребу,

у којој су се спремале за учитељице ручног рада.
Интернат је имао и своју библиотеку. За издржавање, које је укључивало и услуге лекара, питомице су плаћале 50 круна месечно.4 Поред тога,
у Карловачкој митрополији су 1870. основане
три више српске девојачке школе, у којима се до
1918. ишколовало око 3.000 девојака.5
Као круна ове делатности задруга децембра
1910. у Митровици је основан Савез Српкиња
као задруга са централном управом у Загребу.
Циљ Савеза био је да обједини све задруге и
да на тај начин олакша и побољша ефикасност
рада ових друштава.6 За почасну председницу
изабрана је супруга барона Јована Живковића,
бароница Катинка Живковић из Загреба.7 Међутим, ова институција није заживела услед слабог
одзива локалних задруга.
Рад на збрињавању сиромашне женске српске
деце Привредник је започео 1904. године на иницијативу Добротворне задруге Српкиња из Панчева. Видевши да рад са шегртима даје изузетно добре резултате, њене чланице су пружиле
Привреднику значајну материјалну помоћ и подршку на терену око збрињавања деце.8 Како је
4 „Србобран”, народни српски календар, 1905, 72–75.
5 Женски покрет у Војводини..., 88.
6 Добротворној задрузи Српкиња, АС, Привредник, несређено, кут.
975. „Овим се Савезом не иде на то, да се поједине задруге ограниче у свом делокругу и свом локалном патриотизу, него се иде
за тим, да помоћу свију задруга, па и оних Српкиња и Срба, који
нису у задруге уписани, изводе дела од веће важности и општег
интереса народног, а све да иде, као из једне душе и једног срца
свију његових чланова” („Привредник”, бр. 24, 1910).
7 Управни одбор чинили су: Јелисавета Борота, Паулина Матијевић, Савета Велендрић и Нада Прица (све из Загреба); Катица
Мркић из Митровице; Зорка Јанковић из Голубинаца; Софија
Пушибрк из Новог Сада; Катинка Вукићевић из Сомбора; Ангелина Петровић из Вуковара; Мара Ковачевић из Земуна; Милева
Мучалова из Осека и Милена Миладиновић из Руме. У надзорном одбору били су: Персида Ивковић и Милица Дивјак из Загреба; Аркадије Варађанин из Новог Сада; Стеван Радић из Ирига и Никола Илић из Митровице („Привредник”, бр. 24, 1910).
8 „Добротворна задруга Српкиња у Панчеву решила је, да ће од сад
и она – по примеру многих других установа – друштво Привредник у Загребу помагати годишње са 100 круна [...] И до сад су
многе Српкиње [...] купиле чланове за друштво Привредник;
оне купе прилоге, упућују, надгледају привредникове питом-

1 Женски покрет у Војводини, приликом прославе педесетогодишњице рада свог издала Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња, Нови Сад 1933, 103. Тачан датум оснивања је 7.XII
1880. (Исто, 122).
2 АС, Привредник, несређено, кут. 979.
3 „Бранково коло”, бр. 7, 1901.
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и српски женски подмладак био у знатној мери
заостао, оне су се обратиле Привреднику с молбом за помоћ. Намеравале су да систематском
пропагандном активношћу у српским домовима девојке других националности замене Српкињама.9
Крајем XIX и почетком XX века постојала је
огромна разлика у плаћању жена и деце у односу
на одрасле мушкарце. Иако су у структури радне снаге жене и деца чинили готово половину
радника, њихов положај је био веома тежак.10
Наднице жена биле су за око 40-70% ниже од
зараде мушкараца, док су малолетним радницима и деци исплаћиване и по неколико пута
мање суме.11 Сем тога, закидање на надницама,
поред продужавања радног времена, вршено је
и новчаним кажњавањем због наводног кршења
кућног реда предузећа.12 Само према подацима
који су урађени за Кикинду, у првим годинама
XX века за плате „туђинкама” које су радиле у
српским кућама годишње је издвајана свота од
12.000 форинти.13 У исто време, без могућности да нађу посао, Српкиње су радиле веома
тешке, опасне и нездраве послове у тамошњим
фабрикама цигле за безначајну дневницу од 30
крајцара. Ништа боља ситуација није била ни у
свилари у Панчеву, где је 400 српских девојака
радило 12–14 сати дневно за надницу од 20 до
25 крајцара.14
Да би измениле постојећу, веома неповољну
ситуацију, припаднице Задруге из Панчева из-

9

10
11
12
13
14

разиле су спремност да започну рад на упућивању питомица, али им је био потребан неко
ко ће организовати и објединити активности.
Будући да је већ стекао богато искуство током
„намештања” шегрта, Привредник је прихватио
улогу пропагатора и посредника у реализацији
ове идеје.15
Основни принцип рада био је да се девојке
не шаљу у места која нису имала Добротворне
задруге Српкиња, као и у она у којима задруге
нису биле спремне да сарађују у прихватању питомица, као што је то био случај са Новосадском
женском задругом.16 Као и дечаци – будући шегрти, девојчице узраста од 12 до 13 година примане су на основу препоруке учитељица, учитеља,
свештеника, али и месних задруга Српкиња. Задруге које су се прихватиле улоге збрињавања
питомица давале су овлашћења двема својим
чланицама, које су биле у непрекидној вези са
Привредником.
Користећи се искуствима стеченим током
рада са шегртима, Привредник је инсистирао
на томе да и девојчице својеручно попуњавају
15 „Какве користи има наш народ од Привредникових питомица. –
Човек учи један од другога. Тако и куће уче једна од друге. Боља
је кућа учитељ оној мање напредној и заосталој. Привредникове питомице смештају се у што боље куће, да се науче у кући
што боље и што умешније радити, да се науче свему реду, и да
се науче паметну животу. Једном речи, она се уче и навикавају
да буду примерне домаћице. Кад се која уда од њих, заснива она
напредну кућу, и тиме постаје учитељ и просветитељ целој оној
околини, у којој је. На тај начин од тих питомица шири се по
народу напредно кућење и мудар живот. Свака кућа у коју доспе
Привредникова питомица постаје школа за напредан народни
живот. На тај начин у народу се шири напредак у раду и животу,
а то значи, шири се просвећеност, те народ постаје јачи, снажније хвата корена у садашњости и спрема се за сјајну будућност”
(Женски млађи. Предлог Привреднику, АС, Привредник, несређено, кут. 975).
16 „Ни на поновну молбу Привредника у Загребу не може ни једна чланица да се прими посредовања за смештање сиротих девојчица по новосадским домовима. Може ли заиста бити, да
ни једна Српкиња у Новом Саду не ће да се заузме за ваљане
младе Српкињице, које желе да се унапређују часним радом, кад
се те Српкињице и владањем и понашањем и у сваком погледу
одликују – од оних многих туђинки и иноверки, којих су наше
куће и породице – свуд па и у Новом Саду – пуне и препуне?”
(„Женски Свет”, бр. 12, 1911). „...а једна Задруга Српкиња, из
једног места где има скоро највише Срба и где смо мислили да
нам је ваљда можда најинтелигентније грађанство, одговорила је
Привреднику да у њих нема у задрузи Српкиња које би за такове
ствари имале смисла или времена” (АС, Привредник, несређено,
кут. 942). Успешнија сарадња овог удружења са Привредником
успостављена је тек пред почетак I светског рата (види: Женски
покрет у Војводини..., 189–190).

це...” (Угледајте се Српкиње у Панчевке!, „Трговачке новине”, бр.
13, 1905). Поред тога, ова Задруга издржавала је своју Раденичку
школу (подучавала је жене кројењу, шивењу и оспособљавала
их је за отварање самосталних радњи) и одржавала је Девојачко
коло (потпомагала образовању девојака) (АС, Привредник, несређено, кут. 975).
„Швабица неће да ради у фабрици; она иде у пуну, мрсну, господску српску кућу, где се добро храни, лако ради, не гуши се у
фабричком смраду, па поред свега обиља претече јој и она уштеда обично још више него што јадна Српкиња свега у фабрици
зарађује [...] Врле Панчевке решиле су још, да ће се и оне од сад,
још више него до сад, заузимати, да се ишчисте српски домови од
туђе женске чељади...” („Трговачке новине”, бр. 13, 1905).
Иван Ковачевић, Економски положај радничке класе у Хрватској
и Славонији 1867–1914, Београд 1972, 255.
Исто, 132–133.
Исто, 133.
„Застава”, бр. 108, 1905.
„...у прашини и гаду тамошње свиларе даве, од којих 2/3 једно од
јектике гине...” (Женски шегрти, АС, Привредник, несређено, кут.
975).
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молбе за упућивање на изучавање заната код
кројачица, „модискиња за израду шешира” и,
у највећем броју, за изучавање „домазлука напретка”. Ове молбе су потписивали родитељи
или старатељи, као и препоручитељ детета. Девојчице су пре поласка од куће добијале исцрпна упутства у вези са поступцима смештања у
породицу, понашањем које се од њих очекује,
као и у вези с гардеробом и другим ситницама
које је требало да собом понесу на пут.17 Пре
доласка Привреднику будуће питомице су се
изјашњавале да ли желе да изучавају неки занат
или да се обуче у кућним пословима. До одласка
у породице код којих ће бити смештене питомице су боравиле у Српском девојачком интернату у Загребу, где су стицале прва знања о кувању, пеглању, ручном раду и другим сличним
пословима. Надзор над њима водила је посебна
васпитачица, „префектица”, која их је и водила у
школу и бринула о њиховом васпитању, којем је
поклањана изузетна пажња.
Правила, такође у виду штампаног формулара, која је морала да потпише свака српска породица спремна да у своју кућу прими девојчицу на
обучавање, била су израђена по обрасцу швајцарских женских друштава, која су у то време
сматрана најнапреднијим и најбоље уређеним.18
Девојчице су упућиване у здраве, угледне, напредне, религиозне грађанске породице, које су
живеле без претеране раскоши и биле су узорне
у сваком другом погледу19, где су се училе лепом

понашању, раду и кућним пословима. „Госпође”
су се обавезивале да ће преузети пуну одговорност за питомицу коју приме, да ће бринути о
њеном здрављу, образовању и прихватити је
као члана свог домаћинства.20 Један од битних
предуслова био је и то да место будућег боравка девојчица мора бити са претежним српским
становништвом, или да у њему Срби живе у великом броју, што је искључивало Беч, Пешту,
Загреб и друге градове.

Паулина Матијевић

17 „Девојчица мора да понесе кад од куће пође у најмању руку на
себи чисто и ново одело (зими разуме се топлије да не зебе, и
да не озебе), чврсте нове ципеле, 2 пара нових рубина (преобука), толико чарапа, топлу мајицу и неколико марамица за нос,
чешаљ, сапуна, иглу, конца и кору хлеба. Добро је да понесе и
од домаћег свог одела што ваља, што је чисто и цело (обућу и
што има), да јој се то за посао у кући нађе, а новије одело да се
чува за цркву [...] Осим тога мора се за свако дете, пре но што
од куће пође, на пошту предати 10 круна готова новца, на адресу Друштво Привредник Загреб. То треба детету за железницу и
путни трошак од Загреба па до новог места, које ће јој се определити...” (АС, Привредник, несређено, кут. Циркулари А).
18 „Привредникове питомице нису слушкиње. Оне морају бити госпођи више од зловољне, немиле, неверне слушкиње, оне морају
госпођи бити десна рука, све, лице поверења итд. Али ако хоћеш да
ти неко буде све, онда га не смеш огорчавати, већ га мораш дизати,
привијати и – тако рекући – до посвојчета уздигнути, па ће онда
твој и бити” (АС, Привредник, несређено, кут. Циркулари А).
19 „Осим тога мора да се обвеже госпођа свесрдно и драге воље, да
ће дете у сваком погледу боље држати и за њ се старати, него што
се иначе туђинац у туђој кући држи” (АС, Привредник, несређе-

Постојала је и идеја да Привредник започне
упућивање девојака и у одабране, напредне ратарске задругарске српске породице које нису
имале много деце, али, наравно, уз препоруку
и надзор месне Српске земљорадничке задруге.
Међутим, нема података да је овај пројекат икада заживео.
но, кут. 942).
20 „Обавезујем се, да ћу своју питомицу употребљавати искључиво
у кући, али никад око болесника и да ћу је учити кућним пословима: добром реду, чистоћи, уљудности, кувању, шивењу и
сваком напредном послу и раду, а све увек у српском духу, тако
да ће данас сутра бити ваљана српска домаћица” (Формулар за
пријављивање породица које прихватају питомице Привредника, АС, Привредник, несређено, кут. Циркулари А).
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Питомице су, према уговору, поред одговарајуће гардеробе, од „госпођа” добијале месечно или тромесечно новац, чији је износ, сходно
околностима, одређивао Привредник, а који је
уплаћиван на посебну књижицу, која је гласила на девојчино име. Овај новац девојке су после завршеног „службовања” обично подизале
непосредно пре склапања брака. Девојчице су
се налазиле под непрестаним надзором и заштитом Добротворних задруга Српкиња, чија
је главна повереница имала право и могућност
да своју штићеницу редовно обилази и у сваком
тренутку, ако установи да је то неопходно, могла
ју је одвести из окружења штетног по њу.
На прихватању и обучавању питомица, поред Паулине Матијевић, највише су се ангажовале Анка К. Милутиновић, председница Добротворне задруге Српкиња у Панчеву, Јулчика
М. Поповић, председница Добротворне задруге
Српкиња у Сомбору21, Катица Ивошевић, добротвор и члан Привредниковог Патроната из
Винковаца, Катица Вучковић из Сремске Митровице и Лепосава Станић из Вуковара.22
Сарадњом са женским удружењима Привредник је до Првог светског рата збринуо око 270
питомица, што је износило око 2% од укупног
броја шегрта.23
др Петар В. Крестић

21 Споменица о Привредниковој двадесетпетогодишњици 1897–
1923, Београд 9.IX 1923, 63. Само током 1912. године у Сомбору је боравило 39 питомица Привредника („Привредник”, бр. 1,
1912).
22 Станић Лепосава (Вуковар, 1866–Вуковар, 29.IV 1936), добротвор. Заједно са супругом Жарком Станићем, велепоседником, поклонила је сву имовину Привреднику, а кућу у Вуковару
Српском женском друштву Посестриме.
23 Постоје сачувани статистички подаци о првих девет година рада
на „намештању” женске деце:
		
Година Број девојака
		
1904
1
		
1905
3
		
1906
6
		
1907
21
		
1908
24
		
1909
29
		
1910
35
		
1911
52
		
1912
40
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ПЕГАВИ ТИФУС У СРБИЈИ
ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
Пегави тифус као заразно обољење карактеристично за ратне периоде обележио је Србију
у Првом светском рату као „земљу смрти“ и
„земљу тифуса“. Недовољни смештајни капацитети болница, недостатак лекова и медицинског
особља, као и немогућност одржавања основних
хигијенских норми, подстакли су ширење епидемије која је доживела врхунац у фебруару 1915.
и чији је симбол постало масовно страдање,
пре свега у Ваљеву и Ваљевској болници.1 Савладавању епидемије у великој мери је допринела помоћ у санитетском материјалу и медицинском особљу које је чинило преко две хиљаде
лекара и помоћног санитетског особља пре свега из Велике Британије, Француске, Русије, али
и неутралних земаља попут Данске, Холандије,
Шведске, САД, Јапана. Сузбијање епидемије заснивало се на дезинфекцији врелом паром веша,
одеће и постељине чиме су уништаване ваши и
отпочело сузбијање ширења заразе. Начело да
је „развашљивање“ основна мера у сузбијању
епидемије пегавог тифуса није мењано ни током
Другог светског рата.
Између два светска рата, пегави тифус се на
подручју Србије јављао ретко, углавном као спорадично оболење, или у виду мањих епидемија
код ромског становништва, с тим да је често потицао из ендемских поручја Босне и Херцеговине, Македоније и Бугарске. На територији Управе
града Београда било је 1939. године регистровано 12 случајева оболелих од пегавог тифуса, а на
целом подручју Краљевине Југославије од овог
обољења оболело је 413, а преминуло 30 особа.2
У бомбардованом Београду априла 1941. године недостатак воде узроковао је масовну нечистоћу и погодовао ширењу епидемија због

чега је вршено пелцовање становништва, пре
свега од трбушног тифуса. На почетку немачке
окупације, средином маја 1941. Војни командант
Србије упутио је распис фелдкомандантурама
и крајскомандантурама у коме је упозоравао на
опасност од бројних зараза, међу којима се налазила и опасност од тифуса. Такође је било наложено да се пелцовање немачких војника против
тифуса и маларије изврши пре доласка на окупирано подручје.
За хигијенску службу на подручју окупиране
Србије био је задужен Централни хигијенски
завод који је достављао Министарству народног
здравља и социјалног старања месечне извештаје
о кретању заразних болести из којих се види да
је у првих неколико месеци окупације број особа
заражених пегавим тифусом био мали, али избијањем устанка и приближавањем краја године њихов број почиње да расте. Тако је у првој
недељи децембра 1941. године на подручју окупиране Србије било девет оболелих од пегавог
тифуса и то у трстеничком срезу.3 Међутим, већ
током наредних седам дана дошло је до наглог
пораста на 37 оболелих, а такође је порастао и
број оболелих од трбушног тифуса. Већ почетком децембра 1941. министар социјалне политике и народног здравља др Јован Мијушковић
наредио је да се предузму мере против могуће
појаве пегавог тифуса.
Почетком 1942. ситуација је постала много
озбиљнија, а услед наглог повећања броја оболелих с пролећа 1942. захтевано је од окружних
начелства да петодневне извештаје о заразним
болестима достављају и Министарству социјалне политике и надлежним немачким фелдкомандантурама.4 Главни носиоци тифусне заразе

1 Велибор Видић, Страдање и хуманизам. Ваљевска болница
1914–1915, Ваљево 2015.
2 Статистички годишњак 1940, Београд 1941, 382.

3 АС, Г-10, СО, бр. 24261/41. (Архив Србије, Министарство рада,
социјалног старања и народног здравља 1941–1944).
4 АС, Г-10, СО, бр. 6141/42.
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биле су избеглице из Босне као области која је
представљала ендемско подручје тифуса. Осим
тога, додатни узроци појаве тифуса код избеглица били су живот у збеговима, глад, одсуство
хигијене и психичке патње. Према подацима
Боривоја Врачарића међу 30.000 избеглица које
су прешле Дрину између Зворника и Вишеграда било је око 5.000 оболелих од пегавца.5 Услед
те чињенице у граничним крајевима окупиране Србије осниване су карантинске станице у
којима су избегли задржавани око двадесет дана
током којих су улагани напори за побољшање
њихове хигијене и лечење болести што је имало пресудног утицаја на спречавање уношења и
ширења пегавог тифуса на подручје Србије. О
опасности и размерама ширења пегавог тифуса
говори и велика смртност од овог обољења која
је владала у карантинским станицама. Евидентирано је 4.050 смртних случајева од пегавог тифуса у карантинским станицама широм окупиране
Србије.6 Тифус је владао и међу избеглицама са
Косова и Метохије за које су на југу Србије основане карантинске станице у Равном гају и Рашкој.7
Најугроженија су била избегличка деца која
су поред преживљених патњи остала без родитељског старања, била изложена страху и гладовању и подложна оболевању.8 За њих је у Београду у отворена болница – Централни лазарет,
а након лечења, деца су распоређивана у дечије
и избегличке домове у унутрашњости Србије.
Услед недостатка адекватног простора у пролеће
1942. је Казнени завод у Крушевцу искоришћен
као карантин за избегличку децу. У мају је констатовано да није било појаве нових обољења,
очекивало се затварање овог карантина и распо-

ред деце по селима расинског среза. У Врњачкој
Бањи је у марту 1942. било смештено преко 1.600
избеглица и 320 сиромашне деце без родитеља
међу којима је било пет потврђених случајева пегавог тифуса. Поред тога свакодневно су пристизала нова избегла лица услед чега је разматрана
могућност да Врњачка Бања постане једино место за смештај избегличке деце.
Немачко-усташка офанзива у источној Босни
током априла 1942. године узроковала је повећан
прилив избеглица у западну Србију међу којима
се већ током маја проширила тифусна зараза.
Ширење тифуса међу избеглицама констатовано је у извештају 10. одреда Српске добровољачког корпуса у мају 1942. када је забележено да у
Бањи Ковиљачи има 3.000 избеглих међу којима
се шири пегави тифус. Добровољци су забележили и да доста избеглих живи на отвореном, као
и да има случајева умирања од глади посебно
међу децом која немају старатеља. У мају 1942.
на захтев Централног хигијенског завода Медицински факултет је ангажовао своје запослене у
акцији сузбијања тифуса, пре свега међу избеглицама на Дрини.9 Екипа Медицинског факултета подељена је у две групе, једна је радила на
сузбијању тифуса у Бајиној Башти, а друга на
Тари и у селу Кремни. У Бајиној Башти било је
затечено у прихватном логору 2.567 избеглица
од којих 1.344 деце испод 12 година. Током деловања лекарске екипе од 24. маја до 10. јуна 1942.
од тифуса је лечено 625 одраслих, од чега је 26
преминуло, док је посебна болница организована за лечење деце међу којом је било 30 смртних
случајева од заразе у болници, а 132 је већ преминуло у логору.10 На Тари су оболели лечени
у болници у близини Калуђерских Бара, где је
велики број избеглица био смештен, било је 100
оболелих, од чега је четворо преминуло.
У акцију упућивања помоћи оболелима укључило се Коло српских сестара чије је руководство на састанку 23. јуна 1942. обавештено о
тешком стању и појави пегавог тифуса међу избеглицама. Већ на састанку 14. јула управа Кола

5 Sanitetska služba u narodnooslobodilačkom ratu Jugoslavije 1941–
1945, IV, Beograd 1989, 103.a
6 Slobodan Milošević, Izbeglice i preseljenici na teritoriji okupirane
Jugoslavije 1941–1945, Beograd 1981, 250–251
7 Међу избеглицама с Косова и Метохије дошло је до епидемије
тифуса од које је у карантинској станици Равни Гај код Кнића
умрло 36 лица, а у Рашкој више од 30 избеглица. Ненад Антонијевић, Албански злочини над Србима на Косову и Метохији
за време Другог светског рата. Документа Државне комисије за
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, Крагујевац
2004, 28.
8 У Извештају Дома избегличке деце у Бањи Ковиљачи констатовано је да је тифус косио измучену избеглу децу и да читаво „једно гробље, избегличко гробље, налази се данас у Ковиљачи“. АС,
Г-3, ф 579, 98-68-42 (Министарство просвете и вера 1941–1944).

9 У акцији је учествовало пет професора, три доцента и 30 лекара
и медицинских сестара. АС, Г-3, ф 136, I пов. бр. 429/41.
10 Снежана Вељковић, „Извештај о епидемији пегавца у Бајиној
Башти 1942. године“, Зборник радова Трећег научног скупа 800
година српске медицине, 2012, 321–328.

34

извештена је о испорученој помоћи и стању
међу избеглицама које иако смештене у одговарајућим зградама, нису имале постеље, прекривача и довољно одеће, што је уз лошу исхрану
додатно подстицало могућност ширења епидемије. Тим поводом је констатовано да под таквим околностима „избеглице које су већ дошле
изнурене претрпљеним физичким и душевним
напорима сада су у сасвим бедном здравственом
стању“, а нарочито тежак утисак остављала су
деца која због изнурености нису могла да стоје,
већ су углавном била нема и апатична. У тренутку посете представница Кола српских сестара,
почетком јула, зараза је већ великим делом била
сузбијена и број болесника сведен на 17, али је
постојала опасност од новог ширења пошто су
избеглице напуштале принудан смештај, одлазиле у околна села тражећи зараду и тако шириле
заразу.
У августу 1942. године др Јован Мијушковић
је констатовао да је до тада било 4.000 случајева
оболелих од пегавца и да је до епидемије дошло
због доласка избеглица из Босне. Он је, у октобру 1942, у изјави за дневни лист „Ново време“ проценио да је могућа епидемија савладана
и да на терену постоји мали број (4–5) оболелих.
Мијушковић је за обуздавање ширења епидемије истицао заслуге лекара, међу којима је чак
17 оболело од пегавог тифуса, али и предности
топлог летњег времена које је довело до смањења
броја оболелих. Међутим, страховао је од појаве
новог таласа заразе доласком зиме и планирао
предузимање превентивних мера. Потреба превенције била је наглашена и услед страха да ће
оболевању у новом таласу бити подложније домаће становништво које, за разлику од босанских
избеглица које су у сталном додиру са тифусним
обољењима, може бити подложније болести уз
повишену смртност чему су додатне отежавајуће
околности представљале и лоша исхрана и исцрпљеност становништва. Могући морталитет код
домаћег становништва је процењиван на 20–30%
оболелих. Из штампе је изашло посебно издање
из популарне медицине о методама и начинима борбе против тифуса „Одбрана од пегавца“.
План борбе против нове епидемије израдили су
заједно Министарство унутрашњих дела, Мини-

старство просвете, представници Српске православне цркве и лекарске екипе.
Пошто је основни вид превенције био
смањење вашљивости, министар социјалне политике је посебну помоћ захтевао од министра
просвете у циљу да се вашљивост пре свега заузда код школске деце. Он је при томе наводио да
се само у мачванском крају вашљивост школске
деце креће од 35 до 50% и да доласком зиме када
почне живот у затвореним просторијама прети
опасност од епидемије пегавца ширих размера.
Затражена је помоћ просветних власти пре свега учитеља који би прегледали децу и радили на
сузбијању вашљивости. Министар просвете је
наредио ангажовање учитеља на овом послу уз
обавезу да једном недељно подносе извештај,
као и да добију помоћ од општинских и полицијских власти. Окружним начелствима било је
наређено да се организује контрола вашљивости
школске деце и да у случају да дође до отпора
родитеља ову акцију подупру општинске и полицијске власти, а да санитетски органи изврше
додатну контролу.
Ширењу тифуса погодовало је и лоше здравствено стање школске омладине која се школовала у неодговарајућим условима. Услед заузимања
школских зграда од стране војних трупа, настава
се одржавала у неадекватним приватним зградама што је у Прокупљу довело до појаве пегавог тифуса па је по налогу Хигијенског завода у
Нишу у марту 1942. рад школа у овом месту обустављен. Пегави тифус појавио се крајем 1943.
и на територији ваљевског округа услед чега је
дошло до обуставе рада школа. Број оболелих
крајем 1942. у околини Смедерева био је у порасту па је почетком 1943. одлуком немачких
санитарних власти забрањен рад школа, али је
прослава Св. Саве одобрена под условом да лекари изврше преглед ученика и провере да ли су
вашљиви.
Појава тифуса током 1943. карактеристична
је по спорадичним, изолованим случајевима,
чија је појава повлачила моменталне заштитне
мере од стране надлежних здравствених органа.
Чести преносиоци заразе и њене жртве били су
Роми и у селима насељеним ромским становништвом биле су предузимане посебне мере.
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Међу Ромима у Власотинцима и Грделици избила је још 1943. епидемија пегавца која је тињала и
током 1944. и 1945. године.11
Косово и Метохија представљали су област
у којој се пегави тифус чешће јављао током окупације, посебно у околини Косовске Митровице
био је готово стално присутан, појављујући се
сваке године у облику мање или веће епидемије.
Епидемијама су посебно били изложени притвореници у логорима. У логору на београдском
Сајмишту до појаве пегавог тифуса дошло је средином јула 1942. када су овде пристигли контигенти заробљених у операцији на Козари. У логору је проглашен карантин, а епидемија је трајала
око 4 месеца.12 Почетком 1943. године доласком
нове групе заточеника из Босанске Крајине дошло је до нове епидемије у којој је смртност достизала и до 70%. Епидемија пегавог тифуса је из
логора на Сајмишту крајем децембра 1942. и почетком јануара 1943. године трансфером логораша пренета и на логор на Бањици. Услед лоших
хигијенских прилика убрзо је оболело 250 заточеника чиме је отпочео према појединим оценама најтежи период у историји логора.13 Било је
забрањено примање пакета због чега је уз вашке
логором харала и глад, а да би зауздала ширење
болести немачка управа се носила мишљу да
побије све оне који су се задесили у логору. На
интервенцију лекара предузете су мере да се пегавац искорени, а оне су уз примитивну употребу скромних средстава представљале додатно
мучење заточеника, који су се по најтежој зими
купали, прали веш и вршили дезинфекцију.
Проблем у обуздавању епидемије представљала је чињеница да вакцине нису могле
бити набављене нити произведене. Министар
социјалне политике је крајем 1941. молио санитетског официра код Војног заповедника Србије
за посредство код Завода Главне војне команде за испитивање пегавца у Кракову да се тамо
упуте три лекара Централног хигијенског завода
да науче производњу вакцина. Немачке власти

такође су замољене да уступе вишак вакцина
против пегавог тифуса које су нарочито биле
потребне за лекарско и болничко особље које је
било у додиру са оболелима. До краја окупације
није било вршено масовно пелцовање против
пегавог тифуса, али је сваке године било организовано обавезно вакцинисање против трбушног тифуса и паратифуса, пре свега становника
угрожених крајева и власника и радника радњи
са животним намирницама. Биле су предвиђене
новчане и затворске казне у случају избегавања
обавезног вакцинисања. Упркос предузетим мерама, здравствене власти су у фебруару 1944.
предвиђале могућност пораста броја оболелих
и упутиле распис окружним начелницима да се
у свим болницама резервишу кревети за инфективне случајеве, нарочито пегави тифус.
Већ у устанку 1941. герилски начин борбе
довео је до појаве вашљивости код припадника
устаничких одреда, а у Јужноморавском народноослободилачком одреду евидентиран је један
случај оболења од трбушног тифуса. Лекари
који су се налазили у редовима устаника већ у
јесен 1941. организују употребу „српског бурета“, купање војника и парење одеће.14 Приликом
уласка у Лебане народноослободилачке снаге су
дошле до инекција против трбушног тифуса па
су вршена вакцинисања и становника и бораца.
Значај санитета био је, међутим, често омаловажаван и занемарен.15 Почетком 1942. Окружни
комитет КПЈ за нишки округ страхујући од могућности појаве пегавца жалио се да санитетска
служба није на висини, да је хигијена слабо заступљена, а да су партизани пуни вашију. У том
смислу Покрајински комитет КПЈ за Србију је
у неколико наврата током прве половине 1942.
упућивао партијска повереништва на обавезно
одржавање чистоће и вршење депедикулације.
Посебно је услед нетипичности пегавца за поједине области владало незнање о његовим симптомима и уопште о овом оболењу.16
14 Први случај депедикулације био је у септембру 1941. код бораца Краљевачког партизанског одреда у селу Топоници. Vita
Cvetković, Lečenje ranjenika u Srbiji 1941–1944, Beograd 1978, 107.
15 Мара Спасојевић, учесница народноослободилачког покрета
сведочила је да је санитет потцењиван и због великог присуства
жена у његовим редовима, па се говорило „Шта санитет, то су
жене“.
16 Приликом преласка два партизанска батаљона из Срема у Босну

11 Ђорђе Гулемино, „Пегави тифус у Србији 1944–1945 године“,
Зборник радова САН XLVIII –Институт за медицинска истраживања, 1, 1956, 33.
12 Milan Koljanin, Nemački logor na beogradskom Sajmištu 1941–1944,
Beograd 1992, 242.
13 Сима Беговић, Логор Бањица 1941–1944, II, Београд 1989, 81.
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Након повлачења из Србије 1941, у редовима
народноослободилачког покрета долази до појаве пегавог тифуса која је била условљена отежаним хигијенским приликама и вођењем борби
на подручјима ендемског жаришта пегавца. Већ
у фебруару 1942. констатована су два случаја
пегавца па је Врховни штаб издао наредбу о парењу одеће. Услед појачане опасности од пегавца у јесен 1942. у сваку народноослободилачку
бригаду уводи се екипа са по два „српска бурета“
које добија партизанску модификацију и назив
„партизанско буре“.17 До кулминације тифусног оболења у партизанским редовима у Босни,
долази у првој половини 1943. када је оболело
3.500 бораца, а у време битке на Неретви донета је одлука о покретању 700 тифусара да се не
би препустили непријатељу и поред уобичајених
медицинских ставова о њиховој нужној изолацији и мировању.18
У редовима равногорског покрета у Србији
била је почетком 1942. констатована појава тифуса и издато наређење да се појача хигијена,
а целокупно људство уредно шиша и брије.19
Насупрот упорним настојањима да се вашљивост искорени, било је и супротних случајева,
па је у Ваљевском корпусу примећено да „хигијена уопште не постоји, вашке су разонода
појединаца, веш се уопште не пере“.20 Врховна
команда ЈВуО издала је детаљно упутство о изради „српског бурета“ које је морао да има сваки батаљон. Такође су издата и упутства о предузимању неопходних хигијенских мера и нези
оболелих. У наређењима о предузимању мера за
спречавање ширења тифуса нарочито је истица-

17

18
19
20

но искуство из Првог светског рата уз наглашавање да „смо ми у прошлом рату изгубили више
умрлих од пегавог тифуса, него у највећој бици
погинулих“, као и да особе које преболе тифус
никада више нису потпуно здраве већ да болест
оставља трајне последице.21
Међу равногорским одредима који су се 1944.
из Србије повукли у Босну завладала је епидемија
и трбушног и пегавог тифуса, услед чега су поред
мера одржавања чистоће тела предузимане мере
и хигијенске контроле намирница – вода за пиће
морала се прокувати, а могла се јести само пржена или кувана храна. Током фебруара и марта
1945. издавана су упутства о спречавању ширења
болести у којима је пре свега наглашавана употреба „српског бурета“ при чему је саветована
употреба казана за ракију у сврху парења веша,
као и чишћење извора воде за пиће. Поражена
војска, у очајном борбеном, моралном и здравственом стању лако је подлегала осећајима дефетизма и безизлазности услед чега су се јављали
и случајеви самоубистава војника оболелих од
пегавог тифуса.22
Оболевање од тифуса током окупације коришћено је и у ратној пропаганди зараћених
страна. Колаборационисти су у штампи обавештавали о појавама тифуса у савезничким редовима тенденциозно их тумачећи као знак слабости
и неспособности.23 Равногорска пропаганда је
током августа 1944. писала о народноослободилачком покрету као носиоцу и узрочнику болештина и зараза, а посебно је омаловажавана партизанска санитетска служба током епидемије у
Босни.24
Разматрана је и могућност вођења биолошког
рата бацилима тифуса, што би у условима грађанског сукоба могло да доведе до трагичног исхода.
На суђењу Дражи Михаиловићу у два момента

крајем 1942. међу борцима је дошло до појаве пегавца за који су
представници санитета сматрали да је само грип и нису покушавали да изолују болеснике.
Депедикулација врелом паром имала је недостатке као што је
мали капацитет, влажење и уништавање одеће што је утицало
да борци избегавају да паре вунену одећу. Услед тога је на првом конгресу лекара у Босанском Петровцу септембра 1942. С.
Штајнер предложио депедикулацију помоћу „сувих комора“ што
је спровео у дело у марту 1943. године. Стјепан Штајнер, „Партизански санитет у борби против пјегавца. Властите успомене“,
Српски архив за целокупно лекарство, 5, 1977, 384–385.
Branko Petrovanović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, II,
Narodnooslobodilački rat i revolucija 1941–1945, Beograd 1988, 244.
ВА, Ча, 49-3-21 (Војни архив, Четничка архива).
Југословенска војска у отаџбини на територији округа Моравског 1943–1944. Документи, приредили: Д. Јовановић, Д. Танић,
Јагодина 2006, 13–14.

21 ВА, Ча, 29а-1-31.
22 Драгољуб М. Михаиловић, Рат и мир Ђенерала. Изабрани ратни списи, I, приредили: М. Весовић, К. Николић, Б. Димитријевић, Београд 1998, 487.
23 У обавештењу да је у Напуљу због појаве пегавог тифуса читаво
градско подручје проглашено забрањеном зоном за америчку
војску, истицано је да су америчке трупе знале да ће доћи до епидемије због лоше исхране и да „глад и епидемија настају свуда
где дођу Енглези и Американци као `ослободиоци`“. „Пегави тифус у Напуљу“, Ново време, бр. 761, 29. децембар 1943.
24 ВА, Ча, 13-1-145.
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било је постављено питање покушаја злоупотребе бацила тифуса од стране равногорског покрета. Том приликом указивано је на тражење једног
команданта новембра 1942. да му се доставе тифусни бацили ради убијања издајица. Михаиловић је енергично негирао могућност да је у штабу
имао културу тифуса као потенцијално средство
борбе наводећи да је његова употреба била немогућа услед опасности да се болест рашири и врати
натраг, као и због угрожавања становништва.25 С
друге стране, Специјална полиција је ухапсила у
марту 1942. Даринку Несторовић, магационерку Централног хигијенског завода под сумњом
да је комунистима предала серуме против тетануса и две флаше бацила куге и колере.26 Она је
оставила послератно сведочење о свом хапшењу
и отпуштању из службе током 1942, а по њеној
тврдњи реч је била о бацилима тифуса којима су
имали намеру да инфицирају бунаре у крајевима
где је логоровала СС дивизија „Принц Еуген“.
Крај окупације Србија је дочекала без пегавца, изузимајући изоловане случајеве обољења.
Међутим од новембра 1944. и током 1945. долази
до новог уношења тифуса из Босне преко војних
трупа које су оперисале у подручју Дрине. Само у
подрињском округу у периоду од новембра 1944.
до јула 1945. била су евидентирана 773 оболела
од пегавог тифуса, а у београдском округу забележено је 582 случаја. За овај период др Ђорђе Гулемино је забележио 3.927 оболелих на подручју
Србије од чега је 7,3% (286) преминуло.
Посебан проблем представљало је ширење
тифуса међу припадницима народноослободилачких одреда. У децембру 1944. је констатовано
да родитељи посећују синове на фронту и на тај
начин преносе заразу, па је захтевано да се обезбеди поштански саобраћај да би се посећивање
обуставило. Један од разлога за појаву заразних
болести виђен је и у становању официра и бораца народноослободилачких одреда по приват-

ним кућама у ослобођеним градовима. Почетком
1945. долази до таласа епидемије и на Косову и
Метохији који је посебно захватио мобилисано
албанско становништво што је представљало
отежавајући фактор у спровођењу превентивних мера због недовољне просвећености људства
и непознавања албанског језика и обичаја. Тако
је у Другој косметској допунској бригади која је
била послата у Кикинду и ту стационирана оболело 210 бораца, а у Трећој допунској косметској бригади стационираној у Новом и Стaром
Бечеју 789 бораца.27 Због појаве пегавог тифуса
уведен је карантин и у Трећем допунском батаљону у Крагујевцу, као и у регрутном центру
у Јагодини крајем априла и почетком маја 1945.
године.28 Депедикулација је на крају рата вршена
и запрашивањем, које је први пут примењено у
партизанској војсци крајем јануара 1945. на трупама приспелим из Македоније (42. дивизија) код
којих је у Земуну избила епидемија пегавца. Од
стране америчких снага била је средином фебруара 1945. упућена помоћ југословенском војном
санитету у виду великих количина ДДТ прашка
и вакцина против пегавца.29
Епидемије пегавог тифуса током Другог светског рата избијале су и на Средњем Истоку, у
Африци и у Италији. На територији НДХ епидемија је кулминирала 1943. године када је било
око 100.000 оболелих. Насупрот томе, највећи
број оболелих на територији окупиране Србије
био је 1942. када је енергичним акцијом санитетских власти спречено ширење даље епидемије
са избеглица на домаће становништво, али су до
краја окупације постојали изоловани случајеви
обољења. Померање трупа и завршне борбе за ослобођење довеле су до нове епидемије 1944–1945.
године, али је уз савезничку санитетску помоћ и
она убрзо савладана.

25 Документа са суђења Равногорском покрету 10. јуни – 15 јули
1946. године, приредио Миодраг Зечевић, I, Београд 2001, 607.
26 Иако је на саслушању негирала крађу лекова, Даринку Несторовић разоткрила је провокаторка убачена у њену ћелију којој је
изјавила да су комунисти од ње тражили и антракс, али га није
могла набавити. Наводно је лекове и бациле предавала не из
идеолошких, већ материјалних разлога пошто је за њих добијала
хонораре. ИАБ, УгБ СП IV-73/80. (Историјски архив Београда,
Управа града Београда-Специјална полиција).

27 Б. Јелинек, „Епидемија пегавца у допунским кометским бригадама са освртом на епидемиолошки значај допунских јединица
у последњој фази Народоослободилачког рата“, Војно-санитетски преглед, 10–11, 1950, 410.
28 ВА, НОВЈ,190-1-27. (Војни архив, Народноослободилачка војска
Југославије)
29 Никтополион Чернозубов, „Развитак хигијенско-епидемиолошке службе НОВ, ПОЈ и ЈА и њени актуелни задаци у периоду обнове земље“, Војно-санитетски преглед, 1–3, 1947, 26.

др Љубинка Шкодрић
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постављах, но одговори су без значења за даље
обавештење наше у ствари. О Кутузову дознадох сад од њега, да је у Русију одпутовао, а то ми
се и с друге стране потврди. Уједно изјави своје
мишљење, да Карађорђевићи немисле засад на
извршење оног плана, почем га сами сматрају
као осујећен. При свему незадовољству с наградом понуди ми се из Тријеста послати ми опис
атентата, који би се имао у Књажевом двору, по
плану П[етра] Карађорђевића, премда рече, да
ће му тај опис нејасан испасти, што нема цртеж
од двора, кои би га подсећао на поједина расположења у плану учињена. Ове подробности за
извршење атентата, где главно ствар још није
осигурана, нов су доказ за ситничарски дуг и
непрактични рад, који у свима предузецима
против постојеће династије претендента карактеришу. Француз ми обећање неиспуни, а ја
и неполажем особите важности у то, и кад би
био подпуно уверен, да ће он заиста реферирати верно оно, што је од Карађорђевића чуо.
Гр[оф] Кутузов уосталом, чујем, да је морао из Беча отићи на позив свог Комитета а по
заповести руске владе издатој из призрења на
овоземаљску владу. Ова мера је само комплемент онима, које је Русија према раду својих
комитета извршила у Србији и иначе.
Ово писмо имаћу част послати Вам по г.
Мил. Протићу, који ових дана полази за Београд.
Изволите, Господине Министре, и овом
приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

15. мај 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о дојави да Петар Карађорђевић
припрема атентат на Милана Обреновића
Бр. 47,

У Бечу 15. Маја 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
О Клаудију (прозваном Марију) Морелу и његовом раду немам потребе подносити Вам даље
извештаје, пошто ћете по резултату његовог
рада, због кога је ген[е]р[ал] Протић овамо дошао, праву оцену изрећи моћи и о обвезама,
које је он према влади србској на се узео. Г. Протић ће се тек при концу ове недеље моћи за Београд кренути с резултатом по мом предвиђању
таквим, да Морел неће имати могућности, даље
радити на послу, који није у стању друкчије извршити, но да злоупотребом поверења себи користи отуд истера.
По Вашем телеграфском одобрењу1 издадох
оном другом Французу 500fl., квиту његову на
ту и ону пређе у 100 fl. издату му суму прилажем
./. молећи за наредбу, да ми се издатак у 2781 гр.
22 п. пор. по рачуну накнади. Француз је био
озлојеђен због тога, што је морао тако дуго на
ову награду чекати, и оног истог дана, кад је последњу суму примио, одпутовао је – међутим
– за Италију. При свем том по даваном ми уверавању није био уздржљив, давати ми одговоре
на нека питања, која му по познатом предмету
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говору ништа узнемирујућега. Г. Ристић је, додадох, само констатирао фактично стање ствари онако, како би га и Ви, као и сваки, коме је
оно познато, морали као такво констатирати; ја
бих га заиста морао – од речи до речи онако означити, без да помислим, да сам се тим на какав
рад у извесном правцу обвезао. Тако ни из Књажевих речи: наставих, неможе се, баш да су верно и представљене, изводити нека опасност за
мир Србије, јер немогу друкчије предпоставити, но да је Књаз онакво мишљење изрекао подусловно и у обичној конверзацији, и тако оно
има сасвим друго значење, но кад би се изјавило
као одговор владаоца на постављено званично
питање о предмету од стране каквог надлежног
лица. – Барон мишљаше, да би добро било, да и
гр[офу] Андрашију ове моје назоре о реченом
достављењу саобштим, на што наравао изјавих
моју готовост, да ћу грофу, ако он жели о томе
саслушати ме, одма предстати, како ме позове.
Но како ми до данас таква порука недође, мислим, да нећу ни прилике имати, на овај се предмет повраћати. У осталом приметих г. Каличу,
да спремање за рат није посао, који се тајно
може извршити, а да га сваки, који очи и уши
има, одма неосети; што пак из појединих мера
владе кафански политичари изводе, обично је
далеко од онога а често и баш противно ономе,
што саме владе мисле и намеравају.
Чиних корак преко Dr. Розена, да се ови гласови побију и у „P[olitische] Korr[espondenz]“
[-у], но овај ми донесе одговор уредника, да ће
он чланак примити, ако сме ставити у уводу,
да је допис на основу званичног обавештења
састављен; на што ја непристадох, те тако ова
публикација изостаде.
На питање о путовању Његове Светлости у
Плојеште цару Александрунезнадијах дати задовољавајућег одговора, а ни овде ништа ближе
немогох о томе дознати.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

208.
16. мај 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о гласовима у Бечу да се Србија
спрема за рат против Турске
Бр. 47,

У Бечу 16. Маја 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Добро ми дође Ваше поштовано од 6. тек. Но 17,
јер осећах потребу јачих основа, на којима бих
могао побијати наново – или боље рећи с већом
извесности повтораване гласове о живом спремању Србије, да опет у рат с Портом уђе. О томе
сте се могли из новина а сигурно и из разговора
вођених с тамошњим страним заступницима
уверити. Нађох за добро саставити из Вашег
писма једну ноту, којом његов садржај у главноме саобштих овд[ашњем] министарству. Сутрадан идох министарству, да саобштење усменим
објашњењем подкрепим. У одсуству г. Орција
говорих с бар[оном] Каличем, који ми рече,
да влада његова истина нема извештаја баш о
војеним припремама, које би као доказ служиле
да је Србија на прагу к рату, али гласови другог рода, који из Србије овамо (из којих извора?) допиру, нису такође у стању да пониште
свако обеспокојење због догађаја, који се тамо
предвиђају. Као примере наведе ми барон разговоре, које сте имали и Ви и Његова Светлост
с неким страним дипломатом (или дипломатима – да није с баварским послаником?), и у
коме сте Ви изразили тешкост – и немогућност
положења Србије, да она мирно гледа, подневши толике жртве у последњем рату, како се садашњим ратом користе све суседне народности
и државице – без изгледа да се Србији икакав
знак уважења да за борбу око цељи, за коју се
и Русија сад бори. Књаз пак да је рекао, да је
мир у Србији само дотле осигуран, док руска
војска непређе Дунав. – Ја одговорих г. Каличу
да је тешко интерпретирати туђе разговоре по
чувењу и како их једна страна репродуцира, но
баш и тако узевши, ја неналазим, рекох, у оном
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209.

невини лако страдају, није ни вештим кривцима
тешко, подпуно се оправдати.
Гроф Робиљан дође ми ономад с питањем о
основаности оних алармирајућих гласова о нашим спремама за рат као и о изворима њиховим,
додавши да извештаји гр[офа] Јоанинија слати
њему и преко њега влади Краљевој о томе спомена нечине, шта више да г. Јоаниниј у једном
писму изриком амбасадора напомиње, да тим
гласовима, као неоснованима, или бар одчасти
претеранима, неверује. Генерал констатира, да
ни од овд. владе није чуо, да треба тим гласовима
пажње поклањати, пошто се званичним извештајима, непотврђују, па га баш то зачуђава, да их
овд[ашњи] и полузванични листови подгревају,
те га то доводи на мисли, да се те новости нефабрицирају овде по жељи саме владе, каошто се
одчасти у публици и држи. Ја изјавих, да овакво
објашњење неналазим оправдано, као ни оно,
што неки мисле, да су такови гласови овд[ашњој]
влади повољни баш зато, што су неосновани,
јер дају влади могућност, да опозицији да сатисфакције тим, што после толике вике Србија
једнако на миру остаје – услед пресије од стране
А[устро-]Угарске, и уједно јер одвраћа шовинисте одчасти од важнијих догађаја на истоку, и
уштеђује влади труд, да се сваки час пред њима
правда, што се активнија према руско-турском
рату непоказује. Оба објашњенга садрже праве
тегобе за владу, које она сигурно неће сама стварати, те да их после побија, имајући их доста,
које се против њене воље стварају. У осталом
објасних грофу предмет по свом схватању, и каошто Вам је из мојих пређашњих извештаја познато. Разуме се по себи, да генер[ал] Робиљан,
као и сви дипломати, налази велике опасности
за Србију, ако би она дала повода ширењу постојећих компликација на истоку, јер ниједна
сила неби јој такав поступак одобрила, нити би
је која хтела или могла од злих последица тога у
заштиту узети.
Г. Васиљчиков понуди ми извештаје с бојног поља, да их по телеграфу Вама до знања
достављам; ја то непримих знајући, да Вам те
новости „Pol[itische] Corr[espondenz]“ уредно јавља. Међутим је овај руски дипломат, по
примеру млогих својих предходника при овом

16. мај 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о разговорима са Новиковим и грофом Робиљаном на тему држања Аустроугарске
у руско-турском рату
Бр. 49,

У Бечу 16. Маја 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Г. Новиков оде тек прошлог Четвртка на своје
кратко одсуство. Из разговора, који с њим
имађах о евентуалности, да би А[устро-]Угарска морала изаћи из садашње неутралности, у
руско-турском рату заузете, и то у интересу не
– руском, закључих, да Русија, бар по схваћању
њеног амбасадора, није сигурна, да ће она у том
случају имати Немачку на својој страни. Ово је
врло значајно, и противно је ономе, што се обште о томе држи и говори, да је т.ј. А[устро-]
Угарска у свом држању према садашњем рату парализирана тесним савезом, који између Русије
и Немачке постоји. И заиста тек, ако су назори
г. Новикова основани, може се појмити и објаснити она до крајности идућа попустљивост, коју
Русија према свима жељама А[устро-]Угарске
показује, и с којом би она далеко штедљивија
била, да је чвршће руско-немачко пријатељство.
Г. Новиков није ми ништа позитивнога о томе
казати могао, пошто и сам ништа тако незна,
но довољно је већ и тај факт за оцену положења, што онај савез између Русије и Немачке
непостоји формално углављен, а да постоји, он
би био познат више стојећим непосредно интересираним дипломатима, и онда неби се могла
правдати неизвесност о евентуалном понашању
Немачке, у којој се г. амбасадор находи.
Г. Карцов, бавивши се око осам дана понајвише у околини Беча, одпутова тек јуче у Петроград – и несаставши се са својим амбасадором.
Нетреба се, мислим, надати, да г. Карцов неће
употребити сву своју вештину, да изгубљено положење опет заузме, које је подусловљено осудом његових противника. Почем у Русији млоги
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24 Маја 1877. у Београду
Господине Заступниче,
Стање ствари није се у нас од мога последњег
писма ништа изменило. Ратни догађаји не остају
без утицаја на духове, али овај за сада није још толико јак да какву узбуђеност производи. Колико
озбиљност времена толико не мање и неизвесност
прилика налажу нам смотреност и уздржљивост.
У томе правцу влада чини своје, као што можете видити из прилога односних на покушај да се
на нашој ужичкој граници неке чете образују.
Извештај ужичког начелника окружног, његова
наредба среским пограничним старешинама, и
одобрење министра унутрашњих дела, биће вам
најпоузданије мерило да оцените алармујуће гласове који се не престају о Србији проносити.
Као што ми г. Ф[илип] Христић пише, и у
Цариграду су често узнемирени свакојаким гласовима. Ја вам шиљем овде копије извештаја г.
Христићевих Пр. Но 45, 47. и 48, да бисте били у
стању потпуније сазнати наш положај.
Ови гласови имаће по свој прилици више разних извора и ја сам уверен да ћеони трајати докле
год и рат на истоку траје.
Ја сам се заиста изражавао у смислу ономе, у
коме је реч у вашем писму Но 48 и то према Кнезу
Вреди. Говорио сам у истоме смислу и још некима
од овд[ашњег] консула у намери, да представим
тегобе нашега положаја, као што сте и ви сами
добро објаснили. Али Књаз није се ни пред ким
изразио оним речима, које му се приписују. Он је
само у разговору са француским консулом одбио
да прими на себе јемство, да ће се садашња тишина моћи остати у свима приликама, јер као да је г.
Рошуар навијао разговор тако, да од Кнеза неку
обвезу за будућност чује.
Француски консул учинио је Његовој Светлости ових дана једно саопштење од стране своје
владе. Прилажем вам копију дотичног телеграма,
само ради вашега знања. При овоме телеграму
пада у очи двоје: прво, што се у реду Енглеске и
Аустрије налази и Француска, која је званично
изјавила, да ће се од сваког корака уздржавати, и
друго, што у томе реду нису Немачка и Италија,
јер се не може ни замислити да и оне нису биле
позване да се придруже кораку, које су три силе у
Букурешту учиниле.

посланству, јуче с ума сишао – што се поодавна
могло предсказати.
Г. Протић кренуће се тек прексутра за Београд,
те ће Вам и ова експедиција доста задоцњено до
руку доћи.
Ген[e]р[ал] Зах се овде находи.
Молим Вас, Господине Министре, да и овом
приликом будете уверени о мом особитом поштовању.
KЦукић
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Коста Цукић
210.
24. мај 1877.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Кости Цукићу, о стању у Србији и посети француског конзула кнезу Милану Обреновићу
Српском Заступнику у Бечу
Господ. Кости Цукићу
Пр. Но 18.
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О путовању Његове светлости у Плојеште
није још ништа закључено, али је вероватно да ће
се о доласку цареву у Румунију морати и на овај
акт учтивости помишљати. Рат између Русије и
Турске могао би заиста бити нека сметња овоме
путу, но с друге стране стоји легално и та консидерација2 да је Русија за Србију гарантна сила,
према којој оно не сме бити не исправна. Париски уговор стоји за нас и сада у потпуној вредности, јер га нису само ове две силе потписале.
У свези са вашим писмом Но 413 имам вам саопштити да ми немамо у Италији никаквих емисара. Што је могло дати повода да се противно
држи, биће по свој прилици то, што је овд[ашња]
општина послала два београдска трговца у Рим да
прикупљају добровољне прилоге за ратне страдалнике српске из Кнежевине и околних предела.
Примите и.т.д.

депутација српска, и он мислећи да депутација
из Београда долази, примио ју је, но кад је чуо,
да је она дошла да пледира за Карађорђевића,
он је те назови депутирце отпратио са одговором, да нема мандата, улазити у питање, које му
они предлажу. Доцније је Карађорђевић ишао
у Русију, а чини ми се и у Кишењев, и захтевао
аудијенцију код цара, но није ју добио. На молбу, да може ступити у руску војску, одговорено
му је, да се у руску (редовну) војску примити не
може, ада му ништа не стоји на путу ући у какво
оделење својевољачко
Ја сам већ имао част јавити вам телеграмом,
да саопштења, која вам је учинио извесни Француз заслужују сваку пажњу. Она се у млогоме
слажу са догађајима и оправдавају вашу оцену.
Француз, као што ћете видити и из приложене
белешке,5 иако није овде добар спомен оставио,
опет је о казивању своме био доста савестан.
Полиција је по његовом казивању већ на неке
ствари наишла, као што ћете видити из друге
приложене белешке.
Кутузов се и овде дружио са сродницима Карађорђевића. Не верујем да је агент славенског
комитета, докле је напротив Наришкин, формални опуномоћеник московског комитета; но
Наришкин је, колико га ми познајемо, поштен
човек, који у смутње Карађорђевића не само
није ушао, не их ни издалека не познаје.
Примите и.т.д.

[Без потписа]
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211.
24. мај 1877.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Кости Цукићу, о активностима Петра Карађорђевића
Српском Заступнику у Бечу,
Господину К[ости] Цукићу
Пр. Но 19.
24 Маја 1877. у Београду
Г. Заступниче,
Што се тиче саопштења које је учинио Сафет-паша4 нашем Заступнику, као што се види из његових извештаја, о Петру Карађорђевићу, ја немам
потребе, да вас млого обавештавам, пошто сте ви
у то питање потпуно посвећени. Имао би само у
допуни да напоменем, да из Кашињева имамо од
генерала Игњатијева обавештење, које се своди
на ово: Петар Карађорђевић тражио је од генерала Игњатијева у Бечу аудијенцију, но овај га
није примио. Затим се пријавила генералу једна

[Без потписа]
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212.
24. мај 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о немачкој иницијативи за мир,
њеним разлозима и дугорочним стратешким
интересима; о информацији да ће се српски кнез
Милан Обреновић састати са руским царом
Александром; о разговору са бароном Орцијем по
питању пловидбе Дунавом
Бр. 51,

2 (Лат.) considеratio, разматрање, процењивање.
3 Од 23. априла 1877.
4 Сафет-паша, турски министар иностраних дела.

У Бечу 24. Маја 1877.

5 Видети белешку у: АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, КПов№ 507.
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Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Прошле Суботе бијах код бар[она] Орција први
пут од његовог повратка с одсуства овамо, и
како ген[е]р[ал] Протић тог истог дана имађаше поћи за Београд, хтедох Вам по њему писати,
али ме напрасна болест спречи, те се с њим ни
ради неких усмених саобштења немогох састати, а још мање писати.
Барон ми наново потврди, да се извештаји Кн[еза] Вредеа о држању Србије према
сад[ашњем] рату подпуно подударају с изјавама, које сам ја овде на основу Ваших писама чинио, и да у том обзиру обште успокојење заузима превагу, које услед реченога, које услед датих
од стране Русије доказа, да ће своја обећања у
обзиру на Србију и Црнугору као и на прелаз
Олта строго испунити, које услед измене мисли
између руске и енглеске дипломације, која је с
неочекиваном предусретљивости дошла до споразумљења у обзиру на цељ, па и на обим и само
трајање садашњег рата.
Покушаји у цељи повратка мира озбиљнији
су, но што би се о њима судити могло само по
новинарским нагађањима. Ја бијах с једне доста
поуздане стране увераван, да је Немачка у томе
узела иницијативу, понајпре у виду предлога
овд[ашњој] влади, да (у датој прилици) заједнички на тому раде. Какве побуде притом руководе Немачку, незна се, оне могу бити само обшта потреба Европе, да до мира дође, али могу
и неким посебним немачким интересима бити
диктиране. Том кораку Немачке, ако се обистини, придаје се велика важност и предсказује му
се успех не зато, што ће му се цела Европа радосно одазвати и своју подпору дати, него више
стога што се држи, да Немачка неби изазивала
једно питање ради празног разговора, но да је
напротив унапред осигурана, да тим чини по
вољи – упорнијој у овом рату борећој се сили.
Намирисавши ову тајну берзе су је hausse-ом6
поздравиле. – Свакој сили је из других посебних
(осим обштих) незгода овај рат немио, па тако
и Немачкој, која потребује мира бар докле садашња генерација, која Немачку и у другом виду

памти, неизумре. Тек онда ће она имати снаге
с одсудношћу заступати тежње, које мисли да
треба још да оствари ради својих интереса. И у
садашњем рату као и из поодавна њене су симпатије све на страни Русије а њени су интереси
неодвојни од А[устро-]Угарске, каошто рече један њен државник, те зато се она мора плашити
продужења рата, јер она може изазвати извесне сукобе интереса, који су у стању и А[устро-]
Угарске се толико дотаћи, да учине неизбежним
рат између Русије и А[устро-]Угарске, – ако и не
одмасад, то опет по кратком времену, свакојако за Немачку прерано. Чудновато, онај рачун,
који А[устро-]Угарска прави у обзиру на турску
царевину, Немачка га прави према А[устро-]
Угарској; свака жели, да се одржи status quo код
суседа дотле, док оне сваривши своје противне
унутрашње елементе небуду доста снажне, од
преживившег се status-a quo користити се, – и
разликују се само тим, што ће Цислајтанија,7 и
сад живо германизирана, спремљена бити, да
се у Немачку прелије – кад и ако се Немачки
велеитети испуне, а Маџари ће у отоманском
христијанству, при свему угњетавању од стране
Порте, наћи одсудније и снажније противнике
онда но сад.
О Књаж[евом] путу цару Александру бијах с
више страна опет питан. Незнајући шта је од тих
гласова истина шта не, ограничих моје одговоре
на изјаве мишљења, да ће такав пут, ако се заиста оствари, бити од користи и за Књаза, и за
Србију, и за обште интересе, почем ће он бити
једна гарантија више за мир. Пријемом Књаза
цар ће побити све оне гласове, који се распростиру о одузетој благонаклоности Русије према
Србији, а даће Књазу нове снаге да следује царевим саветима, који, по свему судећи, немогу
друкчији но мирољубиви бити. Свакоме дакле,
који се за одржање мира у Србији интересира,
па дакле чак и Порти, мора овај корак Књажев
мио бити.
Тим гласовима о путовању Његове Светлости цару једини је поузданији извор овд[ашњој]
влади, којој је познато како су и преко кога су
вођени и преговори о тој евентуалности. И у
7 (Нем.) Cisleithanien је био неслужбени наслов аустријске половине Аустроугарске. (Wikipedia)

6 (Фр.) скакање цена, пораст цена вредносних папира на берзи.
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кнезом Богоридом на тему неискрености руске
политике према Србији; о довођењу у питање
савезништва Србије и Црне Горе; о свом погоршаном здрављу

руском посланству незнају ништа ближе о томе,
но што су могли од овд[ашњег] министарства
дознати. У разговору о томе бијах питан, да ли
знам, које ће личности Књаза пратити и да ли
су оне код цара personae gratae, на што одговорих, да то утолико мање могу знати, кад незнам,
је ли уобште пут нешто више но новинарска нагађање.
Г. Орциј ми саобшти, да је на захтевање А[устро-]Угарске Порта напустила спречавати слободну пловидбу до ушћа Тимока под условом,
да лађе не служе војеним потребама ратујућих
сила, те зато је резервирала команданту Адакала право, да подозрељиве бродове задржи и
визитацијом се увери, да онај услов слободне
пловидбе није погажен; – на што је и А[устро-]
Угарска пристала.
Гласови о већ извршеном споразумљењу између А[устро-]Угарске и Русије (а и неких других сила), да се у ослобођеној Бугарској оснује
руска секундогенитура, а Србија да се с Босном
и Херцеговином споји под аустријском секундогенитуром нису ништа више но булазњења
кафанских политичара. Но [Тати́щев] ми на
питање да не прође румунска независност као
наша Краљевина одговори да је тај страх неоснован.8 На примедбу где лежи правичност Европе, кад се једноме осигуравају користи, које се
другоме нестављају у изглед, ма да се овај у истој
цељи упропастио т.ј. Србија, рече па то се разуме по себи.9 Небијах у стању разговор даље млого продужити и уверити се бар, да ли оне мисли
имају дубљег корена или су само лични назори.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

Бр. 52,

У Бечу 31. Маја 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Г. Новиков се поврати ономад на своју дужност
с одпуста, који мораде с пет дана (од 21 свега)
скратити, и који се пре може назвати конференција цара са својим амбасадорима но одпуст
ових. Резултат ове конференције манифестира

KЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877,Ф I, П/5-II, Пов№ 508

213.

Јован Ристић

31. мај 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о положају Русије; о разговору са

се у продужењу политике попустљивости и призрења, која је и досад Русија у овом рату према
интересима Европе а нарочито према жељама и
резервама А[устро-]Угарске и Енглеске показивала, и ма да нас млогих има, који смо држали,

8
9

„Но...да не“, „одговори...неоснован.“ шифровано.
Исто, „На примедбу“, „т. ј....по себи“.
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да се тим постигао неки успех за руску политику, што се ситуација уобште разбистрила и што
су више прецизирани услови, под којима извесне, опасне евентуалности само наступити могу,
ми смо далеко били од увиђења правог, истинског стања ствари, јер судисмо по погрешним
предпоставкама. Г. Новиков ме с неколико речи
изведе из заблуде.10 Стање је далеко од тога, да
би могло и посвећенога задовољити, оно је само
привидно успокојавајуће за оне, који ствари
даље стоје. На програм руски ударају се једнако
нови обручи, без да он, на тај начин стешњаван,
бар у тим границама тврђи бива; примају се и
регистрирају концесије, које Русија даје, а све
оно, што није концедирала, остаје једнако као
отворено питање. Сав успех те попустљивости
своди се на то, што се решавање и прекидање
ових питања одлаже.
Посетих Кн[еза] Богорида, но га незатекох
код куће. Он ме почаствова сутрадан својом
личном посетом, противно поступању својих
предходника, којих се учтивост ограничаваше
само пошиљањем карте. Г. амбасадор ми говори готово у стереотипним разлозима о опасности, која нам предстоји од веровања у варљива
обећања и савете Русије, што изазва моје против-разлоге, да те опасности већ по тому нема,
што нам Русија ништа несаветује, што би по
Порту обеспокојавајуће било, – него, bon gré
mal gré,11 жели од нас, да се од сваке акције уздржавамо. На опомену г. амбасадора, да будемо на
опрезу од Русије, која неволећи Књаза Милана
на тому ради, да га у Србији замени Књазем Николом, својим слепим оруђем, одговорих, да је
Русија сувише добро обавештена о могућности
извршења таквих сањарија новосадске омладине, те да би се озбиљно тим занимала. Ове опомене Алеко-Паше узимају облик пријатељског
интереса, кад их он мотивира тим разлозима, да
ће Србија, ако буде суђено, да турска царевина
пропадне, до свог дела доћи, и без да наново у
борбу улази! – Говорих му о путовању Књаза у
Плојеште и о земунској фабрици алармирајућих
из Србије вести – начином, који вам је из мојих
пређашњих извештаја познат.

Из Црнегоре настављају, преко мене телеграфске вести с бојног поља и иначе слати, и ја
их онако настајавно даље распростирем, каошто
и лане чињах, ма да, тако бар мислим, савез лањски између Србије и Црнегоре више непостоји.
Стање мог здравља је врло зло, и ја зато подносим молбу за одсуство, које, ако ми се и уважи, употребићу тек онда, ако то послови дозволе или ако мој даљи останак овде постане због
слабости без сваке користи за послове.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.
[На полеђини:] Пр[имљено] 3 Јуна 1877.

KЦукић

Приредили:
др Мирослав Перишић
Јелица Рељић
др Светозар Рајак

10 Реченица је шифрована.
11 (Фр.) милом или силом.
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ДОБРОВОЉЦИ ИЗ БОКЕ 1914–1918.

Осврт на књигу Милана Гулића Бокељи на страни Србије
у Првом свјетском рату (Херцег Нови 2015, 310)
Године у којима се обележава стогодишњица
Првог светског рата унеле су додатни импулс у
проучавање тема које се односе на овај ратни
сукоб који је умногоме обликовао читав 20. век
и покренуо процесе чије се последице и данас
осећају. И страни и домаћи историчари бавили
су се различитим темама у вези са местом и улогом Краљевине Србије и Срба у Великом рату.
Објављен је низ научних чланака, монографија,
синтеза, одржавани су научни скупови, штампана репринт издања значајних књига, објављени зборници докумената, мемоари и дневници
учесника, који су унели додатну светлост на догађаје и процесе из бурног периода од 1914. до
1918. године. Поред напора који су за циљ имали проширивање научног знања, уочљиве су и
тенденције за ревизијом досадашњих сазнања,
које су биле мотивисане ваннаучним, политичким разлозима.
Једно од битних питања из историје Срба
током овог периода представља добровољачко
питање. У години обележавања стогодишњице почетка Првог светског рата објављена је
монографија Милана Мицића „Српско добровољачко питање у Великом рату (1914–1918)“ у
којој су синтетизована досадашња знања о овој
теми и која представља добру основу за даља
истраживања. Прошле године у Херцег Новом
је као резултат иницијативе и подршке СПКД
Просвјета и истраживачког напора др Милана
Гулића, научног сарадника Института за савремену историју из Београда, објављена монографија „Бокељи на страни Србије у Првом
свјетском рату“, која представља прву целовиту
историографску студију у којој су обрађена сва
релевантна питања која се односе на добровољце са овог простора.

Структуру књиге чине уводна реч, предговор, 24 тематско-хронолошка поглавља или
потпоглавља, списак 1874 добровољца, списак
извора и литературе, регистар личних имена и
белешка о аутору.
У Уводној ријечи (стр. 5–9) насловљеној са
„Сјећање на сјени храбрих Бокеља“, инспиратор истраживања ове теме, председник СПКД
Просвјета из Херцег Новог, Оливера Доклестић
је, полазећи од својих сећања на разговоре са
Бокељима сведоцима бурних догађаја из времена Првог светског рата, дала кратак преглед
положаја Боке Которске за време аустроугарске
управе и стања уочи и за време Великог рата.
Указано је да се више аутора бавило појединим
питањима која се односе на добровољце из Боке,
али да „до сада није било озбиљног, студиозног
рада, научно и стручно обрађеног, по утврђеној
методологији истраживања, уз изношење чињеница и доношење валидних, добро процијењених закључака, уз претходно сагледавање свих
политичких, војних и психо-социјалних околности“. Дат је кратак преглед успостављања и
тока сарадње са др Миланом Гулићем. Није на
одмет поменути и кратке напомене о особеностима Боке, условљене специфичним географским положајем и благом климом које су допринеле формирању специфичног менталитета
Бокеља (мирни, трпељиви, склони компромисима...), што треба имати у виду приликом читања ове монографије.
На почетку Предговора (стр. 11–17) др Гулић
је кратким напоменама о месту и улози Првог
светског рата у историји, ратном путу Краљевине Србије и добровољачком питању, сместио
тему добровољаца из Боке Которске у одговарајући контекст. Како је питање добровољаца
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у архивским одсецима Херцег Нови и Историјски архив Котор, Државног архива Црне Горе;
у Архиву Југославије, Архиву Србије и Архиву Српске академије наука и уметности. Поред
овога, коришћени су материјали Архива Музеја
науке и технике, Архива Удружења ратних добровољаца 1912–1918. њихових потомака и поштовалаца, Државног архива у Задру и Хрватског државног архива у Загребу. Прегледана су
23 листа и часописа и обављени разговори са
појединим потомцима добровољаца.
Прва три поглавља аутор је посветио приликама у Боки Которској у периоду друге аустријске управе, уочи и на почетку Првог светског рата. У поглављу „Бока Которска у вријеме
друге аустријске управе“ (стр. 19–33) дат је
кратак преглед догађаја од пропасти Млетачке
републике 1797, до успостављања „друге аустријске управе“ над Боком 1814. године. Током овог бурног периода контролу над Боком
су прво имали Хабзбурзи, затим Наполенова Француска, Руско царство, а у 1813. је било
проглашено и сједињење Боке са Црном Гором
(тзв. Добротска конвенција). Под влашћу Хабзбурга Бока је посматрана као једна целина са
Далмацијом и Дубровником – од 1817. ова покрајина и носи назив Краљевина Далмација. У
наставку поглавља дат је прецизан преглед покрајинске чиновничке управе, административне поделе, структура, опсег делатности и рад
Далматинског сабора као представничког тела
и Земаљског одбора који је био његов управни
и извршни орган, учешћу Далматинаца у раду
Царевинског вијећа. Посебна пажња је посвећена истакнутим Бокељима посланицима у Далматинском сабору и двојици од укупно шест
председника које је ово представничко тело
имало – Стефану Митрову Љубиши и др Ђорђу
племенитом Војновићу, који су оставили видног
трага у његовом раду. Од важности за схватање
догађаја из времена Великог рата је и приказ незадовољства становништва које је у неколико
наврата (1848, 1869, 1882) посезало за оружјем
како би одбранило своја права и остварило
своје циљеве. Поглавље се завршава анализом
података пописа из 1910, према коме је простор Боке, односно Которског котара, у четири

Бокеља до појаве ове монографије углавном
разматрано у публицистичким радовима, и
то парцијално, и није постојала заокружена
историографска студија о томе, сам аутор је
као предмет рада навео „покушај да на једном
мјесту реконструишемо ратне прилике у Боки,
околности у којима су се Бокељи одлучивали
за прелазак на српску страну (под тим мислимо на ступање у војске двије српске краљевине
– Србије и Црне Горе) и њихов допринос ослобођењу и уједињењу Јужних Словена“. У вези са
поменуте две српске краљевине, треба приметити да аутор у монографији користи термин,
односно придев „србијански“ за све оно што се
односи на Србију (нпр. „србијанска војска“),
како би правио разлику у односу на оно што се
односи на Црну Гору. Поред тога што је термин
„србијански“ заступљен у изворима из тог периода, овакво гледање на ствари, у коме је и оно
„србијанско“ и оно „црногорско“ српско, у овом
случају се чини оправдано. Како не би било забуне, а због злоупотреба термина „србијански“
(свођење свега што је српско на србијанско,
да би потом оно што није србијанско престало да буде српско – како је о томе писао Мило
Ломпар) није на одмет скренути на ово пажњу.
Највећи део предговора се односи на преглед
коришћених извора и литературе, приказ досадашњих достигнућа историографије посвећене
добровољачком питању. Поред општих радова
(монографија, зборника докумената, чланака)
о добровољачком питању, аутор се посебно
осврнуо на мемоаре и радове у којима је разматрано учешће и допринос добровољаца из Боке
у Првом светском рату. Указано је да, као и у
случају проучавања других тема из наведеног
периода, велики проблем представља недостатак изворних докумената. Услед тога, као и због
временске дистанце због које нема више живих
сведока, аутор напомиње да се тачан број добровољаца не може прецизно утврдити. Упркос
фрагментарности сачуваних архивских докумената, најзначајнији део истраживања односи
се на рад у архивима. Аутор је истраживао у 10
архивских установа, од којих на првом месту
издваја Војни архив у Београду. Велику важност
су имали и лични фондови и збирке похрањени
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општине (Будва, Херцег Нови, Котор и Рисан)
имао 40.582 становника. Велику већину становништва је чинило становништво српско-хрватског порекла (32.475), а у верском погледу су
већину чинили православци (24.791).
У кратком поглављу „Прилике у Боки у предвечерје Великог рата“ (стр. 35–38) приказан је
одраз балканских ратова на држање српског
становништва, али и осталих Јужних Словена са
подручја Аустроугарске, који су отворено подржали Србију и Црну Гору и остале балканске савезнике (масовне манифестације, прикупљање
помоћи, одлазак добровољаца), на шта су аустроугарске власти гледале са подозрењем. Колико је снажно исход балканских ратова утицао
на морал српског становништва Боке, видело се
по обележавању славе которске Српске народне
гарде, које је прерасло у велике антиаустријске
и пројугословенске демонстрације (Тројичинданске демонстрације, 7. јуна 1914). После сарајевског атентата, становништво је, имајући
у виду репресивност аустроугарских власти и
препоруке локалних органа власти, опрезно реаговало.
Поглављем „Бока на почетку Великог рата“
(стр. 39–49) аутор нам је приказао репресивне мере аустроугарских власти према становништву Боке – забрана рада привредних,
просветно-културних друштава и школских
установа, забрана употребе термина „православни“, обустављање објављивања новина,
саслушања и хапшења Срба, или оних који су
оптуживани за симпатије према Србији или
ширење југословенске идеје. Посебна пажња је
посвећњена логору за политичке заробљенике
формираном на острву Мамула близу Херцег
Новог. Наводећи имена истакнутих Срба заточених у Мамули, аутор истиче: „Јасно је да је основни циљ ових хапшења био да се елиминишу
сви људи који су представљали националне и
вјерске предводнике српског народа и који су,
због тога, могли представљати опасност“. Из
имена заточеника се види да је међу њима било
и пројугословенски оријентисаних Хрвата, па и
један римокатолички каноник. Вреди поменути да је поред забране рада српских удружења,
у Котору забрањен и рад два хрватска друштва

(Напредно коло и Хрватски сокол) због симпатија ка идеји „српскохрватске слоге“ и подршке
српским друштвима. Репресија аустроугарског
режима је илустрована и судбинама неколицине Срба стрељаних већ у лето 1914. У част
једног од стрељаних, Милана Срзентића (пореклом из околине Будве, а рођеног у Книну),
Војислав Илић Млађи је испевао песму „Како
умире Далматинац“. Атмосфера која је владала
у Боки („засићена мржњом и зависти према нашој милој Србији“), у којој су на „дневном реду“
биле „сумњичења, преметачине и прогонства“, а
читав простор изгледао као „један велики концентрациони логор, заокружен и начичкан на
границама а унутар форовима и касарнама“, је
одлично представљена и дочарана добро и одмерено одабраним изводима из сећања Новљанина Мирка Комненовића. Иначе, пуштање
докумената и извора да „говоре“ са мером и навођењем упечатљивих детаља који нам приближавају једно време и људе у њему, одлика је целе
монографије. Поглавље се завршава кратким
прегледом распореда аустроугарске Балканске
војске, развојем ситуације на фронту према Црној Гори и неуспешним плановима краља Николе о заузимању Котора.
Следећу велику целину чини разматрање
„добровољачког питања“ – добровољаца у
војскама две српске краљевине, рад на прикупљању добровољаца у различитим крајевима
света и мисије двојице Бокеља у Русији и Јужној
Америци. У поглављу „Добровољци у војсци
Краљевине Србије у Великом рату“ (стр. 51–71)
покривен је период од приступања првих добровољаца србијанској војсци (четници-комите који су остали у Србији после балканских
ратова и први пребези из аустроугарске војске
још током „јулске кризе“) до регулисања статуса и права добровољаца, додељивања земље и
колонизације у међуратном периоду. Обрађено је формирање, организација, реорганизације, бројност и дејства јединица састављених
од добровољаца и велики губици које су трпели у борбама на Церу, Дрини, Колубари и током продора у Босну 1914, у борби са Бугарима
крајем 1915, операцијама на Солунском фронту (Горничевска битка, Кајмакчалан). Аутор је
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најмилијих довели у опасност, изложили своја
имања и ставили на коцку све тековине њихове и њихових предака. Жарка жеља ових људи,
са којима нас спаја иста крв и исти језик, да се
жртвују за нас и за нашу заједничку ствар и да
се боре за циљ, коме и ми сви тежимо: за Ослобођење и Уједињење свих Срба и Југо-Словена
достојна је како наше највеће пажње и похвале, тако и поштовања (...)“. Скренута је пажња
да се на основу расположиве документације не
може утврдити тачан број добровољаца и наведене су неке од процена о њиховом броју. Бројке које се могу срести у литератури, од укупно
130.000 добровољаца у ослободилачким ратовима (1875–1878, 1912–1913, 1914–1918) и од
70.000 који су учествовали у пробоју Солунског
фронта, аутор сматра „мало вјероватним“. Као
реалну бројку наводи да је укупно у ратовима
за ослобођење и уједињење учествовало нешто
преко 40.000 добровољаца, од чега је у пробоју
Солунског фронта учествовало око 21.000 добровољаца.
Релевантна питања о добровољцима у војци
друге српске краљевине обрађени су у наредном поглављу: „Добровољци у војсци Краљевине Црне Горе у Великом рату“ (стр. 73–76). Већ
на почетку рата 60 Бокеља, који су се нашли на
Цетињу, се јавило у црногорску војску као добровољци. После уласка у Будву и приморски
појас јужно од ње, прикључило се још око 200
добровољаца старијих од 42 године који нису
мобилисани у аустроугарску војску. Још десетине Бокеља је пребегло Црногорцима, а стигао је и први транспорт од 450 добровољаца из
Америке. Од ових добровољаца формирани су
Први и Други бокешки батаљон. Друга велика скупина добровољаца у црногорској војсци били су Херцеговци који су на црногорску
страну углавном прелазили после офанзивних
дејстава према Херцеговини и Босни, а било
је и оних који су дошли из Америке. Аутор је
обрадио и ратни пут добровољаца после капитулације Црне Горе. Иако је постојао договор
између краља Николе и регента Александра да
се добровољци прикључе србијанској војсци и у
Љешу око 2.000 добровољаца стављено под србијанску команду, само мали део је од почетка

обрадио сложено питање усаглашавања ангажовања добровољаца са одредбама међународног ратног права и њихово законско увођење у
редован састав војске Краљевине Србије, као и
најважнија акта којим је регулисан њихов статус
и делатност. Указано је на одређене битне тачке
попут пораста броја добровољаца после првих
победа србијанске војске када су заробљаване
веће скупине аустроугарских војника и у вези
са чим се морало приступити планском прикупљању добровољаца; или попут пораста потребе за добровољцима који би попунили војску десетковану у офанзиви Централних сила
и током одступања преко албанских врлети.
Аутор је скренуо пажњу и на проблеме у вези
са лошим односом појединих старешина и војника према добровољцима, што је резултирало
разочарањем, па и бекствима појединаца из србијанске војске. У једној молби којом је група
добровољаца тражила „отпуст из војске“ од министра војног, за старешине је наведено да „су
нас кињили, и од којих доживесмо више увреда,
понижења и запостављања, него што доживесмо у војсци нашег најцрњег непријатеља, против кога се данас дигао цео културни свет. Није
то један случај или два, то је опште зло“. И обични војници су добровољцима знали да „пребаце“ и упитају: „Зашто сте ви дошли овамо, да ли
сте ви мислили да ће вам овде бити боље него
тамо; зар Фрањин лебац да једеш а Црног Пера
заставу да носиш?“ Сличне појаве и однос према
Србима „из прека“ (и не само „из прека“) могу
се уочити и данас, сто година касније. У врху
војске су били свесни значаја добровољаца и колику су жртву они поднели ступајући у србијанску војску, у вези са чим су издаване наредбе „о
потреби братског и другарског опхођења са добровољцима“. Илустративне су речи команданта Дунавске дивизије из јуна 1917: „Старешине
и војници треба да имају стално на уму да су
ова наша браћа добровољци, доласком у наше
редове, заложили више но ми синови Краљевине Србије, јер док нас непријатељ бар до некле
сматра и поштује као законите непријатеље,
дотле њих сматра као издајнике и бунтовнике.
(...) они су презрели своје сопствене животе,
одрекли се својих породица и животе њихових
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ту остао (касније је део добровољаца са Корзике
и Липарија пребачен на Солунски фронт). Аутор је ово објаснио лошим држањем србијанских старешина према добровољцима, али и
„дјеловањем агената црногорског двора, који су
имали за циљ да се за крај рата остави могућност обнове црногорских војних снага“.
Како је највећи број, више од половине, добровољаца дошао из Русије, аутор је доста простора посветио осветљавању околности под
којим је вршено прикупљање добровољаца са
Источног фронта у поглављима „Добровољачки покрет у Русији“ (стр. 77–92) и „Мисија
Мирка Комненовића“ (стр. 93–107). У првом
поглављу је приказана „добровољачка акција“
у Русији од првих иницијатива за прикупљање
и пребацивање добровољаца у Србију из новембра 1914, до учешћа добровољаца у пробоју
Солунског фронта. Приказано је формирање јединица од првих одреда у новембру 1915, преко
формирања (Прве) Српске добровољачке дивизије, Друге српске добровољачке дивизије и
њиховог обједињавања у Српски добровољачки
корпус (јул 1916). Такође, дат је приказ учешћа
Прве српске добровољачке дивизије у борбама
у Добруџи 1916, последица револуционарних
дешавања у Русији на Српски добровољачки
корпус, пребацивања добровољаца на Солунски фронт (у три велика транспорта је пребачено око 12.500) и уврштавања највећег дела
добровољаца у састав Југословенске дивизије.
Током боравка у Русији, прикупљање и снабдевање добровољаца вршено је „на рачун руских
ратних кредита и под условима који су важили
за руску војску“. Када се србијански конзул у
Одеси почетком октобра 1915. на пријему код
Николаја II, саопштивши намеру о формирању
одреда, пожалио како „немамо ни копејке“, руски цар је одговорио: „скупљајте их ви, а ја ћу
вам све дати“. Упечатљиви су и изводи са летака које су Аустроугари бацали из авиона током
борби у Добруџи – позивајући добровољце на
предају, посебно су истицали: „Знајте, да смо за
прво наредили, да се вашим породицама одузме
државна потпора. Видите дакле, да због вашег
злочина патити морају ваше жене, ваша деца и
ваши стари родитељи“. Тешко је представити

себи какве су се све драме одвијале у главама
добровољаца док су читали ове летке. Командант Дивизије, пуковник Хаџић, је писао да је
због овога долазило и до самоубистава.
Рад на прикупљању добровољаца у Русији
додатно осветљава поглавље посвећено делатности Мирка Комненовића. Овај српски „национални радник“ је у периоду пре почетка
Првог светског рата био један од најугледнијих
Бокеља, ангажован на политичком, економском
и културном плану. После заточеништва у Мамули, овај „одлични патриот“, како су га карактерисали савременици, успео је да из Трста пребегне у Италију и да се пребаци у Србију. У јулу
1915. упућен је у Русију да ради на прикупљању
добровољаца. У Русији је обавио врло значајан
посао на концентрацији јужнословенских заробљеника, што је олакшало даљи посао на прикупљању добровољаца. Аутор је врло детаљно
приказао његову делатност у Русији, изазове и
проблеме са којима се суочавао, као и резултате
његовог рада. Интересантно је поменути да је у
пролеће 1918. године имао запажену улогу при
извлачењу Александра Фјодоровича Керенског
из Москве и његовом спровођењу до Мурманска. После Првог светског рата у више наврата
је биран за народног посланика, био је председник општине у Херцег Новом, бански већник
Зетске бановине и министар физичког васпитања народа и в. д. министра за социјалну политику и народно здравље у првој влади Милана Стојадиновића (1935). О мотивима који су га
водили приликом делатности у Русији, речито
говоре изводи из његових сећања на догађаје из
Првог светског рата. Ипак, можда најсликовитије о његовом чврстом националном осећању
говори одредба из тестамента састављеног
1940, годину дана пред смрт: „Српски барјак
који се налази у реченој мојој стојној кући, нека
свакако у њој остане на вечита времена и то као
и сада на видном месту“.
У наредном поглављу „Добровољачки покрет у Сјеверној Америци“ (стр. 109–116) приказан је рад на прикупљању добровољаца у
САД за Србију и Црну Гору. Црна Гора која је
имала велики део војноспособног становништа
у емиграцији, у почетку рата је осећала већу
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добровољачко питање на Италијанском фронту, Аустралији и Новом Зеланду, и у Египту
(Суецки канал). Као и у претходним поглављима, поред општих напомена, пажња је посвећена добровољцима са простора Боке у оноликој
мери колико су то извори дозволили.

потребу за добровољцима, док је за Србију на
почетку било важније прикупљање помоћи у
оружју, муницији и санитетском материјалу.
Приказана је делатност црногорских и србијанских мисија, као и исељеничких организација,
које су прикупљале добровољце. Указано је на
проблеме који су проистицали из неутралности САД, делатности аустроугарских и немачких дипломатских представника који су пратили рад на прикупљању добровољаца и улагали
протесте америчким властима, „велику завађеност“ српских исељеничких организација,
личну нетрпељивост и сукобе међу некима од
најважнијих личности које су радиле на овом
послу, „повољну економску ситуацију услијед
које одушевљење за одлазак у рат међу српским
исељеништвом није могло бити баш тако велико“.
У поглављу „Мисија Шпира Познановића у
Јужној Америци“ (стр. 117–135) приказано је
расположење јужнословенског исељеништва
почетком рата (одбијање да се пријаве као аустроугарски војни обвезници, јавно испољавање симпатија ка Србији и њеној борби, истицање жеље за уједињењем са Србијом и Црном
Гором, први планови самих исељеника за прикупљање добровољаца, делатност припадника
Југословенског одбора, формирање Југословенске народне одбране), а затим долазак, у
другој половини 1916. године, и делатност на
прикупљању добровољаца „познатог и честитог Србина, родољуба из Херцег-Новог“, како је
Никола Пашић у писму Михајлу Пупину, окарактерисао Познановића. Током боравка у Јужној Америци Познановић је путујући широм
континента већ до краја 1916. прикупио пријаве око 3.000 добровољаца. Огромна већина добровољаца није кренула на пут, пре свега због
делатности и отпора Југословенског одбора (намера да добровољци на Солунски фронт стигну
као „некаква Јадранска легија“, а не да се укључе
у јединице србијанске војске) и краља Николе
(противљење код савезника и објављивање у
штампи прогласа којим су Црногорци позвани
да не ступају у србијанску војску). У наредном
поглављу „Добровољачки покрет у осталим
дијеловима свијета“ (стр. 137–142) обрађено је

Велико поглавље „Бокељи као добровољци“ (стр. 143–181) састоји се од уводног дела
„Општи поглед на учешће Бокеља у ратовима за
ослобођење и уједињење (1912–1918)“ и прегледа делатности „истакнутих Бокеља у војскама
Србије и Црне Горе“ по општинама (херцегновска, рисанска, которска, будванска). Прва ствар
коју треба издвојити је свакако бројчано и високо процентуално учешће добровољаца у укупном броју становника – током ратова 1912–1918.
у војскама две српске државе и савезничким армијама (америчкој, француској и британској)
учествовало је око 1.900 добровољаца. У односу на укупан број становника Которског котара
(према попису из 1910) испада да је сваки 21 становник био добровољац! Највећи број је забележен у Будванској општини (1.072), где је сваки
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на почетку Великог рата. Он је учествовао још у
Херцеговачком устанку (1875–1878) и Херцеговачко-бокељском устанку (1881–1882), као и у
балканским ратовима са своја три сина. Многи
су учествовали као добровољци у балканским
ратовима, а неки и касније у Другом светском
рату. Посебно треба истаћи три жене-добровољца, болничарке Анку Тројановић, Милку
Илић и Маријету Катурић. Од оних који су
учествовали у савезничким војскама као добровољци, најупечатљивији је случај Јока Мештровића који је погинуо на Западном фронту у
саставу америчке војске. За подвиге је посмртно
одликован Конгресном медаљом части, највишим америчким војним одликовањем, којим је
током Великог рата одликовано свега 78 људи.
Читајући о подвизима добровољаца из Боке, падају на памет речи Радована Самарџића из „Великог века Дубровника“ којима је објашњавао
„јунаштво и херојство старих Бокеља“: „Ради
голог одржања Бокељима је била потребна не
свакодневна борба, него и изузетан подвиг, често и херојство. И зато, кад у скривеном језгру
толиких напора постоји само тај готово невидљиви узрок, јунаштво ради јунаштва и чојство
ради чојства долазе као неминовност.“
У поглављу „Бродолом под Медовом“ (стр.
183–188) описано је страдање добровољаца
24.12.1915. када је пароброд Бриндизи наишао на мину на 500 метара од луке у Медови.
Претпоставља се да је на броду било више од
500 добровољаца, мисија Црвеног крста, новац,
санитетски материјал и различите потрепштине прикупљене у Северној Америци. Прецизни
подаци не постоје, а процене броја страдалих
се крећу од 320 до 400. Број страдалих Бокеља
варира од 48 до 70. Поред великог броја страдалих представу о овој трегедији употпуњују
потресни описи и сведочанства преживелих и
присутних.
Последња три поглавља односе се на догађаје и прилике у Боки од пада Црне Горе до
краја рата. У поглављу „Прилике у Боки након
пада Црне Горе“ (стр. 189–194) видимо какве
су прилике владале од почетка 1916. године –
оскудица хране, разрачунавање са аустроугарским грађанима који су пребегли на територију

седми становник био добровољац. Поједина села
су имала још већи удео, тако су из села Крушевице (Бајкове) изнад Херцег Новог, регистрована 54 добровољца, или сваки шести становник!
Овако велики удео не умањује ни чињеница да
је знатан део добровољаца стигао из прекоморских земаља и да нису пописани као становници Боке 1910. године. Посматрајући ове бројке
не може да не падне на памет парола (и не само
парола!) из Булгаковљеве „Беле гарде“, са једног
од места где је вршен упис добровољаца: „Херој
можеш и да не будеш, али добровољац мораш
бити“! За разлику од Кијева 1918/19, добровољци из Боке углавном нису једноставно одлазили
на места за упис добровољаца, већ су морали да
беже из једне државе у другу, да прелазе линију
фронта ризикујући живот, да препливавају
реке, напуштају релативно угодан и економски
обезбеђен живот у САД и прелазе хиљаде километара како би ризиковали свој живот у борбама за ослобођење и уједињење. Некима је било
потребно и више покушаја – Стеван Мустур
из Ђеновића је у јуну 1914, тек из трећег пута
успео, тако што је „баркицом допловио до мула
Војводића и ту поставио српску заставу, а затим
побјегао ка брдима и докопао се Србије“. А да
је међу Бокељима било хероја и јунака, сведоче
бројна домаћа и страна одликовања и сећања на
њихове подвиге. Упечатљив је, на пример, случај
Михајла Павловића који је из рата изашао као
девет пута рањавани војни инвалид, са чином
капетана прве класе и чак 12 одликовања! Аутор даје описе подвига низа добровољаца који
су се истицали „својом присебношћу, храброшћу и презирањем смрти“. Писац овог приказа као једно од најупечатљивијих места издваја
опис јунаштва Јова Бајковића у жестоким борбама на Солунском фронту (стр. 150). Читајући
биографске цртице добровољаца можемо рећи
да је међу њима било од обичних сељака, рудара
из америчких рудника, до учитеља, професора
гимназија и школованих помораца. Било их је
међу пешадијом, морнарима, па и међу авијатичарима. Неки од њих су се као гимназијалци
јављали у добровољце током балканских ратова, а неки су били и у познијим годинама – Никола Радовић из Крушевица је имао 74 године
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Црне Горе, суђења војних судова за дело „велеиздаје“ (у новембру 1916. осуђено је 48 Бокеља
на смртне или вишегодишње затворске казне),
стрељања, помоћ локалног становништва ратним заробљеницима. Како су се држали Бокељи
пред стрељачким стројем, показују речи учитеља Ива Поповића који је показујући руком у
правцу Црне Горе и Србије, узвикнуо: „Удрите,
тамо су моји осветници“. Већ је поменуто да је
међу заточенима на Мамули био и један римокатолички каноник, а аутор нас овде упознаје са
држањем которског бискупа Франа Ућелинија
који је показивао „толеранцију према Србима“,
„проповједао братство Срба и Хрвата“ и протестовао против хапшења Бокеља. Овакво његово држање је „драстично одударало од осталих
припадника католичког клера у Далмацији“
који су предњачили у подршци аустроугарској
политици. Ово потврђује слику о Боки о којој,
упркос повременим искушењима (и антиподима Ф. Ућелинија, као што је био бискуп Павао
Буторац), можемо говорити као о простору
верске толеранције.
Дужна пажња је посвећена и „Побуни морнара у Боки“ (стр. 195–205), у којој је, према
проценама, учествовало 4.500 морнара и која
је „потпуно избацило из строја другу најважнију луку Монархије, као и низ њених великих
и важних ратних бродова“. Приказано је шта
је све претходило побуни, који су били мотиви морнара, како се почетком фебруара 1918.
одвијао овај устанак и како је брзо „сломљен“;
како је текао судски процес организаторима,
како су Бокељи гледали на побуну, затим учешће
Бокеља морнара у побуни и делатност адвоката
Александра Митровића из Херцег Новог, који је
бранио оптужене. Иако је побуна брзо угушена,
Беч је после тога до краја рата престао „у пуном
капацитету“ да користи Боку Которску као ратну луку.
У наредном поглављу обрађени су „Посљедњи дани Царевине и први дани југословенске државе у Боки“ (стр. 207–213). Аутор се
осврнуо на примопредају аустроугарске флоте
и даљу судбину бродова (незнатан део је припао новоформираној југословенској држави, а
остало, према условима примирја, Француској).

Расположење народа и прилике у Боки су били
такви да су се свуда видела „весела и прерадосна лица“, одушевљењу „није било краја“, скидани су „туђијем словима написани натписи“ и
постављани ћирилични, формирана су народна
већа, „одушевљен дочек“ је приређен србијанској војсци „са мјесном музиком, барјацима и
френетичним повицима“; било је више великих
народних манифестација, ношене су и истицане српске, хрватске, словеначке и заставе савезничких држава. После потписаног примирја на
тврђавама око Херцег Новог су се завијориле
српске заставе – Томо Крстов Поповић је у свој
дневник записао: „пошто је заувијек покопана
аустријска застава, данас је истакнута српска
застава, која се поносито вије. Ово је изазвало
у многоме и многоме патриотскоме оку сузу радосницу.“
Монографија је засвођена и употпуњена
„Списком добровољаца из Боке Которске“ (стр.
215–280) у којем су поименично наведена 1874
до сада позната добровољца из херцегновске,
рисанске, которске и будванске општине, који
су се борили у војскама две српске краљевине,
као и у америчкој, британској и француској
војсци. Списак је обогаћен фотографијама и
подацима о појединим добровољцима.
У својој књизи успомена „Бока и Бокељи“
Симо Матавуљ је написао: „Где год ногом станеш на тој класичној земљи, стао си на развалину која често има знатну тежину у светској
повесници“. Богата прошлост Боке нашла је
свог одраза у низу историографских дела. Монографијом Милана Гулића „Бокељи на страни
Србије у Првом свјетском рату“ историографско наслеђе Боке је обогаћено једном вредном
књигом. Књигом, која је у себе сажела сва досадашња знања о овој теми и којом је, захваљујући
темељним архивским истраживањима, направљен значајан искорак у односу на постојећа
сазнања. Написана јасним, читким стилом,
књига је доступна широкој читалачкој публици, свима које интересује историја Срба, Првог
светског рата, добровољачког питања или Боке
Которске. После читања књиге можемо рећи да
су се оправдале наде председника СПКД Просвјета из Херцег Новог „да ће ова публикација
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подсјетити на храбре бокељске синове, на вријеме када су част и образ били важнији од живота“. Захваљујући овој књизи велика прегнућа и
жртве Бокеља поднете у периоду Великог рата
неће остати ни заборављени, ни скрајнути, што
би их обесмислило. Придружујемо се нади изреченој у „уводној ријечи“ да ће се међу читалачком публиком наћи и млади Боке Которске
„да би се поносили својим прецима“. Ако је
данас, упркос горе наведеној одредби из тестамента, спорно да у кући Мирка Комненовића у
Херцег Новом (Топла), која је уједно и градски
музеј, „на видном месту“ стоји „српски барјак“
(уклоњен, па враћен на друго место 2014. године), млади Бокељи ће моћи о делатности овог
истакнутог Новљанина да читају у монографији
и да виде са каквим се усхићењем 1915. приближавао ратној престоници Србије, Нишу; како је
говорио о „освети Косова, освети Брегалнице,
срамним поразима Цесареве војске“ и како се
пријавио „да као добровољац безрезервно послужи Србији“ (стр. 95); како је у Русији „тешко и напорно“ радио „од јутра до мрке ноћи“ на
прикупљању добровољаца образлажући то речима: „Одржавао нас је морал и света идеја за
коју смо радили. Узвишено је и пријатно било
радити за народно ослобођење и уједињење“
(стр. 98). Моћи ће да виде и како су Бокељи почетком рата пркосно побадали српску заставу
бежећи пут Србије или како је са сузама у очима она дочекана крајем 1918. године. У времену
када се уклања српска застава из Градског музеја
„Мирко Комненовић“ у Херцег Новом или када
се расправља о уклањању спомен плоче подигнуте 1931. године у Будви „На успомену доласка
храбре побједоносне Српске војске“ 8. новембра
1918, потребно је да се објављују овакве књиге
које ће без острашћености, на основу темељних
истраживања и научне методологије, говорити
о прошлој стварности и, насупрот селективном
одабиру чињеница и њиховом тенденциозном
тумачењу, доприносити ширењу научног знања.
Момир Нинковић
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