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Зборник радова Генерал Милан Недић и домаћа управа у Србији 1941‒1944.
године – Научни погледи, настао је као резултат одржавања истоименог округлог стола који је припремио Музеј жртава геноцида. Округли сто је одржан 10. јуна 2016.
у амфитеатру Филозофског факултета у Београду. Према програму своје излагање
требало је да одржи 17 говорника, али је на крају тај број био готово за трећину мањи, па је реферате поднело тек 12 учесника. Говорили су др Јелена Лопичић Јанчић
(Међународно ратно право и влада Милана Недића), др Далибор Денда (Биографија
генерала Недића до Априлског рата 1941), др Бојан Димитријевић (Оружане снаге
домаће управе), ма Раде Ристановић (Специјална полиција), др Младенка Иванковић (Холокауст), др Драган Алексић (Јеврејска имовина), Силвија Крејаковић (Жртве немачких одмазди у Србији), др Маријана Мраовић (Пропаганда), др Љубинка
Шкодрић (Просветна политика), др Зоран Јањетовић (Ангажовање радне снаге), др
Александар Стојановић (Завод за преваспитавање омладине у Смедеревској Паланци) и др Вељко Ђурић Мишина (Избеглице).
Зборник се састоји од Речи уредника (стр. 710) и осам ауторских текстова
(11191). Реч уредника заправо је уводно слово директора Музеја жртава геноцида
др Вељка Ђурића Мишине са отварања округлог стола, у коме нас је у најкраћим цртама упознао са институцијом на чијем се челу налази, а затим објаснио разлоге који
су утицали да Музеј узме учешће у организацији скупа. Напомињући да је „Милан
Недић личност која је обележила српску и југословенску историју“, он је констатовао да се и после 70 година од његове смрти и краја Другог светског рата „његова
делатност у време окупације Југославије сагледава и даље као контроверзна“. Ђурић
је посебно истакао и то да организатори немају намеру да „политизују“ тему, те да
због тога аутори ни на који начин неће бити цензурисани у свом раду, нити ће се на
њих утицати на било који други начин. Своје излагање је завршио речима: „Нисмо
планирали да скуп окончамо било каквим закључцима из простог разлога јер је то
данас и даље готово немогуће“.
Први рад насловљен Прилози за биографију генерала Милана Недића до
Априлског рата 1941. године (1130) потписује потпуковник др Далибор Денда из
Института за стратегијска истраживања. Пошто је на почетку истакао да „целовита и
тачна биографија генерала Милана Ђ. Недића у српској историографији још није написана“, аутор је извршио реконструкцију Недићевог каријерног пута до Априлског
рата 1941. године и изнео мање познате детаље из његовог живота који су били од
значаја за развој југословенске војске између два рата. У кратком закључку је истакао
да је личност генерала Недића „веома контроверзна и у најмању руку компликована
за разумевање, те да је његово учешће у окупационом апарату, на челу марионетске
српске Владе народног спаса, несумњиво у супротности са генераловом каријером
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до 1941. године“, као и да „заслуге из периода пре II светског рата не могу потрети
улогу коју је генерал Милан Недић као симбол колаборације играо у окупираној Србији“.
Др Бојан Симић, научни сарадник Института за новију историју Србије, није имао излагање на округлом столу, али се његов прилог „Генерал Милан Недић у
италијанској дипломатској грађи (19401943)“ (3145) нашао у зборнику. Аутор анализира депеше италијанског посланства у Београду упућиване у Рим у периоду новембар 1940 – септембар 1943. године, а које се тичу личности и деловања генерала
Недића. Италијанске дипломате су од почетка указивале да је Недићев положај „крајње слаб“, да он „нема никакву стварну власт“, да „не ужива поверење већине Срба“.
Сви извештаји које је аутор користио готово по правилу говоре о покушајима генерала Недића да промени свој положај, добијањем већих ингеренција власти. У неколико италијанских извештаја посебно су истакнути „антифашистичко расположење
српског народа, непопуларност Недићеве владе међу широким народним масама“, те
да су сва дешавања везана за кризе Недићеве владе у народу пропраћена „у потпуној
незаинтересованости“. Аутор закључује да је Недић у италијанским очима виђен као
„веран сарадник Немачке (...) али и српски националиста (...) који и даље сања о формирању „Велике Србије“ под својим вођством“. Италијанске процене су, осим тога,
говориле о Недићу као опрезном и лукавом човеку који је био „далеко најспособнији
од свих Срба који су веровали у победу Сила осовине у Другом светском рату“.
Трећи рад Жртве масовних одмазди – Краљево, октобра 1941. (4765), потекао је из пера Силвије Крејаковић, музејског саветника Народног музеја у Краљеву.
Ауторка је на основу својих истраживања изнела податак да је током октобра 1941.
у Краљеву идентификовано 2.225 страдалих цивила, од чега њих 2.194 представљају
„лагерске жртве“. Најмање 60% страдалих било је у „најплодотворнијем животном
и радном добу – између 25. и 45. године“, а 4,7% страдалих било је малолетно. Од
укупног броја „лагерских жртава“ 21% радило је у Фабрици авиона, док су готово
31% чинили „радници и железнички службеници као и они запослени у железничкој
радионици“, а поред њих стрељани су и припадници других друштвених група: судије, професори, земљорадници, ученици, занатлије, домаћице, трговци, кафеџије и
„свирачи (махом Роми)“. Чини нам се да у складу са носећом темом зборника ауторка
није довољно простора посветила анализи учешћа чланова „домаће управе“ у догађајима у Краљеву октобра 1941. године, будући да су том сегменту рада посвећена
тек четири краћа пасуса.
Принудни рад у окупираној Србији 1941‒1944. године (6784), наслов је четвртог прилога који је написао др Зоран Јањетовић, научни саветник Института за новију историју Србије. Аутор је анализирао различите начине принудног рада у окупираној Србији у чију реализацију су биле укључене домаће окупационе власти. Тако
се дотакао планске пољопривредне производње, обавезне радне службе (приказани
су сви (не)услови којима су обвезници у току обавезне радне службе били изложени),
питања радника који су из окупиране Србије одлазили на рад у Немачку. Посебну
пажњу је поклонио деловању Националне службе за обнову Србије, основане крајем
1941. године, која је углавном омладинце покушавала да „радом преваспита у духу национализма, антикомунизма, антисемитизма, антидемократичности, верности
„народној заједници“ и да их научи да су дужности изнад права“.
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Др Александар Стојановић, научни сарадник Института за новију историју
Србије, аутор је петог прилога насловљеног Завод за принудно васпитавање омладине у Смедеревској Паланци (85122). Анализирани су отварање Завода (идеја Димитрија Љотића) за „преваспитавање младих комуниста“, административни оквири рада, однос са окупационим властима, Недићевом владом и то углавном са министром
просвете Велибором Јонићем (будући да је Завод био орган министарства просвете и
вера), специјалном полицијом и покретом Збор. Ауторовој анализи нису измакли ни
услови за живот и образовање штићеника Завода, њихове слободне активности, васпитни концепт управе, али и дисциплинске мере којима су штићеници Завода били
подвргнути. Посебна пажња посвећена је односу штићеника и васпитача.
Шести рад, Пропаганда домаће управе у Србији 1941‒1944. године (123158),
написала је др Маријана Мраовић, виши архивиста Војног архива у Београду. У раду
су исцрпној анализи подвргнути многобројни сегменти пропаганде домаће управе у
Србији. Скицирано је пропагандно ангажовање председника „Владе народног спаса“ Милана Недића („Био је изузетно сугестиван и способан да на крајње симплификован, пријемчив начин пренесе жељену поруку“), министара Велибора Јонића
и Михаила Олћана и управника града Београда Драгомира Драгог Јовановића, као
носилаца власти домаће управе, те Димитрија Љотића, Милосава Васиљевића и др
Ђока Слијепчевића, као чланова покрета „Збор“. Централни део посвећен је Одељењу државне пропаганде, које је формирано убрзо по образовању Недићеве Владе.
У том смислу у фокусу су се нашли: организација Одељења државне пропаганде,
његово финансирање, кадровска политика, правни и материјални статус службеника,
сарадња са представницима немачког пропагандног апарата и другим институцијама у систему домаће управе, а посебно су анализирани његови одсеци за: штампу,
радио и филм, позориште и приредбе, Црногорски одсек, као и Антикомунистичка
лига. Ауторка је истакла да је пропаганда била „обликована према менталитету, схватањима и психолошком профилу просечног српског становника путем ограничавања
сазнајних могућности прималаца пропагандних садржаја и стварањем искривљене
слике актуелних дешавања“, закључујући на крају рада „да су све време окупације
рад Одељења државне пропаганде, као и целокупна пропагандна активност домаће
управе били зависни од немачког усмеравања, диктата и цензуре“.
Позоришни часопис Српска сцена 1941‒1944. године (између струке и пропаганде) (159179), наслов је седмог рада чији аутор др Ненад Антонијевић, музејски
саветник Музеја жртава геноцида, није поднео реферат на округлом столу. Аутор на
почетку наводи да је то измењена и скраћена верзија текста „’Српска сцена’ – Прилог историји позоришног живота у Београду“ који је објављен у часопису Токови
историје, 1–4/1998. У раду се анализирају структура и садржај часописа Српска сцена, делатност Српског народног позоришта у Београду (19411944), делатност Драме
овог позоришта у предратном и ратном периоду, те положај чланова Позоришта после
ослобођења Београда октобра 1944. Тек на неколико места аутор помиње одређене
ставове који би се могли сматрати пропагандом коју је преносила Српска сцена, да би
закључио да „у целини гледано, за Српску сцену ипак се може казати да је био стручни часопис посвећен позоришној уметности“. Мишљења смо да је овај рад далеко
од носеће теме зборника радова „Генерал Милан Недић и домаћа управа у Србији
19411944. година – научни погледи“.
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Последњи прилог О разговорима генерала Милана Недића, председника Владе народног спаса, и високих представника немачке војно-управне команде у Србији
(181191) потписује др Вељко Ђурић Мишина. Аутор је на округлом столу одржао
реферат посвећен избеглим лицима, а прилог објављен у зборнику представља приређен документ. У уводном делу аутор нас упознаје са начином на који је тај документ доспео у Музеј жртава геноцида, али није предочио шири историјски контекст
који би нам помогао да документ боље разумемо. Уместо тога, упутио нас је на свој
прилог „Записници са саслушања генерала Милана Недића у Београду 1946. године“, Годишњак за истраживање геноцида, бр. 8 (Београд – Крагујевац: Музеј жртава
геноцида – Спомен музеј 21. октобар, 2016), стр. 299360. Иако сам наслов прилога
сугерише да је Недић разговарао са више представника немачке војно-управне команде у Србији, реч је заправо само о разговору генерала Недића са Харолдом Турнером. Документ није критички анализиран и недостају му напомене приређивача,
које би читаоцу омогућиле да створи ширу „слику“ и на бољи начин разуме важност
овог документа.
У целини посматрано, зборник радова Генерал Милан Недић и домаћа управа
у Србији 1941‒1944. године – научни погледи одаје утисак извесне недовршености и
фрагментарности. У њему нису објављени радови историчара који су имали излагања на округлом столу, а чији су реферати разматрали низ битних питања (специјална
полиција, холокауст, просветна политика, оружане снаге, питање јеврејске имовине)
везаних за генерала Недића и домаћу управу у периоду 19411944. године. Морамо
истаћи да прилози у зборнику нису истог квалитета, чак сви не садрже исте елементе
научног рада (резиме на енглеском језику имају три рада, резиме на српском један,
док четири рада уопште немају резиме; списак коришћених извора и литературе наведен је само у два прилога, док у шест радова није дат).
Упркос одређеним недостацима, идеја да се са научног становишта посматрају
личност Милана Недића и домаћа управа у Србији у периоду 19411944. заслужује
похвалу, тим пре што се о темама које изазивају опречне ставове како у широј, тако и
у уско научној, историографској јавности, мора разговарати. Због тога је зборник Генерал Милан Недић и домаћа управа у Србији 1941‒1944. године – научни погледи,
само први корак ка спознавању укупне улоге Милана Недића и домаће управе у Србији
током Другог светског рата.
(Марко Б. Милетић)
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Милутин Живковић, Независна Држава Хрватска у Србији 1941,
Лепосавић, Институт за српску културу Приштина, 2018 (359).
Монографија Милутина Живковића под називом Независна Држава Хрватска у Србији 1941. изузетно је значајна за разумевање судбине српског народа на
простору Старог Раса у време окупације у Другом светском рату. Бирајући овакав
наслов, аутор је недвосмислено показао да је његова основна намера да прикаже део
једног вишедеценијског процеса, који је свој епилог умало доживео у најкрвавијем
рату. У причу о страдању старорашких Срба у данима усташке окупације овог простора аутор је уткао и целовит поглед на историју Старог Раса, друштава која ту вековима живе, верску дијагоналу која раздваја етнички словенско становништво, судар
две цивилизације, источне и западне, османске и аустроугарске, сучељавање идеја и
идеологија, идеја насталих у Бечу у 19. веку, великохрватских идеја насталих у Загребу, југословенске идеје, српске националне мисли, борбе великих сила да остваре доминацију над овим геостратешки изузетно значајним подручјем, ужаса који су
обележили судбину српског народа у 20. веку – рата, окупације, геноцида и егзодуса
и перманентну борбу старорашких Срба да сачувају културно и историјско наслеђе
на простору који представља колевку српске државности.
Структуру књиге чине предговор, увод, поглавља врло упечатљивих назива у
оквиру којих се налази низ тематских целина, закључак и биографије. Предговором
је аутор читаоце увео у изазове са којима се историчар суочава на свом истраживачком путу, нарочито када је реч о теми која интригира и сажима један процес дугог
трајања, чије су последице и даље присутне. Деликатност теме, уплив дневне политике и неопходна временска дистанца од догађаја сигурно су утицали на то да пре
појаве књиге Милутина Живковића Независна Држава Хрватска у Србији 1941. у
домаћој историографији није постојала студија која се тицала окупације Старог Раса.
Управо је недостатак „путоказа“ и ослонца у литератури једном младом историчару
и био полазни изазов. С једне стране, аутор се суочио са дефицитом литературе. С
друге стране морао је да савлада једну другу истраживачку препреку која се тицала
прикупљања богате и разасуте архивске грађе домаће и стране провенијенције, као
примарног историјског извора за настанак овог за домаћу историографију изузетно
значајног дела.
Изворни материјал који је аутор користио похрањен је у архивима на територији Србије (Београд, Краљево, Нови Пазар, Ужице, Чачак), Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Италије, Немачке и Албаније. Када је реч о архивској грађи
југословенске провенијенције, односно архивској грађи некадашњих југословенских
република, као изворној подлози ове монографије, најважније место заузимају фондови Војног архива у Београду, затим Архива Србије, Архива Југославије. Аутор је
консултовао и архивске фондове Државног архива Црне Горе, Хисторијског музеја
Босне и Херцеговине, Хрватског државног архива у Загребу. Када је реч о архивској грађи стране провенијенције, аутор је користио фондове Архива Министарства
спољних послова у Берлину и Архива Историјског одељења Генералштаба Републике Италије.
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Своје истраживање заокружио је користећи десетине монографија, објављене
историјске изворе, мемоарску грађу, штампу, расправе и чланке.
У Уводу је описана атмосфера која је владала у првим ратним данима 1941.
године. Војни слом Југославије у Априлском рату и окупација Старог Раса од стране
немачког завојевача трасирала је пут великохрватским територијалним амбицијама
заснованим на плановима који су конструисани у Бечу у 19. веку. Верска шареноликост, вишевековни историјско-политички догађаји и уплив дневне политике на прекрајање прошлости Старог Раса утицали су на то да муслимански део становништва
окупатора дочека као ослободиоца. Показивање лојалности окупатору и антидржавна делатност пете колоне у данима Априлског рата, омогућили су муслиманском становништву преузимање цивилне администрације. Био је то почетак верског грађанског рата који је, према речима аутора, представљао „доминантну константу Старог
Раса под окупацијом“ а истовремено и повољан тренутак за остваривање наводног
хрватског историјског и државног права на територију „Санџака“.
Најсадржајнији део књиге подељен је на више тематских поглавља. Прво поглавље Идеолошка подлога ширења НДХ посвећено је плановима хрватских идеолога за простор Старог Раса, политичким, историјским, верским и економским разлозима на којима се темељила хрватска територијална амбиција, односу муслиманског
становништва према претензијама НДХ, будући да им је ова квислиншка творевина
реализацијом својих планова омогућавала доминантан положај у односу на Србе, те
су је са симпатијама војно и политички помагали. Политички програм владе НДХ о
територијалном проширењу на простор Старог Раса пронашао је утемељење и континуитет у идејама које датирају још из 19. века. Наиме, реч је о мегаломанским
пројектима велике Хрватске Јосипа Парташа, Фрање Кружића, Еугена Кватерника,
Анте Старчевића, Јосипа Штросмајера с краја 19. века и Иве Пилара и Милана Шуфлаја с почетка 20. века. Они су, позивајући се на наводно хрватско историјско право,
„Рашију“ представљали као хрватску земљу, истицали наводно хрватско историјско
право на поменути простор, негирали постојање српског националног идентитета,
давали легитимитет аустроугарском миту о српском империјализму и мапирали Хрватску од Алпа до Косова.
Од првог дана окупације старорашким муслиманима чинила се привлачном
идеја о приближавању Загребу и уједињењу Старог Раса са Босном унутар НДХ,
будући да их је и сам Павелић називао „цветом хрватског племства“. Пропаганду о
„Санџаку“ као саставном делу БиХ у оквиру римске покрајине Далмације НДХ је
ширила и кроз штампу, усташка гласила Сарајевски нови лист, Нови лист, Хрватски народ и Освит. Та пропаганда је подилазила тежњи старорашких муслимана за
припајањем БиХ и обнављањем некадашњег Босанског вилајета и привилегија које
су беговске породице некада имале. Други правац усташке пропаганде био је усмерен ка демонизацији Срба, изазивању верске нетрпељивости и увлачењу муслимана
у конфликт са Србима, као виновницима њиховог „страдања“ у Краљевини Југославији. И док је усташка пропаганда прекрајала историју Старог Раса потирући национални и културни идентитет и историјско наслеђе старорашких Срба, Италија је, с
друге стране, истицала древност српских корена на овом простору.
Друго поглавље Организација усташког режима говори о окупацији Полимља од стране Владе НДХ крајем априла и почетком маја 1941. и организацији уста-
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шког режима стварањем усташких институција и цивилне администрације у Пријепољском, Нововарошком и Прибојском котару. Одмах по успостављању цивилне
управе примењиване су шовинистичке мере према српском становништву које су
се огледале у отпуштању Срба из администрације, забрани ћирилице и уклањању
јавних натписа на ћирилици, српских националних симбола шајкаче и опанака, обнове плаћања ушура беговским породицама, полицијским рацијама које су резултирале убиствима, зверским ликвидацијама старорашких Срба, одузимању одликовања
и почасти из времена Краљевине Југославије, контроли рада Српске православне
цркве. Старорашки муслимани су своју приврженост усташкој идеологији показали сагласношћу са покушајима примене расистичких усташких закона, захтевима да
им се пошаље што више усташких јединица у Стари Рас ради потпуне елиминације
Срба, скандирањем усташких поздрава и истицањем усташких симбола, проусташким манифестацијама као што су били свечани дочек хрватског домобранства и
оружништва, прослава имендана „оца домовине“ Анте Старчевића и поглавника Анте Павелића. Своју лојалност влади у Загребу желели су да компензују конкретним
војним, политичким и економским привилегијама. Желели су исти онај положај који
је Сјенички котар имао у време Османског царства те је средњовековна османска феудална структура обновљена до лета 1941. године у Нововарошком, Пријепољском,
Прибојском и Сјеничком котару и Дежевском и Штавичком срезу. Под притиском
усташког режима, део Срба је почео да се исељава, док је други део тражио заштиту
италијанских и немачких власти и стрпљиво чекао одлазак усташа из Старог Раса,
који је током лета 1941. био све извеснији.
Треће поглавље Устанак – између патриотских побуда, идеолошких тенденција и етничко-верских сукоба посвећено је анализи утицаја Јулског устанка у Црној
Гори на прилике у Старом Расу, ширењу устанка на његове периферне делове, формирању и наоружавању „муслиманске милиције“ за борбу против устаника, чију су
огромну већину чинили Срби, оснивању преког суда, репресалијама које су чињене старорашким Србима у виду хапшења, премлаћивања, пљачке њихове имовине,
паљења села, зверских мучења и убистава, пресудној улози локалних муслимана у
сузбијању устанка у Полимљу, за које та борба није била ни идеолошки ни војни ангажман, већ борба на верској основи.
У четвртом поглављу Крах управе НДХ у Старом Расу описана је атмосфера у Старом Расу након гашења устанка, реокупација овог простора од стране италијанског окупатора, репресалије над српским становништвом, његов однос према
окупатору који се огледао у максималној кооперативности и лојалности и учешћу на
проиталијанским манифестацијама у циљу спречавања одмазде и напада муслимана
које су добро наоружале снаге НДХ, лојални став муслиманског становништва према
окупатору и повлачење цивилних и војних органа НДХ са ових простора.
У петом, последњем, поглављу Последице усташке управе НДХ и рецидиви
њене политике према муслиманима у каснијим фазама рата реч је о последицама
усташке управе у Старом Расу, које су се огледале у континуираним верским сукобима између локалних хришћана и муслимана и након повлачења цивилних и војних
органа НДХ. Старорашки Срби желели су одмазду за злодела почињена над њима у
периоду од маја до септембра 1941, док су старорашки муслимани пружали оружани
отпор, одржавајући контакте са Загребом и Сарајевом, будући да Италија није била
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спремна да подржи сукобе са Србима у мери у којој је НДХ то чинила. Војна сарадња муслимана из Старог Раса и НДХ била је сведена на њихово учешће у одбрани
Вишеграда у јесен 1941. године , операцију код Рогатице током зиме 1942. године
и мобилизацију већег броја муслимана у СС дивизију „Ханџар“, која никада није
оперисала на простору Старог Раса јер је он до 1943. године био под италијанском а
потом под немачком окупацијом.
Садржај монографије Независна Држава Хрватска у Србији 1941. обогаћен је
биографијама личности које су креирале судбину Старог Раса у време његове окупације и усташког и италијанског режима: Мурата Бајровића, усташког стожерника за
Санџак, Божидара Брала, повереника поглавниковог повереништва за БиХ, Рифата
Бурџевића, члана КПЈ и једног од руководилаца Јулског устанка, Сретена Вукосављевића, сенатора, научног радника и потоњег министра у влади Ивана Шубашића,
Хасана Звиздића, друштвено-политичког радника предратне Југославије који се током 1941. залагао за припајање Старог Раса НДХ, Стјепана Јаковљевића, команданта
Крилног заповедништва за Санџак и Војне Крајине у Сарајеву, Сулејмана Пачариза,
команданта муслиманске милиције за Милешевски срез, Османа Растодера, сарадника италијанског окупатора, Мехмеда Ћесовића, председника општине Сјеница,
Касима Хаџића, начелника Котарског суда у Прибоју и уредника проусташког листа
Освит, Хакије Хаџића, повереника Главног усташког стана за Тузлу, Мухамеда бег
Хашимбеговића, градоначелника Пријепоља, потоњег градоначелника Вишеграда.
Књига Милутина Живковића Независна Држава Хрватска у Србији 1941. намеће се читалачкој публици већ самим насловом и веома осетљивом темом која је
била недовољно истражена. Њен аутор латио се пионирског подухвата систематски,
аналитично, критички, са научном акрибијом која га одликује. Преиспитивао је прошлост, постављао питања, давао одговоре, износио своје критичке судове изворно
утемељене и стручно аргументоване и оставио простора да се полемише о једном
историјском процесу и политици чији су рецидиви нажалост и данас присутни. Стога ово научно дело заузима изузетно значајно место у домаћој историографији и даје
допринос очувању културног и националног идентитета српског становништва на
простору Старог Раса, који је у једном историјском тренутку био доведен у питање.
(Видосава Ераковић)
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Учитељска школа „Вељко Дугошевић“ Пожаревац: Летопис
школе 1947–1974, приредила Слободанка Цветковић, Пожаревац,
Историјски архив Пожаревац, 2017, (87)
Историјски архив у Пожаревцу је у оквиру едиције Посебна издања, 2017. године објавио летопис учитељске школе „Вељко Дугошевић“ у Пожаревцу 1947–1974,
поводом 70 година од оснивања школе. Публикацију је приредила сарадница Архива
Слободанка Цветковић која је, поред пропратних коментара уз текст летописа (стр.
11–78), написала и предговор приређивача (5–8) и кратко објашњење о приређеном
издању (9–10) и допунила издање регистром личних имена (79–84).
О Учитељској школи у Пожаревцу која је основана 1947. и престала са радом
1974. године, писано је и раније: споменица школе је објављена 1987, а књига о првој
генерацији ученика 2007. године. Међутим, у пожаревачком архиву у оквиру фонда
Учитељске школе (који је у целини предат Архиву одмах по укидању школе), поред
извештаја о раду, деловодника, опште архиве, уписница, нормативних аката, записника са седница Наставничког већа, Школског савета, Школског одбора, досијеа и
платних спискова и других докумената, сачуван је и Летопис школе вођен од оснивања 1947. до укидања 1974. Летопис је водило више аутора (уочава се седам различитих рукописа и стилова), у укориченој свесци на 178 страна, са фотографијама, у
почетку штуро, а временом све опширније и садржајније. Исправно сматрајући да
летопис представља значајно сведочанство о постојању и раду ове просветне установе, колегиница Цветковић је одлучила да га приреди и публикује и тако изнесе ван
архивских зидина и представи широком кругу заинтересоване публике. Текст летописа је објављен у целини, без језичких и словних корекција и измена; разрешене су
само скраћенице и дата основна објашњења читаоцима у фуснотама.
У предговору приређивача дат је сажет приказ културно-просветних прилика
у време оснивања, постојања и гашења Учитељске школе у Пожаревцу. Пре свега,
прецизно је представљена наслеђена културна и просветна заосталост југословенског и српског друштва после Другог светског рата, посебно висок проценат неписменог становништва (у Краљевини Југославији је према попису из 1931. било око
44% неписмених становника, а према попису 1948. око 25%). Комунистичка партија
Југославије, која је револуционарним путем освојила потпуну власт и градила нову државу, друштво, привреду, културу и просвету, одлучила је да се, спроводећи
своју културну и просветну политику, суочи са наслеђеном културно-просветном
заосталошћу, „ликвидира“ неписменост, побољша образовну структуру становништва и образује што већи број стручњака неопходних за различите послове у привредном и друштвеном животу. Поред тога, кроз просветни систем је политичком и
идеолошком индоктринацијом требало формирати „новог социјалистичког човека“,
марксистички усмереног и оданог Партији. У том циљу су после рата спровођене
кампање описмењавања становништва на аналфабетским течајевима и постепено је
изграђиван чврст школски систем. Већ 1945. проглашено је обавезно седмогодишње,
а током 50-их година осмогодишње образовање; Уставом из 1946. школа је одвојена
од цркве, постала државна, бесплатна и доступна свим слојевима друштва; тежило се
да се основним образовањем обухвате сва за школу дорасла деца. Међутим, комунистичке власти су у спровођењу прокламоване просветне политике наилазиле на број-
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не проблеме, међу којима је посебно важан био недостатак учитеља. Број учитеља је
после рата опао у односу на предратни период, а потреба за њима и њихове обавезе
у школи и ван школе су вишеструко порасле. Поред тога, и постојећи учитељски кадар је био формиран у „старом систему“, те стога изложен сумњи и подозрењу нових
власти. Просветни органи су у почетку покушавали да проблем реше оспособљавањем нових учитеља на кратким привременим течајевима, али одмах се приступило и
оснивању учитељских школа. Тако је, поред осталог 1947, у време доношења Првог
петогодишњег привредног плана, основана и учитељска школа у Пожаревцу. Ауторка предговора у наставку даје основне податке о школи, раду, успесима и проблемима и укидању школе, после доношења закона о педагошким академијама 1971, којим
није била предвиђена установа тог типа у Пожаревцу. Школа је 1956/57. добила име
по народном хероју Вељку Дугошевићу и током постојања је образовала више од
1.000 учитеља, око 35 годишње, и то са простора целог пожаревачког округа, али и
из других делова земље.
Највећи део публикације заузима сам текст летописа, од одлуке Министарства
просвете Народне Републике Србије о оснивању школе и прве школске 1947/48. године, до школске 1973/74. и последњег записа од 31. августа 1974. у којем се саопштава
да је Учитељска школа „Вељко Дугошевић“ у Пожаревцу на основу решења Скупштине општине Пожаревац престала са радом. Записи су у почетку мањег обима, сажетији и оскуднији, док временом постају све обимнији и бременитији подацима, да
би од средине 60-их година постали скоро свакодневни. Посебно треба истаћи да је
летопис илустрован аутентичним и драгоценим фотографијама, које за период 50-их
и 60-их година прате текст и приказују различите сцене из живота и рада школе. Летопис нуди мноштво корисних података за историчаре, историчаре образовања, педагоге, хроничаре и уопште културну и ширу јавност. С једне стране, летопис обилује
подацима о животу и раду саме школе, из којих извире, како се изразила колегиница
Цветковић, читав један „микросвет“. У питању су имена и основни подаци о наставницима, предметима и броју часова који су држали; брижљиво бележене промене у
саставу наставног особља из године у годину, имена директора школе, али и подаци
о раду самоуправних органа, Школског одбора, Наставничког већа, Радне заједнице;
подаци о школском простору, кабинетима, материјалним средствима и училима, усељавању у нову зграду (1964) и потом подели зграде са гимназијом почетком 70-их
година, паралелно са расправама о опстанку школе; подаци о додељивању земљишта
за практичне радове ученика, као и подаци о повременим радовима које су вршили
ученици и наставници (брање кукуруза, вађење репе, итд); и прецизни и детаљни подаци о броју ученика, упису, интернату, здрављу, успеху, дисциплини, кажњавању и
награђивању, полагању испита и дипломирању.
С друге стране, из низа података се може посматрати место саме школе и њених наставника и ученика у времену и простору у којем су постојали и деловали. Ту
су информације о учешћу школе у обележавању значајних историјских датума, како
општег значаја (25. мај, 29. новембар, итд.), тако и ужег локалног значаја (обележавање ослобођења Пожаревца у Спомен-парку на Чачалици 15. октобра, прослава Дана
школе 18. новембра, итд.); важна сведочанства о утицају политике и идеологије у
раду школе кроз предавања чланова среског партијског комитета; подаци о укидању
прославе Светог Саве и сузбијању утицаја религије у школи; итд. Из летописа се
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може сазнати да су ученици сваке године одлазили на екскурзије широм Југославије (Блед, Љубљана, Загреб, Хрватско приморје, Македонија, Босна и Херцеговина,
Војводина, Ђердап, Високи Дечани, итд.), на краће излете у околину Пожаревца, на
летње логоровање у Зеленику и зимско са школом скијања у Кучајну, као и у редовне
посете Београду, приликом којих су одлазили у позориште, на изложбе, у музеје, итд.
И сами ученици школе су организовали бројне приредбе, концерте и представе, са
којима су гостовали у околним селима, такмичили су се у разним спортовима, хор је
учествовао на свечаностима широм земље, у школи су редовно одржавана стручна
предавања и разноврстан културно-уметнички програм. Школа је сарађивала са бројним просветним, културним и научним установама, државним органима, војском,
итд. Наставници су редовно одлазили на семинаре и саветовања у земљи, али и у
иностранству (Немачка, Француска, Совјетски Савез). Посебно треба нагласити да
су наставници и ученици реаговали на значајна збивања у унутрашњој и спољној
политици: тако је марта 1967. професорка српског одржала предавање о српскохрватском језику реагујући на Декларацију о хрватском језику и Предлогу за размишљање
из Београда; децембра 1967. ученици су учествовали на масовном митингу против
рата у Вијетнаму; крајем августа 1968. Радна заједница је расправљала и ситуацији
после упада трупа Варшавског пакта у Чехословачку, а потом је о томе у школи говорио и секретар Општинског комитета Савеза комуниста; итд.
Све то сведочи о значају и улози Учитељске школе у Пожаревцу у ширем контексту, приказује њено место у времену и простору и повезаност са политичком, друштвеном, економском и културно-просветном реалношћу у којој је деловала и у којој
је изнедрила више од 1.000 младих учитеља. Тиме и напор колегинице Слободанке
Цветковић и Архива у Пожаревцу на приређивању и објављивању ове публикације
добија више на значају и свакако заслужује све похвале.
(Драгомир Бонџић)

