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ПРЕДГОВОР 

 

 

Поштовани читаоци, 

 

  Иницијална идеја за писање ове монографије препозната је током међу‐

собних разговора о различитим правно – политичким и актуелним економ‐

ским аспектима свакодневног живота, у контексту аргумената познате исто‐

ријске грађе и релевантне литературе о Великом рату.1 

  Др Батаковић  каже:  „Мало  је  раздобља  у  савременој  српској  историји 

које је као период Великог рата имало тако важну улогу у коначном облико‐

вању модерног идентитета српског национа, као завршна фаза у општепри‐

хваћеној тежњи Срба за уједињењем у заједничку државу.“2 

  Пропашћу Аустроугарске монархије, дошло је до потпуне промене по‐

литичке карте Панонске низије, а на њеним просторима настале су, дели‐

мично или у целини, Краљевство СХС, Румунија и Мађарска.  

  Последњи квартал 1918. године карактеришу политичка збивања у Вој‐

водини,  односно  Бачкој,  Банату,  Срему  и  Барањи,  која  добијају  обележја 

покрета за национално ослобођење и отцепљење Јужних Словена од Аус‐

троугарске монархије.  

  Латентна сукобљеност у верском и националном погледу често је одре‐

ђивала свакодневни живот људи, при чему је страх од вербалних и физичк‐

их напада био стално присутан.  

  Протагонисти  организованог и радикалног приступа становништва Вој‐

водине, осим Мађара и Немаца, иако различитог националног идентитета, 

изражавали су јединство у погледу нужности раскида државно правних веза 

са Монархијом,  али и  различитост  ставова  у  погледу  начина  отцепљења, 

интеграцијом јужнословенских покрета у преосталом делу Монархије, или 

припајањем Краљевини Србији.         

  Иако је био изван линија фронта и непосредних ратних дејстава, аутен‐

тичан осврт на период 1914  ‐ 1918  године, указује на потребу сагледавања 

                                                           

1 По избијању Другог светског рата, за „Велики рат“ коришћен је назив Први светски рат.      

2 Батаковић Д., Србија и Балкан, Албанија, Бугарска, Грчка 1914‐1918, 5., Нови Сад, 2016. 
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тектонских поремећаја тадашњих историјских догађања око Сомбора, пре, 

за време и после ратних догађања. 

  Нека као доказ овој тврдњи послужи једно питање: Да ли је могуће разу‐

мети  ова  дешавања  изван  интегрисаног  логичког  концепта  узрока,  деша‐

вања и последица? Наш одговор је одричан! Због тога ову књигу сматрамо 

корисном за нашу јавност. 

  Целовита слика Сомбора из тог периода, треба нагласити, ипак је изо‐

стала, јер су преовладавала истраживања о атентату у Сарајеву, ратним деј‐

ствима на глобалном плану, окупацији Србије, пробоју Солунског фронта и 

ослобађању, стварању Краљевине СХС... 

  Вршена су фрагментарна сагледавања живота грађана Сомбора у усло‐

вима окупације, прогона и денационализације током ратних година, саже‐

тим  излагањем  критичних  дешавања,  фабриковањем  „неутралних“  при‐

ступа  и  историјског  ретуширања  догађаја,  уз  присутност  хронолошких 

неслагања.  

  Процес присаједињења, Тријанон и процес разграничења имали су пре‐

судан утицај на оптирање између Мађарске и Краљевства СХС, насељавања 

добровољаца, те спровођење аграрне реформе.  

  Сваки град из тог периода имао је своју причу дешавања, учеснике који 

су заступали различите идеје и коришћена средства приликом њихове реа‐

лизације, а изражавали су тадашњи дух и право расположење у погледу те‐

кућих догађања и унутрашњих прилика. 

  Публиковањем овог дела о Сомбору и Великом рату желели смо да под‐

сетимо на место и  улогу житеља  града  у  контексту проучавања ширих и 

општијих историјских појава тога доба, на потребу сагледавања ставова свих 

актера дешавања и на последице рата у контексту потписивања мировних 

уговора и последичних миграција. 

  Бизмарк је рекао: „Задатак политике састоји се у што је могуће тачнијем 

предвиђању онога што ће у датим околностима да ураде други људи.“, при 

чему тежину имају судови оних чија су се предвиђања и остварила.  

  А задатак савременог и разумљивог аналитичког оквира јесте демисти‐

фикација,  једноставност, прецизност и  јасноћа исказа, не заобилазећи ва‐

лидне  теоријске  историјске  приступе,  који  могу  послужити  како  за  прва 

освајања ових знања почетницима,  тако и за проширивање, иновирање и 

систематизацију познавања ове материје.  
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  У књизи ће заинтересовани појединци нових генерација, на једном месту 

пронаћи довољно релевантних података о људима који су, често угрожава‐

јући  најближе  окружење,  уткали  себе  у  ова  дешавања  и  проглашени  за 

заслужне грађане овог простора, не само за своје време. 

  Сакупљање  и  проучавање  релевантних  историографских,  политичких, 

социолошких и демографских аспеката тог времена, изискивало је велики 

труд и истраживачки рад, уз значајна временска одрицања.  

  Посебан  осврт  заслужује  професионално  особље  Историјског  архива 

Сомбор и Историјског архива српске православне црквене општине у Сом‐

бору, где су Брана и Душан црпили изворне податке у вези са организова‐

њем здравствене службе у Сомбору за време рата,  те списковима особља, 

рањених и сахрањених у Сомбору, за потребе овог дела. 

  Проналажење литературе, поред приватног фонда, захтевало је ангажо‐

вање  стручног особља научног одељења Градске библиотеке „Карло Бије‐

лицки“ Сомбор, при чему је Душан уложио значајан труд на проучавању, 

упоређивању и селекцији релевантне историјске грађе приликом облико‐

вања монографије. 

  Захвалност  дугујемо  и  професионалом  особљу  издавачке  куће,  које  је 

дало  драгоцене  савете  и  смернице  приликом  дизајнирања,  припреме  за 

штампу и издавања књиге. 

  На предњој страни корица налази се амблем који се користи поводом 

Дана примирја3, као празника сећања, којим се у низу држава обележава 

завршетак Великог рата4 ‐ потписивањем примирја5. Задње корице симбо‐

лизују службено назване књиге питања дневних белешки министарстава и‐

ностраних дела земаља учесница рата6. 

  Сада књигу предајемо  јавности. Осећамо потребу да као житељи ових 

простора, који или чији преци су пристигли Овде, будемо поносни на своју 

прошлост, чувамо своје име и своју веру, уважавајући све житеље и посети‐

оце града Сомбора.  

 

У Сомбору, 20. октобра 2018. године                        А у т о р и 

                                                           

3 Мотив за амблем представља цвет феникс. Енглески: Armistice Day.  

4 Празник се у Србији обележава од 2012. године.  

5 11. новембар 1918.  године, у Компијену  је потписано примирје између сила Антанте и Не‐

мачке, у железничком вагону.  

6 Русија – наранџаста, Француска – жута, Енглеска – плава, Српска – плава, Белгија – сива, Аус‐

троугарска – црвена, Немачка – бела књига.  




