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П Љ ЕВЉ А  У ДОДИРУ С ПОЛИТИКОМ  „ИНТЕГРАЛНОГ 
ЈУГОСЛОВЕНСТВА”

Конституисањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца децембра 
1918. остварен је нови државни оквир југословенских народа, који су у 
претходном периоду развоја остварили различите степене државно-прав- 
ног организовања. За  разлику од Срба, који су стварање заједничке државе 
у већем диј елу дочекал и организовани у двије сопствене национал не државе 
-  Србију и Ц рну Гору, Х рвати и Словенци су изаш ли из састава 
аустроугарске монархије с изразитом тенденцијом њихових политичких 
елита да тек створену државу примјере потребама сопственог и пуног 
националног организовања. Различите позиције Срба, Хрвата и Словенаца 
остварене у претходној етапи историјског развоја имале су за посљедицу и 
велики раскорак у дефинисању њихових потреба и циљева у новој држави.

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, у процесу чвршћег повезивања 
свог државног ткива, од самог почетка је носила тенденцију постепеног 
стапања обједињених народа у један национални организам, састављен од 
три племена (један троплемени народ). Међутим, због разлика у ис- 
торијском насљеђу и различито дефинисаних националних интереса, према 
новој државној заједници различито су се односили народи који су ушли у 
њен састав. С једне стране она је доживљавана као „запрека” на путу прије 
свега хрватском националном пробоју. Истовремено, после вишевјековне 
политичке раздробљености и посртаја узрокованих доминацијом два 
велика царства -  Аустро-Угарске и Турске српски народ се нашао об- 
једињен уједној држави, која је за њега представљала реализацију култног 
завјета о ослобођењу и уједињењу.2 Завјет ослобођења и уједињења

1 Више о томе: Милорад Екмечић, Сшварање Југославије 1790-1918,1—II, Београд 1989.

2 Јован Цвијић је записао: „...испунила се једна врло стара идеја, вековна, дубоко 
укорењена у свести нашег народа уједињење српства...”, Држава Срба, Хрвата и Словенаца, 
Просвјетни гласник 1920.
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српског народа, очуван у сјећању на средњовјековну државу, био је чврста 
основа на којој је израстао култ „велике отаџбине”, а вјеровало се и погодан 
темељ за изградњу југословенске грађевине.

Различите тежње југословенских народа испољаване током десет година 
заједничког живота учиниле су да државни оквир створен 1918. буде преслаб 
чинилац за повезивање и превазилажење различитог историјског насљеђа, 
различитих политичких, националних, вјерских и других интереса. Уз притисак 
споља, изражене противурјечности су се преобратиле у унутрашње проблеме који 
су се највидљивије манифестовали у политичком животу земље, односно радом 
политичких сгранака у Народној скуппггини. На кичму српско-хрватских раз- 
мирица о питању државног уређења калемила су се незадовољства и интереси 
различитих других политичких снага до мјере која је пријетила потпуним расулом 
у зељми. Настала криза кулминирала је убиством хрватских посланика у 
Скуппггини Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1928.3 На узаврелу политичку 
сцену ступио је краљ Александар Карађорђевић.4 Обнародовао је политичку 
платформу круне о јачању државе и узроцима који су довели до неповољног стања 
у земљи. Ријеч је о акту од 6. јануара 1929, донијетом у часу када између народа и 
краља ,,више не смије бити посредника”.5 У акту је наведено да се очекивања да ће 
се еволутивним путем средити и консолидовати унутрашњи живот нијесу испунил а, 
да „парламентарии рад и сав политички живот добијају све више негативно 
обиљежје..”, да су „све корисне установе” у држави „њихов напредак и развитак 
ијелокупног народног живота доведени у опасност”. Дата је оцјена да управо рад 
Парламента, дочиње да доводи до духовног расула и народног разједињавања”.6

Посљедице по унутрашњи живот земље после објављивања акта Краља 
Александра од 6. јануара биле су суспензија Видовданског устава, распуштање 
Скупштине и забрана рада политичким странкама „на племенској основи”.7

Главни смисао завођења монархо-диктатуре састојао се у покушају 
увођења југословенске идеологије8 у унутрашњи живот земље. На то нед- 
восмислено упућују законска рјешења која су пратила акт од 6. јануара, 
попут Закона о називу и подјели Краљевине на управна подручја од 3.

Више о томе: Брана Глигоријевић, Парламенш и иолишичке сшранке у  Југославији 
1919-1929, Београд 1979.

4 Видети: Ђорђе Станковић, Полипшчки вођа Краљевине Југославије, Изазов нове 
историје, Београд, 1992.

5 Александар Карађорђевић, Моме драгом народу, свима Србима, Хрватима и 
Словенцима, 6. јануар 1929, Алманах Шематизам Зетске бановине, Сарајево 1931, 3; више о томе: 
Светозар Прибићевић, Диктатура краља Александра, Београд 1952; Бранко Петрановић, 
Историја ЈуГославије, Београд 1980.

6 Исто.

7 Више о томе: Тодор Стојков, Опозицијау вријемс шестојануарске диктатуре, Београд 1969.

8 Вишеотоме: НиколаЖутић, Идеологија југословенства и њено распадање (1929-1939), 
Историјски гласник бр. 1-2, Беране 1988; Слободан Јовановић, Југословенска мисао у  прошлости 
и будућности, Из теорије и књижевности, I, Београд 1991,567.
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октобра 1929. (којим је Краљевина СХС промијенила име у Краљевина 
Југославија), Закона о врховној државној управи, Закона о банској управи, 
Закона о народним школама итд.

Промјеном имена Краљевине СХС у Краљевина Југославија и њеним 
административним преустројством на бановине,9 краљ је увео у унутрашњи 
живот земље тезу о једној држави, у којој живи један народ -  Југословени. 
Радило се заправо о заокрету према националном унитаризму на бази 
југословенске идеологије.

Основу читавог процеса, осим акта од 6. јануара, чинио је и Закон о 
подјели Краљ евине на управна подручја. Политичком декларацијом 
Краљевске владе од 4. јула 1930, која је представљала њен програм за 
реализацију намјера Круне, ова два акта су означена као два „историјска 
чина, који су основа државног и националног живота и развоја земље”. За 
шестојануарски акт се у Декларацији изричито каже „да се мора узети у 
целости: и по мотивима и по тежњама”,11 док се за Закон о подјели 
Краљевине на управна подручја наглашава да се: „Етнички и етички смисао 
нашег историјског и националног развоја одређен именом Краљевине... 
Овим законом постављено је апсолутно начело: један народ и једно 
национално осјећање...”12

Донијетим законским рјешењима отворен је процес националне 
нивелације на бази југословенске идеологије. Тај процес дефинисан је као 
политика „интегралног југословенства”. Југословенска национална 
идеологија пуно законско утемељење добила је доношењем Устава 1931.13

Промјенама које је иницирала круна, снагом личности монарха и 
механизмом државне власти направљен је радикалан заокрет који је имао 
за циљ уклањање свих институција система кроз које су се афирмисале 
наслијеђене партикуларне вриједности које су, према носиоцима програма, 
гушиле „историјску перспективност” државе која је тек била у зачетку.

У вези с нашом темом поставља се питање: како су прокламовани 
циљеви унутрашње реформе кореспондирали са садржајима одређеног

9 Смисао и циљ промјена које је иницирао Краљ Александар изразио је ријечима: 
„Краљевина Југославија организована у својим бановинама, представља ону вишу синтезу наших 
националних изражаја и одлика... У таквој Краљевини Југославији, дубоко сам уверен, постићи ће 
се остварење оних установа, оне државне управе и оног државног уређења које ће најбоље 
одговарати општим народним потребама и друштвеним интересима”.
Ријеч његовог Величанства Краља у ноћи од Старе 1929 -  на Нову 1930, Алманах Краљевини 
Југославије IV, јубиларни свезак 1929-1931, Загреб 1932,163.

10 Декларација Краљевске владе од 4. јула 1930, Алманах Шематизам..., 23.

11 Исто.

12 Исто.

Национални унитаризам и централизам су потврђени чл. 29. Краљ је симболизирао 
народно јединство и државну цјелину. Устав Краљевине Југославије 1931, Бранко Петрановић, 
Момчило Зечевиh,JyiocAaeuja 1918-1988, тематска збирка докумената, Београд 1988,329.
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простора, односно, још конкретније: да ли су Пљевља могла да прихвате 
тенденције шестојануарског акта и у ком облику?

На посгавл>ено питање није могуће дати експлицитан одговор без осврта на 
економско, социјално и културно тле Пљеваља, без увида у рад органзација и ин- 
ституција које се јављају као посредници у распросгирању шестојануарског програма.

Сажимањем територија -  области на бановине, по Закону о подјели 
Краљевине на управна подручја,14 с амбицијама да ове административне 
цјелине „заувијек прекрате историјске границе, те сметње националном фор- 
мирању и развоју”, Пљевља су с дијеловима јужне ужичке области (срезови 
бјелопољ ски, бољ анићки, милеш евски, нововарош ки, пљеваљ ски и 
прибојски) укључене у састав Зетске бановине, чије је сједиште било на 
Цетињу.15 У кљ учивањ е П љ еваљ а у Зетску  бановину није, међутим, 
обезбјеђивало овом крају потпуну материјалну, нити духовну потпору на бази 
шестојануарских начела, и то из више разлога. Зетска бановина је била једна 
од најсиромашнијих бановина, која је готово у потпуности зависила од 
дотација државе,1 уз додатну околност да је реформски програм извођен у 
вријеме најоштрије економске кризе у земљи.17 Пљевља су се налазила на 
периферији, далеко од центра Бановине, саобраћајно изолована. Њихова 
саобраћајна повезаност заустављала се на Рудом, Пријепољу и Бијелом Пољу. 
Удаљена од главних путева, Пљевља су тешко могла да остварују ширу 
комуникацију с центром Бановине,18 а да и не говоримо о везама с градовима 
у средишту државе. У овом погледу град је дијелио судбину читавог Рашког 
појаса, који је остао затворен за већи обим шестојануарских подстицаја.

Почетком тридесетих година, према попису становништва из 1931, 
Пљевља су имала 6.189 становника, а срез -  33.196. У самом граду било је 
3.190 припадника исламске вјере, 8.710 -  православне и 278 -  католичке. У 
срезу је било 23.698 православних и 9.187 муслимана.19 Статистика коју

14 Формирано је девет бановина: Дравска, Дунавска, Савска, Зетска, Моравска, 
Приморска, Дринска, Вардарска и Врбаска. Имена бановина одређена су према географским 
појмовима -  ријекама; више о томе: Бранко Петрановић, Историја Југославије, Београд 1988, књ. 
1.

15 Од бивших области, Зетска бановина је обухватала цијелу Зетску област (осим среза 
Ђаковичког), јужни дио дубровачке области (срезове: Дубровник и Корчула), југоисточни дио 
Мостарске области (срезове Билећа, Гацко, Невесиње, Љубиње, Столац и Требиње), јужни дио 
Ужичке области (срезове: бјелопољски, бољанићски, милешевски, нововарошки, пљеваљски и 
прибојски), већи дио Рашке области (срезове: дежевски, митровачки, моравички, сјенички, 
студенички и шавнички) и од Сарајевске области -  срез фочански.

16 Видети: Буџети Зетске бановине за 1931, 2... 40, Цетиње 1931,2... 40. год.

17 Више о томе: Смиљана Ђуровић, Интервенција у индустрији ЈуГославије 1918-1941, 
Београд 1986; Никола Вучо, ПољопривредаЈугославије 1918-1941, Београд 1958.

18 И сама Зетска бановина била је саобраћајно неповезана. Само једна трећина Зетске 
бановине имала је уређен друмски саобраћај, а остале две трећине биле су готово беспутне.

Дефинитивни резултати пописа становништва od 31. марта 1931, Београд 1938, књ. Р'
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износимо је значајна због чињенице да говори у прилог разноврсности 
културно-историјског тла, која се, поред осталог, исказује кроз двије 
религије, два менталитета, двије нарави, две врсте обичаја, двије тежње што 
је било од посебног значаја за реаговање средине у додиру с политиком 
„интегралног југосл овен ства” . К ултурно тло  П љ еваљ а, сем тога, 
биљежило је висок степен неписменог становништва, 68,3%. Овај проценат 
је много већи кад су у питању жене, достиже чак 94,3%. Стеге патријархалне 
културе биле су видљиве на сваком кораку, у кући, на улици, школи. За 
њихово размицање југословенска идеологија је била недовољан чинилац, 
без обзира на чињеницу да је шестојануарски програм носио и тенденцију 
општег просвећивања. Очигледно је било да су претходни вјекови оставили 
неповољно стање у Пљевљима, које држава није могла брзо промијенити, 
нити примјерити својим потребама. На том путу требало је савладати 
различите облике наслеђа прошлости, а на њему су вјерска подвојеност и 
неписменост становништва представљале готово несавладиве препреке.

По ступању у дејство шестојануарског програма конституисана је 
управна структура Зетске бановине. Као савјетодавни орган бана ор- 
ганизовано је Банско вијеће за Зетску бановину, чији су чланови, према 
Правилнику о организацији и раду банских вијећа,20 представљали спону 
између бана и локалне средине из које су именовани. У пљеваљском срезу 
именован је за банског вијећника Тањевић Јеврем, предсједник општине из 
Бобова, а за мјесто -  Мекић Ибро, трговац.21 На првом засиједању Банског 
вијећа Зетске бановине Ибро Мекић је, између осталих потреба Пљеваља, 
као што су стручне школе, водовод, изградња пута Пљевља -  Шавник -  
Ж абљак, тражио и помоћ за друштва „Соко”, „Гајрет”, „Коло српских 
сестара” 22 која су шестојануарским програмом означена као посредници у 
распростирању југословенске националне мисли.

Поред управних структура, шестојануарско законодавство обавезало 
је и друге институције на распростирање југословенске идеологије, прије 
свих ш коле, затим културно-просвјетне установе и националне ор- 
ганизације, тим прије јер су то биле једине институције у малим срединама 
попут Пљеваља које су могле да буду посредници између државе и локалног 
становништва.

Закон о народним школама од 1929.23 прописивао је да основне школе 
васпитно-образовни процес спроводе у југословенском националном духу 
и посебно је обавезао учитељски и наставнички кадар да ради „остваривања

20 Правилник о организацији и раду бански.х вијећа, Алманах Краљевине Југославије, IV 
јубиларни свезак 1929-1931, Загреб 1932,262.

21 Чланови банскоГ вијећа Зетске бановине, Алманах Шематизам Зетске бановине..., 37.

22 Прво засиједање бањскоГ вијећа Зетске бановине 10. децембра 1930, Алманах 
Шематизам..., 38. Бански вијећници су се на овом засиједању обавезали да „југословенску идеју 
одлучно и бескомпромисно спроводе на сваком кораку”.

23 Закон о народним школама, Службене новине Краљевине СХС, бр. 289/1929.
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једне националне свијести, једних националних осјећања и једне воље”, 
непосредно и посредно сарађују с „културним установама за народно 
просвјећивање”.24 Управо Закон о народним школама садржао је одредбе 
које су обавезивале учитеље да се ангажују у распростирању југословенске 
идеологије и изван наставног процеса, у културно-просвјетним и национал- 
ним организацијама и посебно у организацији „Сокола”. Учешће просвјет- 
них радника у овим активностима вредновано је као успјех у наставном 
процесу.2:'

С колико се успјеха основна школа могла укључити у распростирање 
југословенске националне мисли у Пљевљима и пљеваљском срезу постаје јасно 
ако се обрати пажња на основне податке о просвјетним приликама у општини.

У пљеваљском срезу радило је почетком тридесетих година 37 основ- 
них школа, које је похађало 3.560 ученика у 74 одјељења, смјештених у 62 
школске собе. Подаци указују на недовољан број школских објеката. Ис- 
товремено, школски објекти у великом броју нијесу одговарали својој 
намјени. Удаљеност школа била је велика. Једна школа долазила је у 
просјеку на 5 км2. Пљеваљски срез је био на четвртом мјесту у Зетској 
бановини по броју неуш коловане дјеце дорасле за ш колу, испред 
фочанског, дежевског и сјеничког среза. Према званичним подацима, 2.536 
дјеце дорасло за школу није било обухваћено наставом.26 Школу нијесу 
посјећивала дјеца обје конфесије. Нешколованост женске дјеце била је 
огромна. Стеге патријархалне културе код женског дијела становништва 
можда најбоље говоре о томе с чиме се све сурела држава у настојању да 
распростре свој програм. Међутим, мишљења смо да је огроман домашај 
школе у утврђивању шестојануарског програма био у најужој вези с дуализ- 
мом образовног процеса, који се у Пљевљима и пљеваљском срезу у пот- 
пуности испољио. Наиме, паралелно с радом основне школе одвијао се рад 
основних школа за исламско вјерско образовање -  мектеба и сибијан мек- 
теба.27 М ектеби и сибијан мектеби као дио турског просвјетног система и 
на овом простору били су под пуном контролом Исламске вјерске заједнице 
и „без присуства јавности”. Вјерско образовање одвијало се без икакве 
контроле државе, односно државних просвјетних власти. У њима су се 
изучавали предмети искључиво исламске вјерске садржине, а дјеца која су 
их похађала без остатка су била изложена утицају вјероучитеља -  имама.

Овај вид образовањ а путем очувањ а духовних ф орм и ислама 
представљао је за Исламску вјерску заједницу значајан фактор у очувању 
идентитета муслимана у „југословенском мозаику”. Настава у мектебима 
одвијала се најчешће у вријеме трајања наставе у народним школама.

24 Исто, чл. 1.

25 Распис Министарства просвјете, ДАЦ, СНЦ. ф. 16/1932.

26 Просвјета у  Зетској бановини, Алманах Шематизам Зетске бановине..., 481.

27 У Пљеваљском срезу почетком тридесетих година радило је осам мектеба. Подаци о 
сибијан мектебима у срезу Пљеваљском за 1940, АЈ, МПКЈ (66), 105/313.
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Мектеб су похађала дјеца узраста за похађање народне школе. Одано 
својим вјерским традицијама, муслиманско становништво је радије своју 
дјецу упућивало у вјерске школе. Народне државне школе доживљавало је 
као „неку врсту намета”. У Извјештају школског надзорника за срез 
пљеваљски крајем тридесетих година, када је држава покушала да рад ових 
школа саобрази потребама државе, наводи се: „Разумљиво је да су сибијан 
мектебе на штету наставе у народним школама, јер муслимански живаљ у 
овим крајевима још није просвећен, те су им народне школе једна врста 
намета”.2

У Пљевљима је 1927. оверен сабирни мектеб одлуком министра 
просвјете. Имами су били Миловић Хамдија, који је завршио медресу, и 
Вајзовић Омер, несвршени ученик Медресе. У овој вјерској школи настава 
се одвијала на арапском језику. Вјерска школа у Пљевљима остварила је 
пуни утицај на муслиманско становништво у граду. Дјеца муслиманске вјере 
„избјегавала су народне ш коле” и у пуном броју похађала су мектеб. 
П одатакдаје 1940. године мектеб у Пљевљима похађало516 дјеце29 говори 
у прилог чињеници да држава није успјела да „отупи оштрице прошлости” 
и да је њен идеолошки утицај био безначајан у односу на цјелину исламског 
вјерског садржаја.

Рад исламских вјерских школа -  мектеба био је потпуно у супротности 
с радом државне основне школе. Мишљење бана Зетске бановине да ове 
вјерске школе треба укинути и „уредити вјерско образовање које је на 
штету рада народне школе” остало је његов лични став. Држава је у пот- 
пуности њихов рад препустила Исламској вјерској заједници. Тек крајем 
тридесетих година Банска управа Зетске бановине добила је налог од 
стране министра просвјете Краљевине Југославије да путем наређења 
предузме мјере „да би се стање у овим школама нормализовало и свело на 
мјеру општих државних интереса”.30

Значај основне школе у распростирању југословенске идеологије био 
је садржан у чињеници да је ова институција у највећем дијелу земље 
представљала једну установу која је могла да обезбиједи непосредан кон- 
такт између државе и становништва. У Пљевљима, међутим, основна 
школа у ширењу начела „државног и народног” јединства није могла много 
да утиче, иако први извјештаји говоре о „добром стању у школи”,31 што се 
свакако, када се имају у виду принципи рада школе, односи на прихватање 
просвјетног програма који је најнепосредније повезан с „интегралним југос- 
ловенством”.

28 Исто.

29 Исто.

30 АЈ, МПКЈ (66), 105/304.

31 АЈ, МП КЈ, 66, Извјештај банске управе Зетске бановчне Миш/старству просвјете КЈ,
ф. 58.
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Закон о средњим школама у Краљевини Југославији32 обавезао је и 
ову институцију на распростирањ е националне идеологије, која се 
темељила на начелима о „државном и народном јединству”. Банска управа 
Зетске бановине, одлучна да ове принципе спроведе на свом простору, 
извела је осам премјештаја наставничког кадра, а који су били у најужој вези 
с потребом уклањања „препрека” које би овај процес могле да отежавају. 
Н а удару б ан ске  управе наш ао  се и д и р ек то р  П љ еваљ ске  гим- 
назије 3 Владислав Нешковић. Према извјештају банске управе, директор 
Нешковић „ствара афере, не шаље извјештаје те одузима прилику да банска 
управа буде информисана о стању у Гимназији”.34 Међутим, мишљења смо, 
без обзира на слику Банске управе о Владиславу Нешковићу, да је он дошао 
под удар просвјетних власти због чињенице да је одраније био означен као 
државни чиновник „који замишља, да се налази у неком опозиционом 
блоку, који ником не прашта и свјесно србује”."’3 Управо зато је из државне 
службе требало уклонити или премјестити све државне чиновнике које су 
„партијско-политички утицаји доводили у службу”.

Нови државни оквир у којем су се нашла Пљевља 1918. био је прет- 
поставка пуне културне и политичке афирмације српског народа у самом 
граду. Српско становништво је у том правцу направило први видљиви 
искорак изградњом цркве на „Раскрсници”, посвећене св. Петки. На другој 
страни Срби су наставили да се организују око српског пјевачког друштва 
„Братство”, које је основано 1889. и његовим радом његовали су своју 
традицију везану за национални идентитет.

У свим активностима српски народ давао је грађански приоритет 
српској националној идеји, коју је м еханизм ом  ш есто јан уарског 
законодавства требало преобратити у југословенску. Увођењем југос- 
ловенске идеологије у унутрашњи живот власти су покушале да помоћу 
идеолошких претпоставки направе спону између вјерски подијељеног 
народа, да просто „отупе” оштрице претходних вјекова које су се у Пљев- 
љима манифестовале као сучељавања два културна идентитета.

У првих десет година живота у новој државној заједници, међутим, 
није било предуслова који би обезбиједили несметано распростирање југос- 
ловенске идеологије, што су државне власти напросто игнорисале. И  Срби 
и муслимани су његовали своје традиције, испољавајући при том и извјестан 
степен подвојености, без обзира на чињеницу да је нова држава одмах по

32 Закон о средњим школама, Службене новине Краљевине СХС, бр. 217/1929.

33 Почетком тридесетих година реалну гимназију у Пљевљима похађалоје 598 ученика, од 
чега 78 ученица. Имала је 16 одјељења у 8 разреда, а упослено је било 23 наставника. Просвјетна 
статистика Зетске бановине, Алманах бановина, Зетска бановина, Цетиње 1931.

34 Извјештај Краљевске банске управе Зетске 'ановине министру просвјете КЈ, 7.VIII 
1931, АЈ, МПКЈ (66), бр. 97/508.

35 Душан Ј. Мартиновић, Професор Лаза Ђ. Поповић о пљеваљској Гимназији, рукопис 
припремљен за штампу од редакције „Историјски записи”.
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конституисању истакла потребу постепеног „слијевања” културних и 
националних индивидуалитета.36 Српско пјевачко друштво „Братство” није 
било спремно да дио својих традиција уступи недефинисаним циљевима 
државе. Одбило је средином двадесетих година да у његовом раду учествују 
муслимани. Због тога је дошло у кризу, јер се нашло у раскораку између 
сопствених тежњи и намјера државе.

Српско пјевачко друштво „Братство” и касније је иступало у заштиту 
националног српског идентитета. Управа овог друштва се, на примјер, 
жалила министру просвјете Краљевине Југославије на мјесне учитеље, 
оптуживши их да су „рушиоци свега u i t o  је Србину мило и драго”, зато што 
су учитељи сарађивали „у муслиманским организацијама’7

У логу посредника у распростирањ у духа „интегралног југос- 
ловенства” имала је и соколска организација. Заправо, соколска активност 
је Законом о „Соколу” Краљевине Југославије институционализована на 
принципима шестојануарских начела.38 О ва организаци ја  добила је 
повлашћен положај, с посебном ставком у буџету и стављена је под пок- 
ровитељство монарха. Почетком тридесетих година реорганизовано је у 
складу с одредбама Закона о „Соколу” и Соколско друштво у Пљевљима, 
основано 1924. године. Соколско друштво у Пљевљима бројало је 186 
чланова под старјешинством Коцић Николе.19 У Извјештају банској управи 
почетком тридесетих година „Соколско друштво” из Пљеваља извјештава 
банску управу да је „соколство” схватило као идеју југословенске нације и 
да на тим принципа ради”.40 Међутим, наводи се даље у Извјештају, „на путу 
њене реализације налази се много тешкоћа, међу којима ... материјално 
стање, недостатак у техничкој опреми, удаљеност од центра соколског 
удружења”.41 Очигледно је било да соколска организација није могла у 
потпуности да одговори постављеним задацима, тим више што је сарадња 
наставног кадра, учитеља и наставника у даљем периоду била незнатна, без 
обзира на расписе министра просвјете Краљевине Југославије, који су их 
обавезивали на рад у соколским организацијама.42

36 Више о томе: Љубодраг Димић, Кулшурна иолиишка у  Краљевини Југославији.

37 Извјештај о раду учитеља у Пљевљима, мај 1940, АЈ, МПКЈ (6)/47/86.
i o

Закон о оснивању Сокола Краљевине Југославије, Службене новине Краљевине СХС, 
6.Х111929; Статут о орГанизацији и пословању Сокола Краљевине ЈуГославије, Службене новине 
Краљевине Југославије, 15.11 1930; више: ЈуГословенски Соко, Алманах Шематизам Зетске 
бановине, 315; Никола Жутић, Соколи -  идеологија физичкој култури Краљевине ЈуГославије 
1929-1941, Београд 1991.

39 Соколска друштва у  Зет ској бановини, Алманах Шематизам..., 353.

Годишњи извјештај срескоГ начелства Пљеваља о просвјећивању у  духу наређења 
министра просвјете, АЈ, МП (66), ф. 59.

41 Исто.

42 Распис Министра просвјете КЈ -  Просвјетном одјељењу Банске управе Зетске 
бановине, мај 1931, ДАЦ, СНЦ, ф. 39/31.
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Посредник у расиростирању програма југословенске интеграције 
међу муслиманским становништвом било је друштво „Гајрет” (ревност). 
Почетне успјехе, повезане с распростирањем шестојануарског програма 
биљежи и мјесни одбор „Гајрета” у Пљевљима. Мјесни одбор овог друштва 
одржао је ванредну скупштину 27. децембра 1930, на којој су прихваћене 
смјернице рада Главног одбора „Гајрета” о сарадњи с културно-просвјет- 
ним друштвима „Просвета” ради бржег и бољег извођења свих оних кул- 
турних, социјалних и националних задатака који су код оба друштва 
истовјетна”.43 Принципи сарадње „Г ајрета” и „Просвјете” били су смјернице 
за рад и мјесног одбора у Пљевљима „на корист нас самих, наше цијеле 
југословенске нације и лијепе наше домовине”, како је то записано у 
Извјештају мјесног одбора „Гајрета” Пљеваља.44

Мјесни одбор је повео неколико конкретних акција за распростирање 
југословенске свеобухватности. Именовао је 24 „Гајретова” повјереника за 
села у околини Пљеваља, који је с тамошњим становништвом муслиманске 
вјере требало да раде на ширењу „Гајретових” смјерница и тежњи.

Током Рамазана 1930. у „Гајрет” у Пљевљима уписано је око 50 чланица 
и започето је оснивање женског кола „Гајрета”. Мјесни одбор је прихватио 
оснивање заједничке ћилимарске школе с „Колом српских сестара” у нади да 
ће та заједничка школа „порадити и у свим културно-просвјетним правцима 
међу женским свијетом”. „Гајрет” је у Пљевљима организовао први женски 
јавни мевлуд који је, према Извјештају секретара мјесног одбора, био добро 
посјећен, иако је било отпора код имама „подговорених од својих претпостав- 
љених”. Мјесни одбор је заједно с „Гајретовим” интернатом 1931. приредио 
рамазан-бајрамску забаву, која је по први пут на просторима рашког појаса 
организована и за жене. Забави је присуствало око 80 жена, од чега 50-60 
муслиманки. И ова акција извођења муслиманки у јавност изазвала је отпор у 
врховном исламском старјешинству у Пљевљима. У Извјештшју се наводи да 
је ометана „са познате стране”. Око половина чланова „Гајрета” били су и 
чланови „Соколског друштва”.

Друштво „Гајрет” било је једини посредник у распростирању југос- 
ловенске идеологије међу муслиманским становништвом у Пљевљима. Ак- 
тивност „Гајрета” у Пљевљима, међутим, није изазвала код муслиманског 
становништва већи одзив, без обзира на почетни замах. Илустративан 
примјер је број грађана у поворци од 6. септембра 1930, која је опходила 
град на дан друштва. У поворци је учествовао један члан „Гајрета”, соколи 
и два грађанина.4" Старјешинство исламске вјерске заједнице је имало

43 „Гајрет” је оцијенио оиравданим шестојануарски акт изјавом да „паргизанство и 
демагогија могли су да имају нарочито успјеха у нашој муслиманској заосталој средини", „Гајрет”, 
бр. 2/1929,23.

44 Успјеси „Гајретш"у Пљевљима, исто, бр. 4/1931.

45 Извјештај о стању југословенскоГ учитељскоГудружења, Секција за Зетску бановину, 
АЈЈУУ/1935,1/186.
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велики утицај на муслимански живаљ и опструирало је готово сваку акцију 
„Гајрета”, о чему говори и поменути Извјештај.46

Почетком тридесетих година пљеваљска средина биљежи извјесне 
подстицаје у вези са ширењем и прихватањем идеологије југословенства. 
Више у замаху појединих носилаца програма, јер пљеваљска средина, 
посебно становништво исламске вјероисповјести, остала је готово ин- 
диферентна према шестојануарском програму. Ту чињеницу управне влас- 
ти Зетске бановине окарактерисале су у Извјештају о просвјетним  
приликама у Бановини  наводом: „муслимани су фанатизовани”.47 Слика се, 
међутим, мијења средином и крајем тридесетих година, када је готово 
потпуно замро рад свих посредника у распростирању програма „интеграл- 
ног југословенства”. То стање илуструје Извјештај просв\стног инспектора 
др Илије Мамузовића, у којем се наводи да је једина културна установа у 
Пљевљима Српско пјевачко друштво „Братство”, али да је и оно дошло у 
кризу „због негативног и социјално-културног бесплодног деловања месне 
интелигенције, а нарочито учитеља”. Проценат неписменог становништва 
је у благом паду (55% неписмено, 45% писмено),48 али не тако упечатљивом 
да би се могло говорити о неком већем замаху ни државе, ни друштвене 
иницијативе. Далеко је био циљ државе да превазилажењем културно-ис- 
торијског насљеђа прошлости примјери и ову средину не само духу шес- 
тојануарског акта већ и цјелину културно-просвјетног амбијента Пљеваља 
стандардима модерних европских држава, што је као потребу недвосмис- 
лено исказивао програм „интегралног југословенства”.

П аралелно с процесом распростирања југословенске идеологије 
путем просвјетних, културних и националних институција и организација 
текао је процес стварања јединствене југословенске странке. Преко ње је 
политички врх земље требало да буде „у најтјешњем додиру са народом при 
извођењу свога програма у рјешавању свих великих државних, национал- 
них, културних и социјалних проблема у демократском духу и на начелу 
државног и народног јединства”.49 Новооснована политичка странка, наз- 
вана Југословенска радикално-сељачка демократија (ЈРСД), на свом првом 
конгресу промијенила је име у Југословенска национална странка (ЈНС). 
Њен програм и њено име означавали су пуни смисао заокрета у уну- 
трашњем политичком животу земље на бази југословенске идеологије. 
„Југословенско народно јединство” је за чланове и присталице ове 
политичке партије било „неспорна и природна чињеница”, а југословенска 
национална мисао била је „водиља цјелокупних народа”. Програм странке 
налагао је да чланови „морају чувати, развијати и стапати у разједињеној

46 Исшо, напомена 44.

47 Извјештај Банскеуправе о просвјетним приликамау Зетскојбановини 1931, АЈ, МПКЈ, 
66, ф. 97/272.

48 ЈУ У ,ф -1,бр. 186/35.

49 Тодор Стојков, Опозиција у  вријеме шестојануарске диктатуре.
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прошлости стечене културе, економске и социјалне тековине сваког народ- 
ног дијела као опште заједничко добро”.50

Бановински огранак Зетске бановине ЈНС-е организован је одмах 
после конгреса, а његови истакнути чланови били су високи чиновници 
Зетске бановине. По срезовима су током 1933. организовани срески одбори, 
међу којима и одбор у Пљевљима. У раду ЈНС-е, у свим њеним иступима 
спроводила се политика „бескомпромисногјугословенства”.31

Средином тридесетих година, доласком Милана Стојадиновића за 
предсједника владе Краљ евине Југославије и организовањ ем Југос- 
ловенске радикалне заједнице (ЈРЗ) напушта се програм „бескомпромис- 
ног југословенства” у корист компромиса с „народном прош лош ћу” 
уваж авањ ем  „историјских трад и ц и ја” . Ју гословен ска  национална 
идеологи ја  се изм јеш та прем а м аргинам а друш тва. П р ел азак  на 
компромисно југословенство, међутим, подразумијевао је потпуну 
елиминацију JHČ-a из политичког живота. Наступило је вријеме прогона 
чланова ове странке, почео је да се прати њихов рад. Управо на примјеру 
Пљеваља овај политички заокрет исказао се у потпуносги. Између осталог, 
Пљевља се у том периоду означена као „опасно гнездо ЈНС-е”.5"

На обим и исход политике „интегралног југословенства” у Пљевљима 
утицало је више разлога. Први разлог значајан за оцјену домашаја 
државног програма био је садржан у чињеници да су Пљевља почетком 
тридесетих година исказивала висок степен различитости културно-ис- 
торијског тла. Ова различитост огледа се у вјерској подвојености станов- 
ништва, високом степену неписмених, дуализму образовног процеса за 
Србе и муслимане и другим специфичностима културно затворене средине. 
Остваривање јединственог југословенског националног идентитета није било 
могуће јер је отпор културно-историјског тла у које је уткано вишевјековно 
насљеђе био јачи од идеолошког плашта који је распростирала држава. .

И поред свих напора државе, Пљевља и пљеваљски крај готово у 
потпуности су дијелили судбину рашког појаса тридесетих година овог 
вијека. Држава није показала истрајност у подухватима да овај простор 
(који је Јован Цвијић назвао „политичка земљоузина” због настојања 
Аустро-Угарске да њиме не дозволи уједињење Србије и Црне Горе) ствар- 
но примјери не југословенској идеологији, већ стварним потребама

50 У извјештају који је поднијет Конгресу наведен је податак да је странка имала око 1,5 
милиона присталица и 4.858 одбора. Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине 
ЈуГославије..., 291.

51 Југословенска национална странка у Зетској бановини је једна од крупних тема која чека 
истраживача. Управо анализом дјеловања ЈНС-е у Зетској бановини могуће је сагледати све 
аспекте политичког живота не само у њој већ и шире.

52 После изборног споразума, када је ЈНС ушла са УО у коалицију, ЈНС Зетске бановине 
са свим својим среским организацијама одржала је 27. октобра 1938. бановинску конференцију на 
којој је једногласно одлучено да ова организација приступи ЈРЗ-и.
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националне државе. П љ евља су и после изм јеш тањ а југословенске 
идеологије на маргине унутрашњег живота остала саобраћајно изолована, 
културно запуштена, духовно и политички разједињена. Епилог је био 
драматичан судар његовог становништва 1941.

На примјеру Пљеваља у потпуности се испољио процес југословенске 
симбиозе на идеолошким основама. Идентификовала се његова цјелина у 
свој својој многострукости од почетног замаха до напуштања процеса. 
Држава се југословенском идеологијом јавила као посредник у сфери 
измјене зреле националне свијести српског народа и вјековима присутних 
исламских традиција муслимана. Утврђивање југословенске националне 
идеологије и није било могуће јер, како је записао Слободан Јовановић, 
њено распростирање било је усмјерено на „мијењање унутрашњих осјећања 
људи”.

Управо на примјеру Пљеваља се види с чиме се суочила нова држава 
и шта је све морала да савлада да би развила југословенска национална 
осјећања. За то су били потребни вјекови, а ту чињеницу су игнорисали 
носиоци шестојануарског програма.

Senka Babović-Raspopović

PLJEVLJA IN THE CONTACT WITH THE POLICY OF „INTEGRAL 
YUGOSLAVIANISM”

Summary

The act of King Aleksandar of 6 Јапиагу 1929 opened the process of national 
unitarism based on the Yugoslav ideology. This process is denoted as the policy of 
„integral Yugoslavianism”. The scope of the policy of the „integral Yugoslavianism” 
in Pljevlja and the region of Pljevlja remained constrained to the initial zest of individual 
exponents and mediators who spread it.

Pljevlja and the entire region of Pljevlja mainly opposed the ideology by means of 
which the Kingdom of Yugoslavia attempted to stabilize its fragile position in the 1930s.
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