венског ФАДИП-а - Бечеј 11 британске фир:-.1е ДУНЛОП Лтд). Дета.ъно
nростудирани ови поје.Јиначни nримјери и с.1учајеви из праксе радничког
сачоуправ.ъања у наведеню1 организација:vtа рруженог рада, барем у изв
јесној мјери, говоре о богатству и разноврсности садржаја, об.1ика и кон
кретних рјешења у систему социјалистичког самоуправљања.
У прилогу је дато осам шема с дијаграмима који на веома с.1иковит
начин представљају организацију појединих тијела. По датим дијаграми
\tа \ЮЖе се видјети како се остварује самоуправ.ъање у основним организа
цијама удруженог рада на nричјеру же.ъезаре Јесениuе, заП1\1 како се nро

водн расподје.1а укупног прихода и дохотка основне организације удруже
ног рада као и расnодје.1а чистог .Јохотка ООУР-а. Шематски је nриказана
органюацнја скупштине општине, репуб.1ичке, односно покрајинске скупш
тине. Скупштине СФРЈ и организација синдиката у удружеиом раду.
Књига »Соuија.1истичко са:-vюуправ.ъање« у Југос.1авији« nружа са
жет, а.1и јасан увид у комп.1ексно питање Сllстема самоуnрав.ъања у нашој
зе\1.ЫI. Пет изузетно добрих студија у петом дијелу књнге, који су директ
но узети из праксе појединих организација удруженог рада, чине ову књигу
зани:vt.ъивијо\t и квалитетнијем. Како самоуправљање све више постаје
пред'\1ет систематског проучавања у нашем друштву, тако ће и ова књига
наћи заинтересиране читаоце и упутити их у стварно стање нашег система
самоуправних односа. П ре ма томе, корисно ће послужити nрије свега као
уuбеник и приручник гдје се сваки читалац може упознати с nитањем које
га највише интересира и с којим се најчешће сусреће у свом свакодневном
раду и животу. Осим тога, ова књига је незаобилазна доnунска литература
у да.ъње\1 изучавању овог питања и корисна при раду разних студија на ту
тe:vty. Група аутора. која је Т11\1ски ради.1а на изради ове студије, дала је
значајан пр11лог проучавању система социјалистичког самоуправљања у
ЈугОС.lЗВИјll.

Вера Кац

ПРИЛОЗИ ЗА ОРИЈЕНТАЛНУ ФИЛОЛОГИЈУ,
1978., стр. 337

XXVI/1976,

Сарајево

За историјску је науку овај бро i интересантан са пет сво ј их nрилога
презентираних на почетку часописа: »Рудници у Босни у другој половини
15. стољећа« др Адема Ханuића, »Кнежина и кнежинска нахија у хистори
ји и ликовном стваралаштву« Алије Бејтића, »Питање настанка старе пра
вославне цркве у Мостару и њена оправка 1833. године<< Мухамеда А Му
јића. »0 Малкочима« Бехије Златар и »Ферман-дипломатички осврт«
Меuиде Селмановић.
Др Аде:-..1 Ханuић је један од најревноснијих сарадника часописа и је
.Јан од водећих истраживача наше националне историје под османском
упраВО\1. Овом је броју nонудио расправу чији је циљ усмјерен на сагледа
вање про\tјена насталих до.1аском Турака у Босну прелочљених кроз ру
дарску дјелатност. За расправу је користио неке већ објављене документе,
а.1и и неке који још нису 11здавани. Тиме се у расвјетљавање овог феномена
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уноси н низ новttх по.:хатака, даје се ш11ра вюија ста ња у рударској дје.1ат
ности токо:-.1 првих деценија у новостворен ој и сторијској с итуа цији . А та
нова историјска ситуација је значи .1а снажни друштвени .1ом који је морао
11\ШП1 0..1ра за у cвtt :\t сферама друштвеног живота. У Босни она се ог.1еда.1а
у мијењању демографске слике, у процесу ис..1амизације, у новој форми ур
банизације са уграђивање:-..1 оријента.1н11Х е.1е:-.1ената, са новим структуира
ње:-.1 привредне .:хје.1атности. У контексту свега тога 11 рударство се наш.1о у
новој позицији. Пре:-.tа сазнањи"ш ..10ктора Ханuића, у почетку ос:-.tанске
управе најтраженије је 6~1.10 сребро, поточ о.1ово и же.ъезо. .:хок су нсtшзtt
ване потребе за з.1атом и бакро:-..1 би.1е незнатне. Тю1е је привредно ус-..lје
рење руда рства би.1о редуцирана и његов је процват средином 15. сто.ъећа
11'\taO

силазну путању доласком Турака. Одређена ру.:харска окна остају за

пуштена, други су рудници стагнира.1и па се то д иректно 0.1ражава.1о н на

развој градских ~шсеља. Нека развијеtнtја насе.ъа у вријеме боса нске са.\ю
сталности застају у сво:-.1 развоју, док .:~руга почињу наг.1о напредовати ба
зирајући свој наnредак на другачије структурираној nрнвре.:~ној орган нза
щ1ји-на развоју занатства при.1агод.ъивог nотреба:-..1а војно-феу..1а.1ној орга
низацији османске царевине.

А.1и npe\.1a већ уста.ъеном nостуnку, доктор Ханuић је и у овој ра
сп рави основну садржај ну нит по:vtакао ма.1о устрану, дао јој боју општег
.1ајмтмотива, казујући је у попратно:\оt коментару и.1и у завршном зак.ъуч 
ку, и тиме је створио простор за уношење низа друп1х чињеница које прн
.аоносе ожив.ъавању атмосфере времена у чије просторе за.1ази и животној
конкретизацији слике чија пластнчност готово да смању је вишевјеко вну
вре\.1енску дистанцу. Нарочито је живо дата Фојница. Ту сазнајемо крета
ње становника у три nос.ъедње .:~еценије 15. сто.ъећа чији се број доста ра
пи.:~но с:оvtањивао ( 1468. године у Фој ющи је би.1о 329 хришћанских кућа.
1485. 269, а 1489. свега 225). Истовремено биљежи и велики број удовичких
кућа што »свједочи о неком страдању мушких становника«. Биљежи , та
кође, и зачетке исламизације (1485. године у Фојници и ма 7 кућа муслима
на: Јусуф, син М илорада, Мехмед, син Вукосала, Алија, пришлац, Исм а и.1,
његов брат, Ахмед, кројач, Искендер, син Јарислава, и .:~ва муuереда-Јусуф
си11 Милоша и Шахин, син Дабижава). Забиљежен је и извјестан број за
нат.1ија. Занимљив је и један податак о Високо:\1. Мијењање физионо:-.1ије
средњевјековне босанске вароши у оријента.1но-t1сла:-.1ски град тек.1о Је
уста.ъеним процесом. Најприје се стварало језгро мусли:\-1анске :-v1axa.1e по
ред старе вароши које се даље ширило. У Високом се тај процес одв ијао у
свим махалама (којих је било шест, названих по хришћани:-.tа-оснивачи:\оtа)
па је мусл иманска касаба » прорасла« кроз хришћанску варо ш.
Прилог Алије Бејтића » Кнежина и кнежинска нахија у хисторији и
.1 иковном стваралаштву« јесте један од оних при.1ога који прерастају окви
ре расправе и добијају синтетски заокружену форму студиј е. Иначе, и ње
гова студија, на свој начин, свједочи о промјенама које су настајале до.lас
ком Турака у Босну. Ти:\-1 историјским .1омом неке средњовјековне босанс
ке вароши настав.ъа.1е су и да.ъе да се развијају, неке су пропадале, неке се
извјесно вријеме развијале, замира.1е. Такав с.1учај је био са Кнежином,
данашњим селом неко.1 ико километара удаљеним од Сокоuа. У катастарс
ком дефтеру босанског санuака из 1485. године Кнежина се наводи као
село. Она је то и 1516. и већ готово сва нслам изирана, а.1и већ након те го
дине постаје касаба, што би значило да је у својој ун утарњој структури
имала све елементе који су јој обезбјеђива.111 тај статус, кодификоваи фор-
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ма.1но-правннм актом који је издавао султан: морала је »имати обезбијеђе
IЮ вршење духовно-конфесионалних потреба :v~усЈ1иманског становниwтва
као заједнице,

те основно образовање

муслиманског подмЈ1атка,

затим

вођење занатства и размјену економских .1обара са ce:l0\1 те смјештај пос
ловног свијета који је .10.1азио у насеље«. Мора.1а је, .1ак.1е. Иl\•tап1 uа:\1\ију,
чаршију занатлија, мектеб, пазариwте, хан или караван-сарај тј. е.1ементе
»који насељу дају карактер урбане агломерације оријенталне-исламског
типа«. Половином Ј 7. стољећа, пре:v~а неким путописним забиљешкама,
Кнежина је »мјесто с око 300 кућа и четири uамије«. Тих година Кнежина
своји.\1 именоl\·1 улази и у назив кади.1ука са ранијич називом Бирач (Бирче
'V!ea Кнежин), па чак, у њој се налази;lО и сједиwте кадије. Ал и, то је био и
врхунац њене моћи. По Бејтићево:-..1 увјерењу, већ крајем стољећа она се
враћа на статус села, јер је своју моћ изгубила у метежима бечко-турског
рата 1683-1699 године. Бејтић вјерује да је Кнежина страдала у војним на
јездама које су на Босну надирале са три стране: са сјевера аустријска
војска под командо\1 генераЈ1а Ба.1енског. с југа црногорски хајдуци, а по
том и да.l\1атински ускоци. Такође, пропасти Кнежине могли су придоније
ти и пожари, на које је спомен остао у народном предању, а такође куга,
cywa и глад. Поновно оживљавање је било онемогућено наглим смањењем

броја становника. затим што се није налазила на значајнојој прометници,
најзад, јер је вријеме великих фундатора у то вријеме већ било прошло.
Посебно је пог.1авље у студији Бејтић посветио испитивању споме
НIIчког блага на подручју Кнежине и засвједочио ню веома карактеристич
них споменика, који се сусрећу једино овдје. Уз студију су донесене фото
графије најзначајнијих споменика.

Расправа Мухамеда А Мујића о настанку православне цркве у Мо
стару и њене поправке 1833. године јесте, заправо, тихи дијалог са студи
јом др Владимира Ћоровића »Мостар и његова српска православна општи
на«, уносећи нове елементе који нису др Ћоровићу били доступни. Према
Мујићевим сазнањима, православна црква у Мостару могла је настати нај
раније првих деценија Ј 8. стољећа. Што се, пак, тиче оправке њене, Му јић
исnравља тврдње Ћоровићеве да је оправка дозвољена због заслуга правос
.1авног становништва у сукобима са побуњеницима Хусеин-капетана Града
шчевића, већ да је одобравање поправке ишло устаљеном процедуром. С
друге стране, Мујић прихвата само као могућност да је било противљења
мостарског муслиманског становништва поправци православне цркве, и то

само »утицајнијих муслимана у граду, којима из овог или оног разлога
није конвенирало одобрење централне турске власти за поправак правос
лавне цркве«. Поред овог основног проблема, Мујић је у своју расправу
унио и низ детаља о животу православног становништва у Мостару и о раз
воју самог града, мада је овим подацима мало наруwио складни однос ди
јелова расправе.

Прилог Бехнје Златар »0 Малкочима« је мања расправа у којој се
покуwала установити генеалогија једне о најзначајнијих босанских феу
да.lних породица у Босни. Без већих претензија, расправа прати само чети
ри генерације развоја ове породице, од њеног родоначелника Кара Османа
до његових праунука, синова Џафер-бега, првог капетана градиwке каnета

није која се звала Капетанија Сава. Зани'VIљивост, пак, прилога Меuиде
Селмановић о ферману јесте у томе што је, разложном анализом, показала
да се у конвенционалном устројству овог доку.\<1ента, пажљивим читањем,
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~юrу .:ю кучити вр.10 значајни подаци, ре.1евантни за изучавање истор~IЈСКе
реа .1 ности вре;\lена у коче је ферчан настао.
У рубрици » Оцјене и пртшзи « заню1.ЫIВ је пр11.1оr Војнс.1ава

CIJ-

~·IИћ<l који се осврће на едиције Хисторије Ч овјеча нства, која се код нас по
јави.1а у 20 књига. Он се осврће на дио под називом » Ве.11tке ш1ви.1изације
сре.Ј.њеr вијека« у KO.\Ie је, како Сюшћ каже »ис.lа.\1 став.ъен на своје право
;\lјесто и .Ј.а се юучавањеч ис.lа\щ на овО\1 \Јјесту 11 на овај начин прюнuје
чињениuа њеrовоr ку.пурног н нuучног значења у опште.ъу.Ј.ској баштнни:
oвo:vte треба додати и чињеницу .Ј.а је он посматран неодвојиво од ве.111К~1х
циви.111Заuијu Истока н Зала.Ј.а са који\Ја 'IИНН xap~IOHIIЧHY светску фu\lll.lH

jy

са неки\t .J.a.leюt\1 заје.Ј.юtчкюl преТКО;\1«.
Уре.Ј.ник Прн.1оrа је .Ј.р Среј\ЈаН Гроз.Ј.анић.

Во јис.1ав Ву јанов11 ћ
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