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Др Владимир Јерковић1

Градска библиотека 
„Карло Бјелицки “Сомбор

НАШЕ НОВИНЕ: 
ПОЛИТИЧКИ, ГОСПОДАРСКИ 
И ДРУШТВЕНИ ЛИСТ 1943-1944.

Сажетак

Наше новине су биле, пре свега, политички лист у којем су се могле 
наћи и рубрике из области привреде и друштвених питања. Превасходни циљ 
покретања овог листа је био наставак већ покренуте кроатизације Буњеваца 
и Шокаца, а за време окупације Града Сомбора у Другом светском рату од 
стране мађарских фашистичких трупа. Лист је излазио у Сомбору од 2. априла 
1943. до 6. октобра 1944. године. Покретач, издавач и одговорни уредник 
листа био је Грга Вуковић, адвокат из Сомбора. Лист се налази у фонду 
завичајне периодике у Градској библиотеци „Карло Бијелицки” и представља 
сведочанство времену и одређеним, превасходно националистичким, одно-
сно политичким циљевима, који су подржавани од стране окупатора, како 
би се на овај начин и Бачка учинила, барем привидно, хрватским историјско-
националним подручјем, као што је већ и фактички то Срем постао, тада у 
саставу Независне Државе Хрватске. Чланци на које читалац може наићи 
представљају доказ о третману одређених националних и етничких група са 
циљем преквалификовања већ дубоко укорењених и вековима заступљених 
етничких заједница које је Хрватска сељачка странка намеравала преобра-
тити у Хрвате. Деловање Грге Вуковића, како у овом листу, тако и на месту 
заступника у будимпештанском сабору, али и у његовом новинарском позиву 
било је управо на пољу буђења националне свести Хрвата, борби против 
декроатизације Буњеваца и Шокаца и успостављања што бољих односа са 
окупационим снагама, што је евидентно из садржаја листа. Аутор чланка 
имао је намеру осветлити овај део, колико сомборске, толико и националне 
историје, указати на тенденциозни садржај листа и улогу Наших новина у 
ратном периоду, те сачувати од заборава историјске чињенице важне за 
правилније и боље разумевање савремених проблема и тенденција које 

1 Градска библиотека „Карло Бјелицки“, Краља Петра I, 25000 Сомбор
 vladimirjerkovic@yahoo.com 

https://doi.org/10.18485/biblioinfo.2017.ch9
050.48 НАШЕ НОВИНЕ „1943/1944“



102

BIBLIOINFO

постоје у сфери политичког деловања одређених мањинских заједница у 
Републици Србији данас.

Кључне речи: Наше новине, др Грга Вуковић, Хрвати, Шокци, Буњевци, 
Сомбор, Други светски рат.

Увод

Вековима тесно везан за Србе, буњевачки народ је у слози 
са српским на војвођанским поднебљима Бачке, али и Барање, 
упоредо заживео и опстојавао све до пред крај Другог светског рата, 
када је једном декларацијом2 укинуто право, односно могућност, 
самоодређења и изјашњавања према националности Буњеваца и 
Шокаца, као засебног и својственог народа са неотуђивим правом 
самоопредељења, односно када је кроатизација ових народа и 
системски била настављена, овога пута од стране политичких актера 
тога времена а у новононасталој Федеративној Народној Републици 
Југославији.3 У овом раду приказаћаемо управо део историје, 
поткрепљене доказима, који сведочи о ратном раздобљу, политич-
ком опортунизму, агитацији и пропаганди која се спроводи за време 
окупације Бачке од стране мађарских фашистичких трупа. 

Међутим, сведоци смо данас да су обичаји, култура и језик 
сачувани, те да смо сада управо у времену процвата, можда боље 
и примереније речено поновне актуелизације буњевачке национал-
ности и то најинтезивније, готово искључиво, у оквирима Републике 
Србије, у поредеђењу са околним државама у региону, у којима је овај 
народ, такође, вековима настањен. Историјска чињеница постојања 
буњевачке заједнице јесте и штампана периодика, пет листова који су 
излазили у Сомбору, од којих је последњи у низу настао у јеку Другог 
светског рата.

2 Реч је о декларацији Главног народноослободилачког одбора Војводине, 
одељења за унутрашње послове, број 1040/1945 од 14.5.1945. г. донете у Новом Саду 
у којој, између осталог, јесте наређено издавање нових легитимација за Буњевце и 
Шокце у којима се у одељку за националност употребљава реч ``Хрватско``.
3 Више о томе видети https://www.subotica.com/vesti/bunjevacki-savet-trazi-
donosenje-deklaracije-o-ponistavanju-akta-nasilne-asimilacije-bunjevaca-id31962.html.
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Naše novine,4 политички, привредни и друштвени лист, излазио 
је у Сомбору од 2. априла 1943. до 6. октобра 1944. године. Издавач 
и одговорни уредник листа био је Грга Вуковић,5 адвокат из Сомбора 
и народни заступник у будимпештанском парламенту. Лист је био 
штампан латиницом, у ротационој штампарији Јосипа Бошњака на 
истој адреси где се налазило и уредништво, и био је намењен Хрва-
тима, Буњевцима и Шокцима. Имао је тираж од 5.000 примерака. 
Штампан је на осам страна и садржавао је илустрације.

О Нашим новинама

На страницама Наших новина читалац је наилазио на сталне 
рубрике: Преглед вањске ситуације,6 Политичке висти, Господарство, 
Спорт... У сваком броју, поред рубрике Занимљивости, доносио је 
прозне и лирске текстове, стално позивајући на сарадњу младе таленте. 
Од сталних сарадника треба споменути Антуна Карагића, Матију Колара, 
Ивана Димића, Петра Царева, једног од уредника листа, и Ивана Миро-
ницког. Грга Вуковић је у уводнику првог броја између осталог рекао: 

„Покретајући овај лист, дајемо му наслов Наше новине са искре-
ном жељом, да то буду одиста наше новине са надом и увирењем да 
ће Наше новине бити новине свију нас и за све нас, који припадамо 
буњевачком и шокачком пуку... ”

У редакцији Наших новина, у улици Чихаш Бенеа бр. 3 у данашњем 
насељу Млаке, односно Онча, на периферији Сомбора, током 1944. 
године штампао се и његов додатак под именом Наш календар. У броју 
30, прве године излажења листа на његовој другој страни (22. октобар 
1943.), уредништво Наших новина је објавило вест о добијању дозволе за 
издавање буњевачко-шокачког календара за 1944. годину. Главна пажња 
у Календару била је посвећена буњевачко-шокачкој култури и обичајима.

4 Одлука је аутора чланка да назив листа само у првом помињању наводи у 
оригиналу и на писму на којем је лист штампан.
5 У понеким изворима уместо Грга наведено је Грго.
6 Оригиналне називе рубрика пишемо према српском правопису, онако како се 
изговарају, али без превођења или уподобљавања са стандардизованим формама 
данашњег језика.
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Уредничка концепција др Грге Вуковића 
и сврха издавања Наших новина

При овим општим подацима, које смо управо изнели пред чита-
оца, нису најјасније и на најпрецизнији начин изнете чињенице које 
говоре много о раду и политици др Вуковића, а узимајући у обзир 
да је лист излазио искључиво за време окупације Сомбора. У првом 
обраћању читаоцима јасно је да и шокачки и буњевачки живаљ треба 
да представља читалачку публику али није превише тешко опазити 
да је реч о пре свега хрватству, које некако обједињује ове нацио-
налне групе, а по кључу припадништва Римо-католичкој црквеној 
заједници. Не можемо се отети утиску да покретач и главни уредник 
листа др Грга Вуковић ипак чини озбиљну политичку агитацију, а што 
је евидентно у сваком наредном броју листа. Штавише, уредник у 
првом броју на самом крају пише:

„Поздрављајући са овим мислима наше драге читаоце, желимо 
истаћи, да ће Наше новине за вриме овог свитског рата са овим 
редцима и завршити политизирање. Данашња вримена нису за 
политику, нису за политичка расправљања, јер она могу врло лако да 
створе раздор међу људима, док је наш циљ да Буњевци и Шокци 
буду сложни, јер само слогом ћемо моћи постићи наше жеље. ”

Већ и по првом читању овога цитата јасно је да рођени 
Чонопљанац, дакле човек рођен у насељу надомак Сомбора, у потпу-
ности изоставља помињање Срба суграђана, а за шта не можемо 
прихватити да нема тенденциозне карактеристике. Друго, др Вуковић 
уређује лист који излази у прилично јаком тиражу од 5.000 приме-
рака, када знамо то да је намењен искључиво одређеној популацији. 
И треће, али и најупечатљивије, јесте управо контрадикторност 
уредникових изјава. Наиме, у сваком наредном броју објављиване су 
политичке вести, извештаји са ратишта и друго у вези са неприликама 
у свету, али је и најнеупућенијем читаоцу већ на први поглед јасно да 
је сваки чланак чисто пропагандистички, да су вести конципиране тако 
да се ствара подршка и/или одобравање у буњевачком и шокачком 
народу за све оно што окупатори чине, како у Бачкој тога времена, 
тако и широм Европских бојишта. Помињање немилог рата на самом 
почетку, изрази дубоке захвалности Угарској држави, као да иста на 
овом простору није престала да буде власт по завршетку Првог свет-
ског рата, уз упућивање сународника на приклањање окупационој 
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војсци и управи пропраћено је освртом на стару постојбину Буњева и 
Шокаца, а о чему др Вуковић пише:

„Нас Буњевце и Шокце судбина је смистила у овај крај свита. 
Наше досељење у Бачку према аутентичним хисторијским подацима 
извршено је у годинама 1686-1687, каде су наши предци под упутством 
Фрањеваца, као својих духовних вођа, око 150.000 напустили стару 
постојбину: Далмацију и Херцеговину... ”

Даље, у наставку цитираног пасуса, др Вуковић пише о 
упућеној молби и дозволи наклоњеног им цара да се настане и 
заснују трајно своје животе на овом подручју. И заиста, уредник у 
сваком броју спаја неспојиво, поставља рубрике посвећене поезији, 
прози, такмичењима спортским, саветима за домаћице, чланке о 
пољопривреди, оглашавања за продају, док је централни део сваког 
броја стање на фронтовима и важније вести у вези са одлукама окупа-
ционе фашистичке управе. Дакле, садржај са јасном намером извеш-
тава одабрану јавност (буњевачку и шокачку) о тренутном стању које 
иде на руку управо онима који пропагирају своје идеје и планове 
народу који је вековима уназад настањен на овим просторима 
заједно са српским народом, а који се од њега разликује готово само 
и искључиво по припадности другом хришћанском обреду. У таквим 
околностима Другог светског рата, у јеку борби и тираније, којој су се 
многи свесрдно прикључили, излазе Наше новине, добијају дозволу 
за рад, омогућено никада јефтино штампање и пласирање, што све 
иде у прилог претпоставци да су морале одговарати и мађарским-
фашистичким окупационим властодршцима, али и то да су овим 
новинама појединци покушавали донекле уплести интересе новофор-
миране Независне државе Хрватске, као актера, у области припојеној 
Мађарској, управо инструишући јавно мњење и актуелизујући 
постојање Хрвата у овом делу окупиране Краљевине Југославије. Као 
поткрепљење овој тврдњи стоји и податак да се Вуковић већ у раној 
доби почео бавити политиком, те да је био повезан са суграђанином 
Антуном Матарићем, у којем је имао истомишљеника по ставу да 
су Буњевци ̶ Хрвати, неодвојиви део хрватског народа. Пре распада 
Аустро-Угарске био је заступник у будимпештанском парламенту и 
према томе није тешко за поверовати да је стекао и задржао бројне 
везе са политичарима у главном граду Мађарске, односно и даље 
неговао оне везе које су могле омогућити да у ратним годинама 
стекне и материјалне, финансијске али и правне услове и дозволе за 
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ширење своје политике. Програм Хрватске републиканске сељачке 
странке, која је тај назив добила 1920. године, је осим код Вуковића 
и Матарића, у Сомбору нашао присталице и у Ивану Бошњаку, Шими 
Карасу, Јосипу Колићу, Фрањи Малбашићу, Фрањи Матарићу, Фрањи 
Мијићу, Јосипу Палићу, Антуну Парчетићу, Јосипу Стрилићу, Антуну 
Вујевићу и другима.7

Како не бисмо одмах сада улазили у уредникову биографију и 
друге околности, за шта ће у каснијем тексту бити посвећено речи, наста-
вимо анализу онога што је уредник Вуковић бирао у првим бројевима 
новина. Оно што се некако посебно запажа у секцијама посвећеним 
за оглашавање и рекламирање је то да нема огласа српских занатлија, 
продаваца али ни немачких, што оставља утисак да је реч и о локал-наци-
онал-патриотском односу према економији унутар вароши, указујући на 
повољности код продаваца Буњеваца и Шокаца. Такође, индикативно је 
и често помињање Суботице којој Сомбор гравитира, према др Вуковићу, 
која је често помињана или је саставни део чланака у новинама, што 
сасвим одговара територијалној управи коју су мађарски-фашистички 
окупатори у то време са успехом спровели, и не само својим снагама 
него придруженим напорима домаћих хомведа, колоборациониста, 
добровољаца и других, попут фолксдојчера који су на најразличитије 
начине помагали интеграциују нове власти, прогоне неистомишљеника 
и све друго толико нам познато.

Хвалоспеви диктатору Хортију сведоче и потврђују претходне 
тврдње, а у даљем тексту покушаћемо приближити читаоцу садржај 
листа и оно што је најважније за предмет истраживања овде. У Сомбору 
је 9.4.1943. изашао је број 20 Наших новина, а са насловне стране цити-
рамо аутора чланка потписаног као Ц. За потребе овог рада издвајамо 
наслов и уводни део чланка:

„Хорти Миклош Регент Краљевине 
Мађарске Патрон Буњеваца

Буњевци и Шокци у Мађарској добро познају велике држав-
ничке способности регента Краљевине Мађарске... ”

7 Према списима Радивоја Стоканова сачињаваним за потребе секције интернет 
сајта Градске библиотеке „Карло Бијелицки” у Сомбору на којој су базе података Диги-
талне збирке. Више о томе видети: http://www.biblioso.org.rs/digitalna_zbirka.php?lng=ci 
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Да би у наредном пасусу писало: 
„У данашњем броју Наших новина упознаћемо нашу јавност 

са поближом сликом из свакидањег живота и рада тога човика, који 
игра прву улогу у мађарском државном животу, па тиме и у животу 
наших Буњваца и Шокаца. ”

А пред крај, и након афирмативног описа друштвених активности 
Хортијеве супруге, аутор чланка пред крај истиче и то да:

„Као државни поглавар регент се строго придржава Устава и не 
допушта та итко у том погледу на њега утиче. ”

Оно што је централна тема овог рада јесу чланци и фељтони 
који су се тицали друштвеног и политичког живота и намера представ-
ника8 Буњеваца и Шокаца, а дефакто понајвише њих као Хрвата, за 
шта многи од њих себе никад нису сматрали, све са циљем што бољег 
позиционирања у будућој констелацији снага, а након окончања рата 
и победе Сила осовине, коју су прижељкивали. Наравно, не тврдимо 
да је писано у ступцима ових новина одраз расположења и мишљења 
свих католика Словена на подручју Сомбора и околине. Међутим, 
веома је важно истаћи мотиве, указати на врсту политичке агитације 
појединиаца и објективно сагледати оно што је једним снажним медијем 
у времену смрти, депортација, нестабилности, страха и стрепње, група 
припадника једног народа налазила за сходно објављивати, чиме 
је понајвише оставила доказ о сопственом концепту, смерницама 
и циљевима којима је таква, слободно и морамо рећи, сомборска 
а хрватска политика, налазила за сходно, да у таквим приликама и 
чини. Иако је евиднетно да је реч о опортунизму, нећемо занемарити 
све написано, у нади да ће неке друге генерације читалаца, којима и 
сами припадамо, сагледавајући чињено, боље разумети континуитет 
суживота буњевачког, шокачког и српског народа на овим просторима. 
Избегавајући осврт на Наше новине остали бисмо ускраћени за део 
завичајне историје у периоду који је представљао још једну велику 
прекретницу у првој половини двадестог века.

Како су ове новине у непосредној вези са ликом Грге Вуковића, 
будући да видимо да непотписани чланци морају махом бити из 
његовог пера, његовог превода из других, вероватно мађарских новина 

8 Овде смо у недоумици да ли реч представник ставити под наводнике, будући 
да те особе нису биле ни легитимни али ни фактички представници ни једног од три 
народа именом ословљена којима се уредништво обраћало.
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тога времена,9 онда смо дужни и о овом човеку представити одређене 
биографске податке, а све у најбољем разумевању контекста из којег 
произилази та и таква уредничка концепција Наших новина.

Др Грга Вуковић, уредник Наших новина

Грга Вуковић је рођен у Чонопљи код Сомбора 10. октобра 1894. 
године. После завршених студија права у Пешти, живео је и радио као 
адвокат у Сомбору. Још као млад правник почео се бавити политиком. 
Када је Сомборац Антун Матарић током 1923. године, боравећи у Загребу, 
ступио у контакт са браћом Радић и прихватио њихова начела о устројству 
Хрватске сељачке странке (у даљем тексту ХСС), по коме се национално 
питање Буњеваца не може задржати ван утицаја ХСС, у Сомбору је у Грги 
Вуковићу нашао истомишљеника, који је такође сматрао да су сомбор-
ски Буњевци у ствари Хрвати, и да се ни по коју цену не могу одвојити 
од свог националног стабла.10 Према томе, евидентан је став који 
провејава транспарентно у новинама, иако додворавање и Буњевцима и 
Шокцима бива настављано само да би се понекад, готово стидљиво оно 
објединило у називу  ̶Хрват. Вуковић је, као уредник, сматрао да ваља 
и оно што је Црна хроника данас да објави у ступцима вести, иако се 
баш ова коју смо издвојили, догодила у Суботици, а која тобоже сведочи 
о малом ексцесу, мада историја памти да је далеко већих и бројнијих 
крвопролића било на очиглед свих, попут стрељања у дворишту зграде 
Жупаније у Сомбору, у дворишту Светођурћевског харама и депортација 
о којима нема помена у овим новинама. Па ипак, Вуковић је сматрао да 
и оваква вест треба да се нађе у другом броју из 1943. године:

„Драгутин Думић осуђен на седам година робије
У Радићевој гостионици у Сабадки, посвадили су се Драгутин 

Думић, земљорадник и Миклош Катринка. Свађа је заузела толико маха, 
да је Думић ударио Катринку прво штапом неколико пута, а после изва-

9 Овде мислимо на политичке вести и вести са ратишта и фронтова које су 
највероватније дословно превођене из неког другог извора доступног у Сомбору у 
том периоду.
10 Извор: http://www.biblioso.org.rs/nase_novine.php?id_grupa=3&lng=ci преузето 
2.12.2016.
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дио нож и више пута га зарио у тило Катринке, који је ускоро издахнуо. 
Јучер је суд за ово дило Думића осудио на седам година робије и на 10 
година губитка часних права.”

Но, вратимо се на политичку позадину и личну историју др 
Вуковића. Војвођански покрет, чији је активни члан био и Грга 
Вуковић, после увођења шестојануарске диктатуре се мукотрпно 
развијао и поред тога што је представљао темељ удружене опозиције 
у Бачкој. Највећу афирмацију програм ХСС и хрватство у Бачкој 
доживеће касније управо у овом Покрету после усвајања Мачековог 
политичког програма – Загребачке пунктације, 7. новембра 1932. 
године. Тадашњи вођа Покрета био је Сомборац Дуда Бошковић. 
Током 1934. године Грга Вуковић, који се иначе и бавио новинарским 
радом, почео је изадавати лист Даница, али је лист поживео само 
неколико месеци. На Оснивачкој скуштини Хрватског културног 
друштва Мирољуб у Сомбору11 одржаној 6. децембра 1936. године, 

11 Завод за културу војвођанских Хрвата на своме званичном сајту, од 25.6.2012, 
објављује вест о Обележавању 150 година од рођења Анте Еветовића Мирољуба. Из 
текста преносимо део новинарског пасуса госпође Злате Васиљевић и цитат излагања г. 
Мате Матарића: ”Обиљежавању 150. обљетнице рођења Анте Еветовића Мирољуба била 
је пригода да се нешто каже и о хрватском друштву „Мирољуб” у Сомбору. Предсједник 
ХКУД-а ’Владимир Назор’ Мата Матарић рекао је да су оснутку овог друштва претходиле 
несугласице у „Буњевачком колу” јер хрватски оријентирани чланови тог друштва нису 
били више пожељни у `Буњевачком колу` гдје су били од његова оснутка 1921. године. ”
„Били су понесени националним духом, омасовили су се и плашили су их се они који су 
себе звали Буњевцима. Постојале су шансе да Хрвати постану у управи бројнији, а 1932. 
године када су Хрвати и добили већину, чак је интервенирала полиција како би наводно 
провјерила регуларност избора који су проглашени неважећим. Хрвати су послије избора, 
1935. године, били пред алтернативом - остати у ’Буњевачком колу’ и пасивизирати се 
или иступити и основати засебну организацију. Превагнуло је друго размишљање и Антун 
Матарић и његови истомишљеници напустили су ’Буњевачко коло’ и у прво се вријеме 
почели окупљати у Дому ’Свете Цецилије’, гдје је било сједиште Крижарскога братства. 
Оснивачка скупштина је одржана 1936. године када је основано Хрватско културно 
друштво ’Мирољуб’. Друштво је конституирано, али је пригодом оснутка било сталних 
сметњи, а разлог тому била је сумња власти у патриотски став Хрвата, јер када је краљ 
Александар 1929. године увео диктатуру, у ‘Буњевачком колу’ је предложено да се владару 
упути телеграм солидарности и израза поштовања. Тому су се успротивили будући челници 
’Мирољуба’ и предсједник Хрватске сељачке странке, но телеграм је ипак упућен”, указао је 
Матарић на повијесне околности које су претходиле оснутку Хрватског друштва ’Мирољуб’. 
Извор: http://www.zkvh.org.rs/index.php/vijesti/vijesti-iz-zajednice/1168-u-subotici-i-somboru-
obiljeena-150-godinjica-roenja-ante-evetovia-miroljuba преузето 4.12.2016.
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у његов Управни одбор је изабран и адвокат Грга Вуковић. Оснивање 
овог Друштва било је круна активности потврде осећања неколицине 
Буњеваца да су Хрвати. Исте године Вуковић даје прилог и позајмицу 
Друштву ради куповине зграде у Малоцрквеној улици за смештај 
Хрватског културног друштва Мирољуб.12 

Стварањем Бановине Хрватске 1939. године политичка групација 
звана Војвођански покрет, којој је припадао и Вуковић иначе и члан 
ХСС-а, запала је у кризу. Питање целовитости Бачке чије је североза-
падне делове тражио Мачек, поделио је Покрет. Са једне стране су биле 
вође ХСС, а са друге Срби и Мађари. Поред тога и међу Хрватима се све 
више осећала подела између суботичког сенатора, иначе презимењака 
Грге Вуковића, који се залагао за целокупност Војводине. Августа 1940. 
године долази до споразума Цветковић – Мачек. У име локалног руко-
водства ХСС-а, тадашњег сомборског градоначелника Ивана Матарића, 
посећује управо Грга Вуковић и преноси му сугестије др Влатка Мачека о 
потреби опште сарадње на нивоу града.13

Мађарска војска у Бачку улази 12. априла 1941. године. У складу са 
негирањем хрватске националности у Бачкој, мађарске власти фаворизују 
буњевачко национално опредељење. Затекнувши себе у новонасталом 
стању, руководство ХСС-а у Суботици се пасивизирало, док се у Сомбору 
Грга Вуковић у потпуности приклонио мађарским властима. Отуда и 
тако позитиван и афирмативан однос у чланцима његових новина о 
мађарској власти и политици, отуда и та концепција осмишљена да 
утиче на свест и размишљања пука, отуда такав избор и такав садржај 
који је стремио произвести код читалаца макар осећај прихватања нових 
владара. Колико је подршка колоборационизму и чак другим земљама, 
њиховим савезницима, била део уредничке концепције сведочи читав 
Преглед вањскополитчке ситуације,14 али и неочекивани чланци, 
спорне важности за читаоце у Бачкој, попут овог:

„Политичке Вијести
Бугарски краљ Борис је у суботу поподне у 16:28 сати преми-

нуо... Разне гласине и у иноземству проширене вијести по којима 

12 Према јавном обраћању Радивоја Стоканова на отварању изложбе Ка веку и 
по сомборске периодике.
13 Исто.
14 Текст овог чланка доступан је на http://www.biblioso.org.rs/digitalna_zbirka_
prikaz.php?lng=ci&id=1628 



111

БИБЛИОИНФО

се смрт краља Бориса доводи у везу са неким `спољњим узроцима` 
Бугарска телеграфска агенција најодлучније демантује.”

Грга Вуковић је у име Хрватског културног друштва Мирољуб 
одлазио у посете код војног комаданта Сомбора, генерала Агоштона 
Сентандреија на поклоњење. То му ипак није помогло да избегне 
хапшење од стране мађарских власти у лето 1941. године. Ухапшен 
је због оптужбе за одржавање веза са усташким властима из НДХ. 
Међутим, хапшење је било исценирано са циљем да окупаторске 
полицијаске снаге нађу међу Хрватима поузданог човека који ће 
се ставити на чело буњевачко-шокачког покрета, чији ће циљ бити 
изражавање послушности и лојалности мађарском регенту Хортију. 

По изласку из затвора Грга Вуковић је отворено стао на страну 
окупатора. Када је Мирољуб држао прело почетком 1942. године, Грга 
Вуковић је наговарао председника Друштва Антуна Матарића, да се 
присутнима прво обрати на мађарском језику, што је Матарић одбио. 
Уместо њега на мађарском је говорио Иван Мироницки, адвокат и 
истомишљеник Грге Вуковића. Незадовољни чланови Мирољуба, под 
образложењем да је повредио правила Друштва, забрањују активан 
рад Грги Вуковићу у Друштву. Тиме је и пропала жеља Мађара да 
наметну свог човека Хрватима У Сомбору. 

Првог априла исте године, потписом председника Друштва, 
Антуна Матарића и секретара Густава Богдана, из Мирољуба бива 
искључен Грга Вуковић. Неки чланови су пошли за њим, као нпр. 
др Иван Мироницки, адвокат Антун Вујевић, земљорадници Јосип 
Парчетић, Грга Пекановић, Људевит Острогонац, трговци Јоса Стрилић 
и Антун Парчетић и други. У пролеће 1943. године мађарске власти 
забрањују је деловање Мирољуба. 

Национало и политички дезорјентисан др Грга Вуковић је окто-
бра 1944. године, заједно са својим сарадником Антуном Вујовићем, 
напустио изадаваштво и уредништво Наших новина и побегао 
из Сомбора. Отишао је у Минхен, из кога је после рата учествовао 
у политичкој кампањи против Југославије. Грга Вуковић је умро у 
Минхену 23. септембра 1956. Године.15

15 Ако је веровати списима Радивоја Стоканова, које је спремао за Изложбу 
Ка веку и по сомборске периодике, у Хрватској ревији из 1957. године, објављен 
је некролог поводом смрти Грге Вуковића. Хрватска ревија је хрватски културно-
политички часопис. Основали су га 1950. године Винко Николић и Антун Бонифачић. 



112

BIBLIOINFO

Закључак

Уколико узмемо у обзир све до сада наведено можемо доћи 
до закључка да је др Вуковић био донекле сналажљив у политици, у 
датим околностима, али и да његова релативна дезоријентисаност није 
последица само промена које су снашле све у том времену, него је и 
резултат немања довољно упоришних тачака за оно што је прилично 
посвећено чинио, а такво је јер изгледа да је читав животни век посве-
тио идеји. Оно што је са убеђењем личним и дубоким покушавао да 
пренесе на друге, можемо рећи инфицира својим друштвено-политчким 
ангажманом, данас знамо да није постизао са већим успехом, а о чему 
сведчи и његово искључење из локланог хрватског друштва. Његова 
стремљења су јасно прохрватска и представљају окосницу деобе или 
упрошћавања буњевачке и шокачке националне мањине вековима 
присутне на просторима бачке на заједнички именилац − Хрвати. Јасно 
је и да је био противник југословенске идеје, јасно је да је додворавајући 
се мађарским властима налазио само начина остварења хрватских 
националних циљева, прецизније, страначке опције којој је припадао 
(ХРСС), дакле циљева самопрокламованих представника народа којем 
је веровао да и сам припада, те му је сходно томе и та дужност припала, 
да у Сомбору покуша урадити оно што је својим јавним деловањем и 
откривао. Да су фашистичке власти сматрале да је реч о опасном и по 
њих штетном деловању, ове новине не би потрајале, односно не би ни 
заживеле. Оно што са ове тачке гледишта можемо сматрати тенденци-
озним писањем, удворништвом и чак дефетизмом можемо читати у 
кратким чланцима који су највероватније требали послужити слабљењу 
морала или коначном преласку на ставове које заговарају Наше новине, 
а што видимо из наслова чланка од 29.10.1943, са четврте стране:

„Ни један немачки војник не би дошао на Балкан да га Срби 
нису изазвали, рекао је Хитлер Генералу Недићу...”

При крају овога рада дужни смо и следеће чињенице навести, 
а када говоримо о сомборској периодици на буњевачком језику. На 
буњевачком су штампана гласила махом политичке садржине, мада су 
садржавала разнородне прилоге, али значајна су због тога што су писана 

Први број часописа је изашао 1951. године. У раздобљу од 1951. до 1990. године 
излазио је у иностранству као часопис хрватске политичке емиграције, што онда 
готово аутоматски значи да је Вуковић присвојен од стране усташког покерта у 
емиграцији као важна историјска личност са заслугама довољно важним за хрватство, 
које би квалификовале његову биографију на тај начин да заслужи објављен помен.
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на матерњем говору Буњеваца и самим тим представљају сведочанство 
о једној специфичној националној култури. Најпре се појавио општеобра-
зовни недељник Bunjevac (1882–?). Излазио је сваког петка, а у њему су 
објављиване препоруке за образовање и васпитање младих, путописи, 
корисни савети из виноградарства, пчеларства и пољопривреде уопште. 
Уследила је прилично дуга пауза у објављивању буњевачке штампе. 
Тек 1927. године излази недељник Vojvodina чији је власник, уредник 
и издавач био Ернест Бошњак.16 Војводина је била политички лист 
Буњевачко-шокачке странке. Осим текстова који су пропагирали ову 
странку, у рубрици Којешта објављиване су кратке приче или писма 
читалаца, а могле су се прочитати вести, односно локална хроника, ново-
сти из привреде и економије и временска прогноза. Неки од текстова су 
превођени и на мађарски језик.

Након што смо учинили и овај кратак преглед периодике која 
је излазила на буњевачком, приводимо крају анализу и приказ Наших 
новина. И мада при речи о језику хрватском и/или говору буњевачком 
коришћеном у овим новинама немамо за циљ постављати лингвистичке 
смернице указујући на недоследности и нејасноће, будући да у време када 
је излазио лист буњевачки језик, за разлику од хрвтаског језика, није био 
стандардизован, можемо констатовати да је реч о писму и језику у потпу-
ности разумљивом говорницма српског, хрватског, буњевачког и шокачког 
народа. Но, како је више него јасно да је сасвим разумљив и просечном 
читаоцу код нас и данас, слободно смо издвајали наводе и указивали 
на оно што јесу наважније каратеристике листа, на тај начин описујући и 
уредничку политику. Према томе, крајња намера аутора овог рада је била 
да приказујући лист, политичко деловање и улогу главних актера укаже на 
понашање одређених суграђана и група које су у тим ратним годинама 
вршили веома снажну и системски организовану кампању у сомборској 
средини и насељеним местима а међу популацијом, како се у самим 
новинама наводи, превасходно Буњеваца и Шокаца. Дакле, закључак који 
можемо стећи читајући и фототипију у прилогу који следи и овај рад, одно-
сно приказ, јесте тај да су Наше новине служиле, пре свега, борби против 
декроатизације Буњеваца и Шокаца, исто колико и намерама јачања и 
ширења кроатизације, опет Буњеваца и Шокаца, настањеним вековима 
уназад на подручју западне Бачке у време окупације ових северозападних 
крајева Краљевине Југославије од стране нацистичке Мађарске. 

16 Више о овоме видети у: Копоран, Г; Плавишић, Н. (2015) Каталог изложбе Век 
и по сомборске штампе, Градска библиотека „Карло Бијелицки” у Сомбору, Сомбор: 
Билбордпринт.
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Прилог 1: Наше новине бр. 2 од 9.4.1943, стране 1-2.
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Прилог 2: Наше новине бр. 3 од 16.4.1943, страна 2.
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Прилог 3: Наше новине бр. 4 од 24.4.1943. страна 6.
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Прилог 4: Наше новине бр. 5 од 30.4.1943. страна 3.
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NAŠE NOVINE17: POLITICAL, ECONOMICAL 
AND SOCIAL MAGAZINE 1943-1944

Summary

Naše novine were, prevalently, a political magazine that contained 
columns from the fields of economy and social topics. The primary objective of 
this magazine was strengthening the ongoing croatization of Bunjevac and Šokac 
people during the occupation of Sombor in the World War II by the military forces 
of Hungarian fascist troops. The magazine was published in Sombor from the 2nd 
April 1943 until the 6th October 1944. The conceiver, publisher and editor of this 
magazine was Grga Vuković, a lawyer from Sombor. This magazine can be found 
in the fundus of local periodicals in the City library ``Karlo Bijelicki`` in Sombor 
and it represents a certain reminiscence of the times and particular, mostly 
nationalistic, as well as political goals that were approved by the occupying 
forces so as to make the Bačka region, at least seemingly, a Croat historical and 
national domain, just as Srem region factually had become since it was a part of 
the Independent State of Croatia (NDH). The articles any reader may come across 
represent an evidence of the maltreatment of certain national and ethnic groups 
with the objective to re-qualify some deeply rooted ethnicities that existed in 
this area for centuries. The most influential Croat part of the times (HSS) did it 
in order to convert Bunjevac and Šokac people into Croats. The pursuits of Grga 
Vuković not only in this magazine but also as a representative in the Budapest 
Parliament and as a journalist was directed towards awakening Croats` national 
awareness, warding off decroatization of the aforementioned ethnic groups 
and arranging the best possible relations with the fascistic government, as it is 
quite evident in the contents of this magazine. The author of this article tends to 
enlighten this part of Sombor, but also national history, the author`s intentions 
are to emphasize the tendencies this magazine had been creating throughout its 

17 In English the translation of the magazine would be Our newspaper.
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columns and the role it had in the war times so as to preserve from the oblivion 
some historical facts quite important for a better and more correct understanding 
of contemporary issues and tendencies we face within the domain of political 
activities of some representatives and associations of ethnical minority in the 
Republic of Serbia nowadays. 

Keywords: Naše novine, dr Grga Vuković, Croats, Šokac people, Bunjevac 
people, Sombor, World War II.


