
Osnivači SKD “Prosvjeta” je osnovana 18. novembra u glinskoj 
“Kasini”. Na žalost, sam događaj nije snimyen. Ovo je 
naknadna foto-rekonstrukcija izabranog rukovodstva. 
Nedostaje prvi sekretar Mile Joka, kojem nismo našli 
savremenu fotografiju. 

Rade Pribićević (1896. - 1953.), 
prvi počasni predsjednik 
SKD “Prosvjeta”, advokat i 
političar. Prije rata pripadao 
Samostalnoj demokratskoj 
stranci i wenom iskyučenom 
lijevom krilu. U ratu vijećnik 
ZAVNOH-a i AVNOJ-a, predsjednik 
Srpskog kluba u ZAVNOH-u, član 
Predsjedništva AVNOJ-a, kasnije 
republički i savezni ministar 
i potpredsjednik prve vlade za 
NR Hrvatske. Bio je ambasador 
Jugoslavije u Poyskoj i Kanadi.

Dane Medaković (1890. - 
1969.), prvi predsjednik SKD 
“Prosvjeta”, izabran u Glini, 
kemičar po struci. Između 
dva svjetska rata bio je 
direktor gimnazije u Zagrebu 
i predsjednik Jugoslavenskog 
profesorskog udružewa. Nakon 
okupacije Jugoslavije veći dio 
rata proveo u internaciji u 
Italiji. Poslije rata imenovan 
ambasadorom Jugoslavije u 
Bukureštu. 

Petar Drapšin (1914. - 1945.) 
General-lajtnant JNA, narodni 
heroj. Učesnik Špawolskog 
građanskog rata, gdje stiče 
čin kapetana, a nakon izbijawa 
rata u Jugoslaviji, organizator 
ustanka u Hercegovini. Poslije 
partijske kazne zbog “lijevih 
skretawa” poslan je u Slavoniju 
na dužnost komandanta XII 
divizije. Godine 1944. postaje 
zamjenik komandanta GŠ Hrvatske, 
krajem iste godine komandant 
VIII korpusa, a u operacijama 
za oslobođewe zemye komanduje 
Četvrtom armijom.

Boško Desnica (1886. - 1945.), 
prevodilac, arhivski radnik, 
historičar. Posebno se bavio 
historijom Srba u Dalmaciji. 
Najpoznatiji mu je rad 
dvosveščana “Istorija kotarskih 
uskoka”. Poslije oslobođewa 
Zadra bio je na dužnosti 
direktora Državnog arhiva.

Bogoyub Rapajić (1902. - 1984.) Okupacija Jugoslavije ga 
je zatekla kao novinara u Novom Sadu. Vraća se u zavičaj, 
selo Krbavica u Lici, gdje se prikyučuje Marku Oreškoviću, 
organizatoru ustanka. Izabran je za komandanta “Štaba gerilskih 
odreda za Korenicu”, potom za komandanta batayona “Ogwen Prica”. 
Početkom 1942. godine izabran je za predsjednika Okružnog 
NOO za Krbavu. Bio je u rukovodstvu svih srpskih nacionalnih 
institucija stvorenih unutar partizanskog pokreta: sekretar SKD 
“Prosvjeta”, potpredsjednik Glavnog odbora Srba, urednik “Srpske 
riječi”, predsjednik SPD “Obilić”. Politički likvidiran u grupi 
sa Brkićem, Žigićem i Opačićem. 
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У
добром и добро очуваном архиву 
Српског културног друштва “Просвјета”, 
нарочито за први поратни период, док 
су ријеч и хартија још имали цијену, 
проналазимо бројне документе о 

свим видовима и родовима културне производње, 
о политичким односима, идеолошким оквирима, 
о тешкој свакодневици тих година, укратко, о 
једном од сад већ дубљих слојева наше политичке 
археологије. Пажљивим прегледавањем нисмо 
међутим нашли ни један осврт, ни једну наруџбу 
услуга фотографа, иако су издавали новине и књиге, 
бавили се просвјетним и пропагандним радом. Из 
групне наруџбе портрета српских писаца, јавних 
радника и револуционара од службеног удружења 
ликовних умјетника 1949. године, приликом 
уређења новоусељеног простора у Бериславићевој 
10, био је видљив њихов пропагандно-
репрезентацијски приступ ликовности (којем се 
данас не може порећи занимљив резултат), а који за 
ту свечарску намјену није обухватао фотографију. 
Да су имали у својим редовима коју партијску или 
националну величину од тог заната, можда би 
разумјели. Овако нису.

И кад су радили издање којем су посвећивали 
највише пажње, календар Просвјета, насловницу 
су наручивали од Андрије Мауровића, што је опет 
давало добар резултат. Таквом су односу према 
фотографији свакако доприносиле и скромне 
репродукцијске могућности тадашњих наших 
штампарија. А Просвјетиним је оснивачем, 
законитим насљедницима предратних и ратних 
медијских техника, штампана ријеч била далеко 
најважнија. 

Срећом, то ипак не значи да фотографа и 
фотографијa није било. Углавном насталих у 
ситуацијама које су сниматељ и снимани сматрали 
вриједним памћења и припреме технике која 
није била сваком доступна. У раном периоду то су 
најчешће говорници на скуповима − скупштинама, 
политички и ини субјекти свог времена, а данас 
станице у протеку времена. Касније налазимо много 
групних снимака аматерских дружина на наступима 
и гостовањима, са биљешком на позадини која 
каже у колико је копија треба израдити. Најмање је 
слика, или их готово ни нема, из радног строја самог 

Српског културног друштва. Ни Богољуб Рапајић, 
ни Војин Јелић, ни Светозар Зец се не сликају за 
својим радним столом, са запосленицима; да би 
фотограф ушао у зграде у Прерадовићевој 21 или 
Бериславићевој 10, потребна је барем сједница 
Извршног или Главног одбора. Тако немамо ни једну 
сачувану фотографију српске односно задружне 
штампарије, тек понешто из књижаре и библиотеке, 
ништа из бројних редакција у којима су сједила и 
значајна имена српске и хрватске културе, мало или 
ништа из Музеја Срба у Хрватској. Тешко је данас 
рећи да ли такво изостављање трагова означава вјеру 
у будућност или муку преживљавања. 

Успркос томе, двије архивске кутије 
фотографија, које је Светозар Зец, приликом предаје 
у државни архив, пажљиво разврстао у коверте, 
причају истинску хисторију “Просвјете” од 1944. 
до 1971. године. Повремено је нанос боје гушћи, 
нарочито првих година кад је било самосвијести 
и самоувјерености, повремено наилазимо на 
својеврсну слијепу пјегу, али цјелина ипак израња 
пред пажљивим посматрачем.

На жалост, немамо фотографију самог 
оснивачког акта из глинске Касине и преостаје нам 
као једино упечатљиво свједочанство тог времена, 
снимак Српског пјевачког друштва “Обилић” на 
рушевинама глинске православне цркве приликом 
освећења њиховог барјака, неких мјесец дана раније. 
То освећење на рушевинама окрвављене Пресвете 
Богородице, а у партизанским униформама пуно 
је симболике и темељних протурјечја која ће 
обиљежити настанак и трајање и “Обилића” и 
“Просвјете”. 

Прави живот Друштва је започео доласком 
у Загреб и преузимањем остатака некретнина и 
имовине предратних српских институција које 
је “Просвјета” својим радом требала замијенити; 
Добротворне задруге Српкиња (Прерадовићева 
21), Савеза српских земљорадничких задруга 
(Бериславићева 10), Привредника, Српске 
штампарије... Након тога, све је било уско везано 
уз политику и уз развој кризе у хрватско-српским 
односима. Два су кратка периода интензивног 
живота Српског културног друштва “Просвјета”. 
Први, поратни, изворни − источни, којег је 
предводила српска партизанска војно-политичка 

елита, који је њеним припадницима припомагао 
у политичком сазријевању, и на крају, сам врх 
одвео на Голи оток. И као Србе и као заступнике 
партизанског револуционарног чистунства (Жигић, 
Бркић, Опачић, Рапајић). Резултати у раду су им 
били озбиљни, иако обиљежени идеологијом, 
а крај је дошао кад су почели ревидирати своју 
легитимацијску основу. Данас би могли рећи да су 
баш они први исцрпили модел којег су стварали.

Слиједио је након тога дуги период јавног 
вегетирања, мукотрпног одржавања часописа, 
више као листа за школску дјецу и породицу, 
него као националног гласила. Али кроз часопис, 
кроз акције малобројних активних пододбора, 
издавачког подузећа и књижаре, нит континуитета 
је очувана. Највећи губитак из тог периода је 
потпуни престанак рада или нестанак са јавне 
сцене неких полусамосталних институција; Главни 
одбор је ликвидирао библиотеку, Музеј Срба је 
полако губио самосталност па је на крају и угашен, 
штампарија је изгубљена низом присиљених 
дневно-политичких одлука, одустало се од стварања 
посебног, самосталног архива... СПД “Обилић” 
је растворен већ 1948., обједињавањем са једним 
хрватским пјевачким друштвом, под називом 
“Братство и јединство”. Нарочито приликом 
ликвидације библиотеке, руководство су мучиле 
бројне недоумице и бриге, али тада почетком 50-их 
година прошлог вијека, нису се имали ни на кога ни 
на што ослонити.

Отварање друштвених процеса у другој 
половини 60-их година у Југославији, готово 
аутоматски је довело “Просвјету” на узак простор 
обране заједништва и његових вриједности у 
међунационалном смислу, и заштите националних 
интереса на досегнутом нивоу национално 
интеграцијског процеса. Људи који су је тада 
водили и који су се окупљали око Бериславићеве 10, 
покушавали су, трагом оснивача, обранити и њен 
револуционарно-партизански и њен национални 
легитимитет. Резултат је и тада, као и увијек, био 
у складу са односом снага и мјестом Загреба и 
Београда на важећој свјетској политичкој пијаци. 
Па ипак, њихове тадашње углавном дефанзивно 
формулисане тежње, њихови јавно изнесени 
планови рада у издаваштву, у школству, медијској 

заступљености, у научном раду, остали су као 
нереализована обавеза за будуће генерације. Након 
обнове рада 1993. године, у новим околностима 
остварено је много од онога чему су тежили; Никица 
Рапајић, Милан Зјалић, Душан Старевић, Светозар 
Зец, Станко Кораћ, Владимир Ивковић, Момчило 
Косовић, Миле Јока, Лука Марић, Федор Моачанин, 
Милан Радека и бројни млади сарадници.

Оно што нашем данашњем задовољству 
урађеним даје ноту горчине, то су догађаји из прве 
половине 90-их година и нарочито они из аугуста 
1995. године. Догађаји који су поред осталих 
катастрофалних посљедица резултирали и лажном 
хисторијом хрватског 20. стољећа. Хисторијом која 
пажљиво заобилази присуство у њој народа који 
је почетком тог стољећа чинио добру четвртину 
становништва Хрватске и Славоније, да би сто 
година касније био на путу физичког нестајања. То 
можда другима није тако важно као нама, али од 
једне чињенице нико не може побјећи; само је пуна 
истина љековита и будућносна. И то је данас важан 
дио мисије овог Друштва. 

Овом скромном изложбом, са много 
заборављених лица и догађаја, исказујемо 
своју вјерност оснивачима; и она, и сав наш 
рад својеврсни су партизански покрет против 
хегемонистичких снага и чињеница савременог 
свијета. 
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појединцима и породицама: Славену Луштици, Недјељку 
Вукадиновићу, Милијани Ножинић, породици Зец, 
породици Десница,  породици Жигић


