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Stjepan Sršan, Povijest petrijeva ke župe, Državni arhiv u Osijeku,
Osijek 2012., 240 str.
Knjiga Povijest petrijeva ke župe podijeljena je u dva glavna dijela –
Predgovor (str. 5-44) i Povijest petrijeva ke župe – tekst (str. 45–
192). U Predgovoru autor iznosi op eniti uvod u prošlost mjesta i
župe Petrijevci te životopise petrijeva kih župnika od prvoga župnika
Antuna Dominovi a do trenutnoga Jure Krešte. U glavnom dijelu
knjige donosi se prijevod spomenice s latinskog na hrvatski jezik za
razdoblje od po etka njezina vo enja 1781. godine, pa do 1893.
godine. Budu i da je spomenica otada pisana na hrvatskom jeziku, u
knjizi se nadalje iznosi samo njezina transkripcija.
Sadržaj spomenice, jasno, ovisio je o pojedinim župnicima koji su je
pisali, a taj je posao najrevnije obavljao župnik Antun Dominovi
(1781.-1824.) kada je osim bilježenja teku ih doga aja župnik
zapisao i ono što mu je bilo poznato iz ranije prošlosti mjesta odnosno
podru ja župe. Nakon njega spomenica nažalost nije vo ena tako
detaljno, no ipak su sa uvani odre eni podatci koje su zaduženi
župnici smatrali najvažnijima. Razdoblje bogato podatcima je i 1893.1924. kada je spomenicu vodio župnik Ladislav Chavrat, a poslije
toga ponovno nastaje velika praznina – sve do 1937. godine kada su
zabilježene svega tri re enice i poslije toga ponovno praznina sve do
1986. godine, otkada se spomenica ponovno vodi redovito, no
sažetije. Prijepis spomenice završava s 2000. godinom.
Spomenica, ak i s velikim prazninama koje postoje izme u pojedinih
razdoblja, nezaobilazan je izvor prilikom prou avanja bilo kojeg
aspekta povijesti mjesta Petrijevci, a može se pokazati korisnom i za
prou avanje prilikom istraživanja okolnih podru ja. Osim kao izvor
za prou avanje lokalne (zavi ajne) i vjerske povijesti, spomenica
predstavlja vrijedan izvor i za ostale historiografske grane. Tako,
primjerice, doga aj plja ke koji je župnik Dominovi zabilježio 1803.
godine predstavlja prvorazredan izvor za povijest kriminala, zapisi iz
razdoblja Prvoga svjetskog rata mogu se analizirati kao izvori za
povijest svakodnevice ili (ratnoga) gospodarstva i sli no.
Na kraju knjige priložen je i dodatak naslovljen Petrijeva ki ceh
1846., a radi se o prijevodu cehovskih pravila petrijeva kih obrtnika
iz navedene godine, popra enih kratkim uvodom autora knjige. Iako
taj dodatak sadržajno nije vezan za povijest same Župe Petrijevci vrlo
je vrijedan dokument za povijest Petrijevaca i obrtništva u Slavoniji
op enito, tim više što je dosad bio nepoznat javnosti.

Prikazi i recenzije

Knjiga je opremljena i brojnim ilustracijama u boji, dijelom
suvremenim fotografijama, a dijelom originalnim onodobnim
zemljovidima i preslikama dokumenata.
Denis Njari
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