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DONJI MIHOLJAC OD XI. DO XX. STOLJEĆA

Proslov

 U zborniku naslovljenom Donji Miholjac od XI. do XX. stoljeća sabrano 
je osam radova hrvatskih povjesničara koji su u prvotnoj formi bili izloženi 
na Znanstvenom kolokviju Donji Miholjac 1057-2007. (održanom 14. rujna 
2007. u Donjem Miholjcu). Povod održavanju toga nevelikog skupa bila je 
950. obljetnica najranijeg pisanog spomena “crkve sv. Mihaela Arkanđela na 
rijeci Dravi”, za koju je u historiografiji pouzdano utvrđeno da se odnosi na 
župnu crkvu u kasnijem naselju Donjem Miholjcu. Taj se spomen nalazi u 
oporuci ugarskog palatina Radona koju je 1057. u Stolnom Biogradu potvr-
dio kralj Andrija I Arpadović (1046.-1060.). Zahvaljujući tome ranom doku-
mentu, Donji Miholjac može se smatrati naseljem s najdužom kontinuiranom 
pisanom poviješću u Slavoniji. 

 Problemi povijesti Donjeg Miholjca i njegove bliže okolice nadilaze svo-
jom važnošću razmjere lokalne povijesti jednog naselja ili jedne mikroregije. 
To je osobito izraženo u najstarijem, srednjovjekovnom razdoblju miholjačke 
povijesti, kada se u neposrednoj blizini Donjeg Miholjca (u nestalom mjestu 
Aszuágu, Ošvanju ili Osuvku) nalazilo jedno od ranih arhiđakonskih sredi-
šta Pečuške biskupije, a u susjednom Svetom Đurđu i samostan augustinskih 
kanonika, što zajedno s vrlo ranim podacima o crkvenoj zadužbini palatina 
Radona u samome Miholjcu svjedoči o kompleksnoj crkvenoj organizaciji na 
tome tlu i o njezinoj osobitoj ulozi u izgradnji vlasti pečuških biskupa južno 
od donjeg toka rijeke Drave.

 Radovi sabrani u zborniku osvjetljavaju različite segmente miholjačke 
povijesti (uključujući u nju ne samo grad Donji Miholjac, nego i njegovu 
okolicu), u rasponu od 11. sve do 20. stoljeća. Nakon dvaju priloga u kojima 
se rasvjetljuju crkveni i vlastelinski aspekti miholjačkoga srednjovjekovlja 
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(S. Andrić i M. Karbić), slijedi raščlamba ekonomskih prilika u Donjem Mi-
holjcu i njegovoj okolici u sklopu Valpovačkoga vlastelinstva u 18. stoljeću 
(M. Vrbanus). Na potonji se rad kronološki nadovezuje sažet pregled miho-
ljačkog gospodarstva do ranoga 20. stoljeća (Z. Živaković-Kerže). Do sloma 
Austro-Ugarske Monarhije seže i prikaz povijesti novovjekovnog školstva 
u Donjem Miholjcu (D. Župan), a kasnome razdoblju Monarhije kronološki 
pripada i analiza političko-stranačkih odnosa u donjomiholjačkom izbornom 
kotaru (B. Ostajmer). Zbornik zaključuju istraživanja posvećena političkim 
pitanjima iz povijesti prve, monarhijske Jugoslavije – unitarističkim pritisci-
ma i velikosrpskim presizanjima pod patronatom tadašnjih središnjih vlasti 
(Z. Dizdar) te oporbenom djelovanju i organizaciji Hrvatske seljačke stranke 
kao demokratski najveće političke snage (S. Leček).

 Vjerujemo da zbornik u cjelini znači vrijedan prilog boljem poznavanju 
prošlosti ne samo Donjega Miholjca kao jednog od važnijih i prema pisanim 
vrelima najstarijih slavonskih naselja, nego i miholjačkog dijela slavonske 
Podravine te hrvatskoga sjeveroistoka uopće.

Urednik


