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РЕЧ УРЕДНИКА 
 

 

 Војвођански простор се може посматрати као нераздвојиви део културне, 

историјске, политичке мапе европских збивања и као нераскидива веза и мост 

повезивања различитих култура и народа на том подручју. Истоимени Пројекат који 

је започет 2011. године под покровитељством Републичког министарства науке од 

стране Одсека за историју Филозофског факултета у Новом Саду има пре свега за 

задатак да прошири и продуби историјска истраживања и утврди узрочно 

последичне везе европске баштине и садејства различитих култура и цивилизација 

на овом нашем ветрометном, увек занимљивом делу подунавског басена и панонске 

низије. Како су на том простору живели различити народи а и данас живе у 

симбиози потребно је још више разлучити историјске празнине и указати на 

одређене контраверзе у тумачењу заједничке историје, како би сви заједно без 

лажног историцизма били окренути бољој, заједничкој, европској будућности. 

Пројекат Војвођански простор у контексту европске историје има дуготрајно 

временско и историјско трајање, покривајући теме за истраживања од археологије, 

преко старовековне и средњевековне историје, све до наших дана, односно 

савременог доба. Довољно је рећи да су се на том простору сусретали и стапали 

међусобно: Сармати, Келти, Римљани, Илири, Мађари, Срби, Турци, Немци, као и 

многи, многи други народи. На пројекту Војвођански простор у контексту 

европске историје подржаном од стране Министарства науке Републике Србије 

посао је започело 27 истраживача (сарадника). С обзиром на смртни случај једног 

нашег колеге и одлазак двојице колега у пензију, на Пројекту је данас присутно 24 

истраживача. Сви сарадници су започели рад на дефинисаној пројекатској теми 

изучавајући при томе релевантну литературу, часописе, новинске чланке. Такође су 

се посветили научним истраживањима у архивима и библиотекама у земљи и 

иностранству. Део добијених резултата је презентован на више научних 

конференција код нас и у земљама европске уније, од чега посебно издвајамо 

изашли зборник са конференције у Баји (Мађарска) о мађарско-српским везама, с 

посебним освртом на територију јужне Угарске (војвођански простор), као и 

међународни зборник радова посвећен грофу Ђорђу Бранковићу, Сави Текелији и 

Доситеју Обрадовићу који је изашао у Темишвару. Од научних часописа у току 
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трајања Пројекта од 2011. до данас наши сарадници су одговарали на различите 

теме из области војвођанског простора и то пре свега у Истраживањима, часопису 

Филозофског факултета у Новом Саду, Зборнику за историју, као и у Зборнику за 

друштвене науке Матице српске у Новом Саду. Не треба заборавити и више 

тематских зборника који се умногоме дотичу ове теме  као што су изашли Зборник 

радова о војвођанском простору из 2011. године и зборници Друштва за античке 

студије Србије о рецепцији антике на тлу средње и југоисточне Европе. 

Сматрамо да је значај оваквих истраживања једног веома комплексног и 

надасве простора пуног различитости у потпуној симбиози са европским токовима 

културе и цивилизације. Нека и овај Зборник о личностима војвођанског простора, 

као саставни и неизоставни део Пројекта Војвођански простор у контексту 

европске историје, допринесе бољем разумевању људи и догађаја и постизању 

историјске истине код нас.  

 Ово је, истовремено, друга књига Зборника која излази са резултатима 

нашег Пројекта који су презентовани на Међународном научном скупу 

организованом у Бачкој Паланци 23. новембра 2013. године, чијим смо резултатима 

веома задовољни, с напоменом да још, итекако, постоји простор у садашњим, као и 

у неким новим историјским и историографским темама, везаним за Војвођански 

простор, односно Подунавски басен и Панонску низију. 

Овом приликом посебно желимо да се захвалимо Општини Бачка Паланка, 

њеном председнику Александру Ђедовцу и руководиоцу одељења за друштвене 

делатности Општине Бачка Паланка Мирослави Шолаји, који су финансијски 

помогли организацију скупа и штампање зборника. 

Овај зборник објављен је у јубиларној години када Филозофски факултет у 

Новом Саду слави 60 година од оснивања. 

  

 

Нови Сад, 23. новембра 2014. године 

 

Главни и одговорни уредници: 

 

Руководилац пројекта 

Проф. др Владан Гавриловић  

 

Доц. др Светозар Бошков 
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BARBARICUM CONTRA IMPERIUM: 
PROSTOR DANAŠNJE JUGOZAPADNE VOJVODINE 

IZMEĐU KASNE ANTIKE I RANOG SREDNJEG VIJEKA 
U SVJETLU POVIJESNIH I ARHEOLOŠKIH SVJEDOČANSTAVA 

(5.-6. STOLJEĆE)  
 

 
Apstrakt: Prostor današnje jugozapadne Vojvodine, pod kojim se ovdje poglavito 

podrazumijeva Srijem (uključujući i dio u sastavu Hrvatske) koji je pripadao kasnorimskoj pokrajini 

Drugoj Panoniji, bio je u prijelomnom razdoblju između kasne antike i ranog srednjeg vijeka 

podvrgnut vrlo dinamičnim procesima koji su temeljito preobrazili kasnorimski okvir. Međutim u 

pokušaju da što obuhvatnije pronikne u njihova obilježja moderni je istraživač zbog nedostatka 

izvora suočen s ozbiljnim ograničenjima. Ta je ograničenja donekle moguće prevladati tek 

potpunom sinergijom svih dostupnih povijesnih i arheoloških svjedočanstava. Cilj je rada nanovo 

razmotriti i kontekstualizirati podatke iz narativnih vrela i arheološke nalaze koji pripadaju dobu 

hunske i germanske dominacije od sredine 5. do sredine 6. stoljeća. Analiziraju se novonastale 

političke i etničke datosti i u kojoj su mjeri i na koji način te promjene ostavile traga u arheološkom 

materijalu. S tim u vezi posebna se pozornost posvećuje pitanju migracija i identiteta, rimskog i 

barbarskog, te njihovu međusobnom prožimanju. Istovremeno je nužno imati na umu da je 

ponuđena povijesna slika tek jedna od mogućih historiografskih rekonstrukcija i da je interpretacija 

arheološkog materijala često uvjetna zbog nesigurnog konteksta nalaza. 

 

Ključne riječi: Druga Panonija, kasna antika/rani srednji vijek, Rimljani, barbari, migracije, 

etnicitet, identitet, povijesni izvori, arheološki izvori. 

 

 

Uvod 

 

Istraživač koji se bavi prijelomnim razdobljem kasne antike odnosno ranog 

srednjovjekovlja, u začetku ograničen već samom raspoloživošću vrela iskoristivih za 

povijesnu rekonstrukciju, danas mora pažljivo ploviti između Scile i Haribde 

postmodernističke i poststrukturalističke hiperkritike dokumentarnih izvora i 

postprocesualističke hiperkritike metodologije kulturno-povijesne arheologije želi li 
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ponuditi iole koherentnu sliku prošlosti. Dekonstrukcionizam kao metodološki postupak 

nedvojbeno je snažno unaprijedio shvaćanje pisanih povijesnih izvora kao višeslojnih i 

višeznačnih produkata određenog vremena, društveno-političkog konteksta, ciljeva, 

iskustava i nazora autora te pogleda, interesa i potreba publike kojoj su se obraćali ili bili 

namijenjeni.
1
 Napokon, diskurs i odabir podataka ovise i o predlošcima i svjedočanstvima 

što ih je autor koristio i na koja se oslanjao u sastavljanju vlastitog narativa o prošlosti, a u 

iznesenim činjenicama ili tvrdnjama mogao je pogriješiti, bilo slučajno bilo hotimično.
2
 

Drugim riječima, cjelovita objektivizacija prošlosti nije moguća, povijest nije zbir 

nepobitnih  činjenica koje samo treba pravilno otključati i složiti u smislenu cjelinu da bi 

se u punini ozbiljila prošla stvarnost i rekonstruirala povijesna „istina“.  

Jednako tako žestoka kritika paradigme kulturno-povijesne arheologije potpuno je 

opravdana ustraje li se i dalje u neodrživom shvaćanju da se etnicitet, tj. etnički identitet 

može prepoznati i identificirati isključivo na osnovi tipologije arheološkog materijala, 

odnosno da arheološke kulture zrcale specifične narode u prošlosti.
3
 Paradigma je dugo 

bila prihvatljiva jer pomaže “spasiti fenomene“, olakšavajući i pojednostavljujući 

interpretaciju arheoloških i povijesnih podataka. Pritom se arheološke nalaze uklapa i 

provjerava prema povijesnim podacima, a onda se ti podaci dodatno potkrepljuju 

zaključcima dobivenima arheološkim istraživanjima.
4
 Cirkularnost ovog argumenta ne 

znači da se arheologija i povijest, stavljene u istu ravan, ne mogu koristiti za definiranje 

etničkog identiteta jer njegov sadržaj i pojavnost ovise o reprezentativnim simbolima, čije 

je značenje dohvatljivo i u materijalnoj kulturi i u dokumentarnim izvorima.
5
 Nije uputno 

bez jasno definiranog konteksta predmetu pridjeljivati specifičnu etničku kvalifikaciju, ali 

preferencija neke etničke skupine za određene predmete ili način na koji ih je koristila - 

ključan je pojam amblematični stil - mogu poslužiti u definiranju etničkih granica, tj. 

materijalna kultura poprima aktivnu ulogu u stvaranju zasebnoga etničkog identiteta.
6
 U 

isti mah pisana vrela nemaju samorazumljivu prednost u posredovanju etničkog identiteta 

niti tvore neposrednu sliku društvene stvarnosti, no ne smiju se niti zanemariti u korist 

arheološke analize.
7
  

Rješenje leži u sinergiji svih dostupnih izvora, literarnih i arheoloških, pri čemu je 

neophodno zadržati svijest da se pisana vrela ne smiju uzimati kao apriorno istiniti prikaz 

prošlosti, a da kod arheoloških vrela valja što jasnije odrediti kontekst u kojem su se 

pojedini predmeti koristili kao identitetski markeri i neprestano imati na umu to da je 

etnički identitet promjenljiva kategorija i da su druge skupine također mogle koristiti iste 

predmete, sačuvavši vlastiti zasebni etnički identitet. Osim toga, zadaci postavljeni pred 

istraživača koji razmatra povijest južne Panonije u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju 

dodatno otežava okolnost što su dosad pronađeni predmeti većinom slučajni nalazi, 

                                                 
1 Jones 1999: 223-224. Temeljna literatura su Berkhofer 1997, Jenkins 1997, McCullagh 2004, Munslow 2006. 
2 Bálint 2010: 148-149. 
3 Curta 2007: 160-162, uz Jones 1999: 225. O povijesnom razvoju i temeljnim metodološkim odrednicama 

kulturno-povijesne arheologije vidi Trigger 2007: 212-313, naročito 303-311 za teorijske postavke. 
4 Jones 1999: 220. 
5 Jones 1999: 228-230, Curta 2007: 177-180. 
6 Curta 2007: 173-176. 
7 Jones 1999: 229-230, Curta 2007: 184-185. 
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počesto bez arheološkog konteksta. Bilo je premalo sustavnih i metodološki kompletno 

vođenih istraživanja, slaba je dinamika objavljivanja istraženih nalazišta, a znatan dio 

materijala otkriven je prije stotinjak godina, što čini prečom potrebu da se on temeljito 

revidira i reinterpretira. Problem leži u tome i što se često donose dalekosežni zaključci 

koje mali broj postojećih nalaza ne opravdava. Napokon, potrebno je istaknuti da je ovdje 

ponuđeno historiografsko tumačenje tek jedno od mogućih rekonstrukcija prošlosti. 

 

Povijesno-narativni kontekst 

 

Faktografska se rekonstrukcija povijesti jugoistočne Panonije u promatranom 

kronološkom odsječku od sredine 5. do sredine 6. stoljeća, ali i općenito u razdoblju 

između kasne antike i ranog srednjovjekovlja, oslanja u osnovi na svega nekoliko 

narativnih vrela koja k tome nude manjkavu sliku s obzirom na fragmentarni karakter 

podataka. To umnogome podrazumijeva nužnost da se istraživač kreće u domeni 

pretpostavki koje mogu biti više ili manje plauzibilne, ali da utoliko bude pažljiviji u 

interpretaciji. Kako je već istaknuto, pritom je važno da se ekstrahirani podaci koriste s 

punom sviješću o specifičnom intelektualnom i/ili ideološkom diskursu u kojem su se 

autori kretali i koji su iskazivali. Temeljito razmatranje ovoga aspekta svakako je 

vrijedno, štoviše ključno, za istančaniju kontekstualizaciju i dubinski uvid u vrstu 

informacija koju su autori podastrli u svojoj naraciji, u koju svrhu i s kojim ciljem, 

odnosno kako su zamišljali i konstruirali prošlost. Premda se u ovom radu ne zalazi u tu 

vrstu analize, narativnim vrelima pristupa se upravo imajući to na umu. 

Tri su narativna vrela od središnjeg značenja za faktografsku rekonstrukciju 

povijesti južne Panonije od sredine 5. do sredine 6. stoljeća: Povijest Priska iz Panija († 

oko 474.), Gotska povijest Jordana († poslije 552.) i O ratovima Prokopija iz Cezareje († 

oko 562.). Sva tri djela imaju istočnorimsko očište, što znači da zbivanja promatraju iz 

gledišta istočne polovice Carstva, bez obzira na razlike u temeljnim ciljevima.
8
 Od 

važnijih izvora navedene tri povjesnice nadopunjuju, za ostrogotsko razdoblje, 

Kasiodorove Različite poslanice koje iskazuju ostrogotsku, tj. italsku perspektivu.
9
 Ostali 

uporabljivi literarni i tekstualni izvori, neki i podosta kasni u odnosu na vrijeme za koje se 

koriste, nude tek pokoji podatak pa ih nije potrebno posebno istaknuti. Polazna kronološka 

točka ovdje prezentirane rekonstrukcije, koja se donosi u glavnim crtama, početak je 

hunske dominacije u južnopanonskim oblastima u tridesetim godinama 5. stoljeća.
10

 Od 

433. godine, koja se u historiografiji u pravilu uzima za vrijeme kad je sklopljen federatski 

ugovor između Zapadnog Carstva i Huna, sljedeća je dva desetljeća trajalo hunsko 

                                                 
8 Prisk iz Panija: Baldwin 1980, 18-61, Blockley 1981: 48-70, 143-150, Rohrbacher 2002, 82-92, Treadgold 

2007, 96-102. Jordan i Getica: Wagner 1967, 3-59, Croke 1987, 117-134, 2003, 373-375, 2005, 473-484, Goffart 

1989, 58-105, Bradley 1993, 211-236, Weißensteiner 1994, 308-325, Christensen 2002, Amory 2003, 291-307, 

Zottl 2004, 93-123, Liebeschuetz 2011, 185-216. Prokopije iz Cezareje i O ratovima: Cameron 1985, Howard-

Johnston 2002, 19-30, Greatrex 2003, 45-67, Kaldellis 2004, Treadgold 2007, 176-227, Whitby 2007, 73-94. 
9 Kasiodor i Variae: O'Donnell 1979, naročito 55-102, Krautschick 1983, Pferschy 1986, 1-127, Macpherson 

1989, Gillett 1998, 37-50, Amory 2003, 50-78, Kakridi 2005, Barnish 2008, 7-22, Bjornlie 2013. 
10 Za temeljitu analizu razdoblja hunske vlasti usp. Gračanin 2005, 26-35, uz 2011, 69-76. 
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razdoblje u Panoniji.
11

 Literarna vrela ključna su u nastojanju da se definira koje su 

panonske oblasti preuzeli Huni. O hunskoj vlasti u Panoniji izvori svjedoče općenito, od 

čega su dva čak djelo pisaca iz Galije. Prosper Tiron († poslije 455.) spominje Panonije 

(Pannoniae) preko kojih su Huni, nakon neuspjeha 451. godine u Galiji, napali Italiju 

(Epitoma chronicon, a. 452), Grgur Tourski († 594.) kaže da su Huni, krećući u pohod na 

Galiju, izišli iz Panonijâ (Pannoniae) (Historiae, 2.6), a Jordan ističe da su Huni obitavali 

u pokrajinama Daciji i Panoniji (Dacia et Pannonia provinciae) (Getica, 227).  

Nešto specifičniji je Prisk iz Panija. On navodi da je Rimljanin Orest, tajnik 

hunskog kralja Atile, stanovao u panonskoj oblasti uz rijeku Savu koja je prema ugovoru 

sa Zapadnim Rimljanima bila podložna Hunima (fr. 11.2, 2-5 Blockley), odnosno da je 

stanoviti Konstanciol, kojeg je Prisk susreo na Atilinu dvoru, dolazio iz panonske oblasti 

kojom je vladao hunski kralj (fr. 11.2, 578-579 Blockley). Na osnovi prvog navoda moglo 

bi se na prvi pogled zaključiti da se misle obje panonske pokrajine duž Save, tj. Panonija 

Savija i Druga Panonija. No u obje predmetne rečenice Prisk jasno koristi riječ „oblast“ u 

jednini, što bi značilo da u prvom slučaju misli isključivo jednu pokrajinu uz Savu, a u 

drugom slučaju da su postojali i dijelovi Panonije nepodložni Atili jer samo tako 

naglašavanje da je ona podređena hunskom kralju ima smisla. Otuda se posredno 

zaključuje da Huni nisu dobili sve panonske pokrajine. Da im zaista nije dodijeljen 

cjelovit prostor potvrđuje ponovno Prisk iz Panija koji bilježi da su Huni opsjeli i osvojili 

Sirmij „kod Panonaca“, tj. u Panoniji (fr. 11.2, 332-333), što se dogodilo 441. godine, a o 

pustošenju iliričkih oblasti, u koje je spadao i Sirmij, također svjedoči Justinijanov ukaz 

od 14. travnja 535. godine (Novellae 11.1). Dakle, čini se da je od južnopanonskih 

pokrajina Hunima formalno odstupljena Druga Panonija, ali čak niti ona u cijelosti jer su 

po svoj prilici glavne prometnice uz Dravu i Savu bile iz tog izuzete pa je Atila tek 441. 

godine dokraja proveo zaposjedanje. Da u aranžman nije bila uključena Panonija Savija, a 

Druga Panonija tek djelomično, čini se da proizlazi iz Popisa svih civilnih i vojnih 

dužnosti koji u završnoj redakciji za zapadnu polovicu Carstva potječe iz vladavine cara 

Valentinijana III. (425.-455.).
12

 U spisu se spominje upravitelj krunskih dobara u Saviji 

(procurator rei privatae per Saviam) (Not. Dign. Occ. 12.21) i glavni računovođa za 

Drugu Panoniju, Dalmaciju i Saviju (rationalis summarum Pannoniae secundae, 

Dalmatiae et Saviae) (Not. Dign. Occ. 11.10). Tu su još i namjesnik Druge Panonije u 

konzularnom statusu (Not. Dign. Occ. 1.51) i vojskovođa granice (dux limitis), čija je 

nadležnost isprva obuhvaćala Drugu Panoniju, a onda je protegnuta i na Saviju (Not. 

Dign. Occ. 5.136, 32.21), dok se u Sisciji spominju predstojnik pokrajinske riznice 

(praepositus thesaurorum Siscianorum, Saviae) i upravitelj kovnice (procurator monetae 

Siscianae) (Not. Dign. Occ. 11.24, 39). Ondje se smjestio i zapovjednik podunavske flote 

za Drugu Panoniju (praefectus classis Aegetensium sive secundae Pannonicae) (Not. 

Dign. Occ. 32.56). Ostala su se flotna zapovjedništva, prema Popisa svih civilnih i vojnih 

                                                 
11 Iz razmatranja je izuzeto ranije doba hunske prisutnosti u srednjem Podunavlju, tj. nazočnost hunske skupine 

koja je, kako se čini prema danas prevladavajućoj historiografskoj interpretaciji, naseljena dozvolom carskih 

vlasti uz dunavsku granicu u Panoniji 380. godine zajedno sa skupinama Gota i Alana (tzv. tronarodna skupina 

ili panonski federati), gdje bi opstala sve do 427. godine (usp. Gračanin 2005, 10-26, 2011, 54-68). 
12 Gračanin 2011, 235. 
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dužnosti, nalazila u Sirmiju (classis prima Flavia Augusta), Graju (classis secunda 

Flavia), Mursi (classis Histrica) i Servicij (classis prima Pannonica) (Not. Dign. Occ. 

32.50-52, 55), od čega su prva tri mjesta pripadala Drugoj Panoniji, a posljednje Panoniji 

Saviji.
13

 Teško je reći jesu li sve te službe bile funkcionalne i u tridesetim godinama 5. 

stoljeća, ali nije isključeno da je barem dio njih imao obnašatelje. Neke promjene, kao 

protezanje nadležnosti zapovjednika granice Druge Panonije na Saviju i premještaj 

zapovjedništva flote za Drugu Panoniju u Sisciju, mogle su upravo biti posljedica 

federatskog ugovora iz 433. godine. Preživjele funkcije vjerojatno su ugašene nakon 437. 

godine kad su panonske pokrajine, ako je interpretacija točna, službeno ustupljene 

Istočnom Carstvu.
14

 

Nakon što su Huni 441. godine osvojenjem Sirmija (a vjerojatno i svih drugih 

mjesta na glavnim prometnicama) dovršili zauzimanje Druge Panonije, što je označilo i 

konačan slom vojnog i upravnog uređenja južnopanonskih pokrajina, njihova je vlast 

ostala neupitna u ovim krajevima sljedećih trinaest godina. Atilinom smrću 453. godine 

(možda u kasno ljeto ili u jesen jer istočnorimski kroničar Marcelin smrt hunskog kralja 

stavlja u 454. godinu, a. 454.1, a zna se da je imao dvostruku dataciju, konzulatima i 

indikcijom koja je započinjala 1. rujna prethodne godine i trajala do 31. kolovoza 

sljedeće
15

) okončana je hunska nadmoć i započelo je vrijeme germanske prevlasti. Prema 

onome što se doznaje iz Jordanova narativa, ključni je događaj bila bitka na neubiciranoj 

rijeci Nedao (Nedaus) u Panoniji (Getica 261) u kojoj su Huni i njihovi saveznici doživjeli 

poraz u srazu s ustaničkom koalicijom predvođenom Gepidima.
16

 Bitka se obično datira 

454. godinom.
17

 Slomom hunske velevlasti nekadašnja rimska Panonija dospjela je pod 

Ostrogote koji su prethodno također bili podvrgnuti hunskom vrhovništvu, a čini se da su 

u bitki na Nedau držali hunsku stranu.
18

 Ulazak Ostrogota u Panoniju službeno je potvrdio 

car Marcijan (450.-457.), sklopivši, vjerojatno 455. godine,
19

 s njima federatski ugovor, 

tumačenje koje se oslanja na Jordanov spomen „sporazumâ o miru“ (pacis foedera) 

(Getica 270). Ostrogoti nisu zaposjeli čitavu Panoniju, a čini se da je težište njihova 

područja bilo upravo u Drugoj Panoniji, gdje bi se sa svojom skupinom (jednom od tri) 

smjestio vrhovni ostrogotski kralj Valamir.
20

 Jedino svjedočanstvo o razmještaju 

ostrogotskih skupina opet pruža Jordan (Getica 268). Rekonstrukcija događajnice i za 

                                                 
13 Nije poznato gdje se točno nalazio Graj (Graium) osim da je morao pripadati Drugoj Panoniji. Vjerojatno je 

ležao na Savi pa bi u obzir dolazila Sremska Rača, gdje su u rijeci otkriveni brojni primjerci rimske vojničke 

opreme (vidi Milošević 1980). Druga mišljenja lociraju Graj eventualno u okolicu Brčkog (Radman-Livaja 2012, 

180). 
14 O tome usp. Gračanin 2005, 29-30, bilj. 56, uz Gračanin 2011, 71-72. 
15 Gračanin - Kuntić-Makvić 2006, 30, 222. 
16 Možda bi rijeku Nedao trebalo tražiti u sjeveroistočnom dijelu kasnorimske Panonije, tj. u pokrajini Valeriji 

ili, vjerojatnije, u međurječju između Dunava i Tise (usp. Gračanin 2006, 90, bilj. 43, 2011, 77). U Banatu kod 

Pančeva poznata je rijeka Nadel(a), pritoka Dunava, koja se nekoć zvala Nadeo, što je jednoga istraživača navelo 

da je poistovjeti s Jordanovom Nedao (Kollautz 1965, 619). No središte hunske države nalazilo se između Tise, 

Kereša/Körösa i Timiša pa se po svoj prilici negdje na tom prostoru i skriva spomenuta rijeka. 
17 Gračanin 2006, 90, 2011, 77. 
18 Za temeljitu analizu razdoblja ostrogotske vlasti usp. Gračanin 2006, 90-113, uz 2011, 77-102. 
19 Za dataciju federatskog ugovora usp. Gračanin 2006, 93, 2011, 79. 
20 Gračanin 2006, 93-95, 2011, 79-81. 
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idućih dvadesetak panonskih godina Ostrogota ovisi o Jordanu (Getica 268-282). Iz 

njegova narativa proizlazi da su ih Ostrogoti proveli u ratovima sa susjednim narodima, 

odbijajući napade, pljačkajući odnosno šireći vlast i utjecaj. Ratni dossier panonskih 

Ostrogota, prema Jordanu, izgleda ovako: napad Huna na Valamira koji ih je potukao do 

nogu (Getica 268-269), ostrogotska provala u Iliričku prefekturu koju su gotovo čitavu 

prokrstarili i oplijenili (Getica 271), ostrogotski napad na Sadage (Getica 272), sukob kod 

Basijane s Hunima koji su ponovno upali na ostrogotsko područje i doživjeli novi poraz 

(Getica 272-273), Svevi na prolasku do Dalmacije nasrću na oblast Valamirova brata 

Tiudimera koji ih je na povratku porazio (Getica 273-274), Skiri napadaju Ostrogote koji 

im pod Valamirovim vodstvom nanose razoran poraz, iako vrhovni kralj pogiba u boju 

(Getica 275-276), koalicija Sveva, Sarmata, Skira, Gepida i Rugijaca bori se na panonskoj 

rijeci Boliji protiv Ostrogota koje predvodi Tiudimer, ali je teško potučena (Getica 277-

279), Ostrogoti napadaju Sveve i Alamane na njihovom području i pobjeđuju ih (Getica 

280-281), Tiudimerov sin Teoderik navaljuje na Sarmate i preotima im Singidun koji su 

oni osvojili od Rimljana (Getica 282).  

U dva slučaja postoje i dodatna svjedočanstva. Ostrogotska provala u Iliričku 

prefekturu zabilježena je, kako se čini, u Dodatku vatikanskih izvadaka Kronici Prospera 

Tirona, gdje se pod godinom 459. navodi Valamirov ulazak u Dirahij (a. 459), a Prisk iz 

Panija navodi slučaj kad je „Skit“ Valamir prekršio sporazum i opustošio brojne gradove i 

znatno rimsko područje pa su mu Rimljani uputili poslanstvo, prekorili ga zbog napada i 

pristali plaćati godišnji danak od 300 libri zlata jer je ostrogotski kralj kao razlog nasrtaja 

naveo oskudicu u potrepštinama (fr. 37 Blockley). Doduše, Jordan ističe da je napad 

uslijedio zbog nezadovoljstva kašnjenjem uobičajenih darova i stoga što je veliki ugled na 

istočnorimskom dvoru uživao Teoderik Strabon, vođa tračkih Gota (Getica 270). Čini se 

da potonji razlog anticipira buduće stanje pa se misli da se spomen Valamirova osvojenja 

Dirahija odnosi na kasnije vrijeme.
21

 No nije isključeno da su Ostrogoti već tada mogli 

dospjeti do Dirahija jer i Prisk i Jordan naglašavaju činjenicu da je prodor zahvatio velik 

teritorij Ilirika. Drugi slučaj dodatnog svjedočanstva tiče se rata između Skira i Ostrogota. 

Prisk iz Panija, konstatiravši samo da je među njima izbio sukob, kaže da su se nakon 

početnog neprijateljstva i jedni i drugi utekli Carstvu za pomoć pa je car Lav I. naložio 

iliričkom vojskovođi da je pruži Skirima (fr. 45 Blockley). I dok je u Priskovom prikazu 

naglasak stavljen na ulogu Carstva, premda se ne doznaje što se poslije dogodilo 

(implicira se doduše da je carski angažman bio uspješan), u Jordanovom je viđenju 

ostrogotska nadmoć očita, jednako kao i skirska krivnja za rat. Štoviše, Jordan napominje 

da od Skira gotovo nitko nije ostao, osim onih koji su nosili ime, takvom su zatoru bili 

predani (Getica 276). Svjedoči li Prisk da je carska intervencija (vjerojatno diplomatska) 

spasila Skire od potpune propasti? Pažnje je vrijedna Jordanova kontekstualizacija bitke 

na panonskoj rijeci Boliji, također neubiciranoj, koja je svojevrsni parnjak bitke na Nedau 

jer kao što je ova bila presudna za rasulo hunske države, tako je prva zapečatila 

                                                 
21 Heather 1994, 247, bilj. 18, Gračanin 2006, 97, bilj. 80. U Gračanin 2006, ibidem čak se pomišlja da se iza 

imena Valamer u Dodatku vatikanskih izvadaka krije možda Teoderik Amalac jer se zna da su ga istočnorimski 

izvori smatrali Valamirovim sinom, ali je to neprovjerljivo. 
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ostrogotsku prevlast u Panoniji.
22

 Ostrogoti su na taj način prikazani uspješnijima od 

Huna jer ne samo da su ih porazili u dva izravna sraza, nego im je pošlo za rukom potući 

široku neprijateljsku koaliciju koja je ubrajala i Gepide, vođe protuhunske pobune nakon 

Atiline smrti.  

Spomenutim razračunima, odnosno pohodima bio je dotaknut i prostor Druge 

Panonije. To se izričito može reći za bitku između Ostrogota i Huna koja je vođena kod 

Basijane te za pohode Ostrogota u Iliričku prefekturu i protiv Sarmata kod Singiduna jer 

su oni nužno vodili preko nekadašnje rimske pokrajine. Isto vrijedi i za hunski napad na 

Valamira jer je njegovo područje vjerojatno ležalo u Drugoj Panoniji. Prema nekim 

istraživačima, Valamir je čak i stolovao u Sirmiju, međutim to se ne može ničim 

potkrijepiti.
23

 U kojoj su mjeri vojni pokreti i borbe utjecali na mjesne prilike moguće je 

samo pretpostavljati. Prema Jordanu, Ostrogoti su iscrpljivali lokalne resurse (Getica 

283), što se moralo negativno odraziti na stanje romanskog stanovništva. O prežitku 

Romana postoji i literarno svjedočanstvo, premda je to pogled iz daleke Galije: aristokrat 

Sidonije Apolinar († poslije 479.) navodi da je car Majorijan (457.-461.) novačio čete u 

Podunavlju među Panoncima i raznim barbarskim narodima, među kojima su poimence 

istaknuti Ostrogoti, događaj koji pripada 458. godini (Panegyricus dictus Maioriano 

Augusto = Carmina 5.477).
24

 Napokon su 473. godine Ostrogoti napustili Panoniju 

(Getica 283). Skupina pod Tiudimerom pošla je u Iliričku prefekturu. Jordan kaže da su 

nakon prelaska Save - tada su stupili u Prvu Meziju - zaprijetili Sarmatima i nekim 

vojnicima (Getica 285). Iz konteksta proizlazi da su rijeku svladali kod Singiduna u čijoj 

su se blizini vjerojatno još zadržavali Sarmati, gdje ih se i prethodno spominje, dok su 

neimenovani vojnici možda rimske predstraže.
25

 Odlazak Ostrogota iskoristili su Gepidi, 

premda nijedno literarno vrelo ne svjedoči konkretno o njihovu širenju do Druge 

Panonije, tek istočnorimski kroničar Ivan Malala († poslije 570.) bilježi da je gepidski 

kralj Traustila/Trapstila stolovao u Sirmiju (Chronographia, 18.46 [378, 53-54] Thurn), a 

poznato je da je on vladao do 489. godine.
26

 Pretpostavka je da su Gepidi već 473. godine 

ili nedugo potom zaposjeli sirmijsku oblast, što podrazumijeva i da su prethodno ovladali i 

sarmatskim područjem u južnom dijelu dunavsko-tiskog međurječja.
27

  

Osim Sirmija, literarna vrela ne spominju nijedan grad u Drugoj Panoniji pod 

vlašću Gepida pa ne mogu poslužiti za određivanje opsega gepidske vlasti u južnoj 

Panoniji. Tek biskup i pisac Enodije († 521.) bilježi da su Gepidi presudni otpor 

Ostrogotima, koji su na proputovanju do Italije prolazili južnom Panonijom, pružili 489. 

                                                 
22 Za Boliju Jordan kaže da je bila „u Panonijama“ (in Pannoniis), dok je za Nedao napisao da je „u Panoniji“ (in 

Pannonia). Obično se Bolija identificira s rijekom Ipel, pritokom Dunava koja teče kroz Slovačku i Mađarsku, 

prostorom koji nije pripadao rimskoj Panoniji (Gračanin 2006, 102, bilj. 106, 2011, 85, bilj. 64). Pitanje je širi li 

Jordan ime Panonije izvan okvira rimske pokrajine jer kad je omeđuje na istoku Gornjom (tj. Prvom) Mezijom 

(Getica 264), čini to povodeći se za Pavlom Orozijem (Povijesti protiv pogana 2.60) i Tabulom Peutingerianom 

(pars V, seg. VI-VII). Ipak, nije isključeno da proteže panonsko ime i preko Dunava kao što se uzima u Gračanin 

2006, 90-91, bilj. 43, 2011, 85, bilj. 64. 
23 Mirković 1971, 49. Ovo je mišljenje Mirković napustila u drugom izdanju svoje knjige (2008, 101). 
24  Gračanin 2006, 97, 2011, 82, 222. 
25  Gračanin 2006, 103, 2007, 9, 2011, 86. 
26  Gračanin 2006, 107, 2007, 17, 2011, 92. 
27  Gračanin 2007, 10, 2011, 87. 
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godine na rijeci Ulki (Ulca) koja se poistovjećuje s današnjom Vukom (Panegyricus 

dictus regi Theodorico, 28),
28

 iz čega bi se moglo zaključiti da je svakako dotud sezao 

njihov neupitan utjecaj. Jordan pak pruža svjedočanstvo o kretanju Ostrogota, navevši da 

su ravnim putem (recto itinere) preko Sirmija dospjeli u blizinu Panonije (vicina 

Pannoniae) (Getica 292). Formulacijom kao da implicira kako sirmijska oblast više nije 

bila dio Panonije. Ovo se možda smije objasniti time što je bio svjestan da se grad nalazio 

u posjedu Gepida jer spominje da ga od njih preotimaju Ostrogoti (Getica 300) pa bi 

slijedom toga u njegovoj predodžbi postao dijelom Gepidije (Getica 74). O prolasku 

Ostrogota svjedoči i jedan hispanski izvor iz 6. stoljeća, Chronica Caesaraugustana (a. 

490), koja sasvim općenito bilježi da je ostrogotski kralj Teoderik u Italiju stigao iz 

Trakije i Panonije. Literarna vrela svjedoče da je Teoderik sa sobom vodio čitav narod, 

dakle ne samo ratnike. Komes Marcelin (a. 488.2) navodi „mnoštvo svih njegovih Gota“, 

Jordan spominje „sav narod Gota“ (Getica 292), dok Enodije pripovijeda da se svijet selio 

s Teoderikom na zapad i govori o trudnim majkama među Teoderikovim obiteljima 

(Panegyricus dictus regi Theodorico, 27). Unatoč porazu (Enodije, Panegyricus dictus 

regi Theodorico, 34), Gepidi su sačuvali vlast nad Sirmijem, kao što svjedoče i Jordan 

(Getica 300) i Enodije (Panegyricus dictus regi Theodorico, 60). Budući da je Enodije u 

svojoj naraciji na odlomak koji govori o gepidskom porazu nadovezao rečenicu o tome 

kako prešućuje pobjede (dakako, ostrogotske) nad Sarmatima (Panegyricus dictus regi 

Theodorico, 35), zaključuje se da su oni napali Ostrogote u daljnjem kretanju.
29

 Ako je 

tumačenje točno, može se pretpostaviti da su ovi Sarmati došli s područja današnje Bačke 

i udarili na Ostrogote u današnjoj istočnoj Slavoniji. Novi sukob između Ostrogota i 

Gepida zbio se 504. godine kad je kralj Teoderik zapovjedio aneksiju Sirmija.
30

 Upravo je 

kontrola nad Sirmijem bila ključna, što je osobito razvidno u Kasiodorovim Variae, gdje 

se ostrogotski napad izrijekom i naziva „sirmijskim pohodom“ (expeditio Sirmensis; 

8.10.4). O ratu i njegovim okolnostima svjedoče Enodije (Panegyricus dictus regi 

Theodorico, 60-62, 69), Kasiodor (Chronica, a. 504) i Jordan (Getica 300). Prvi nudi 

naglašeno ostrogotsko viđenje razvoja događaja, što ni najmanje ne čudi, promovirajući 

Teoderika u nasljednika rimskih careva, odnosno zaštitnika rimstva i Italije. Kasiodorovo 

svjedočanstvo izaziva naročitu pozornost jer on kaže da je „Italija vratila Sirmij“ (Sirmium 

recepit Italia) nakon poraza Bugara, a ne Gepida. Na prvi pogled riječ je o nerazumljivu 

previdu jednog suvremenika i sudionika u visokoj politici, no u historiografiji se 

objašnjava u kontekstu napetih odnosa između Ostrogota i Istočnih Rimljana. Želeći 

učvrstiti stečevine u Drugoj Panoniji, Ostrogoti su pružili pomoć odmetniku Gepidu 

Mundonu, koji se etablirao u Prvoj Meziji u utvrdi Herti kod ušća Morave u Dunav i 

odatle ugrožavao rimske krajeve, pa su zajedničkim snagama porazili istočnorimsku 

vojsku koja je 505. godine bila upućena protiv Mundona.
31

 Zahvaljujući podatku iz 

Kasiodorove Kronike, ali i navodu iz njegovih Variae (8.10.4), gdje se spominje 

                                                 
28  Gračanin 2006, 105, 2007, 16, 2011, 91. 
29  Gračanin 2006, 107, 2007, 18, 2011, 92. 
30  Gračanin 2006, 108, 2007, 20-21, 2011, 93-94. 
31 Usp. Gračanin 2006, 108-109, 2011, 94-95, Gračanin - Kuntić-Makvić 2006, 242. 
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ostrogotska pobjeda nad Hunima, tj. Bugarima, zaključuje se da su istočnorimske čete 

imale u svojim redovima mnogo bugarskih plaćenika. 

Kasiodorove Variae pružaju vrijedne podatke za povijesnu rekonstrukciju 

ostrogotske vladavine u Drugoj Panoniji, odnosno Sirmijskoj Panoniji (Pannonia 

Sirmiensis) kako je sada nazivana (Variae 3.23.2, 4.13.1), pored toga što daju uvid u to 

kako je sama ostrogotska vlast sagledavala vlastitu ulogu. Dostupni podaci poglavito se 

tiču djelovanja komesa Koloseja koji je imenovan upraviteljem Sirmijske Panonije 

(3.23.2, 3.24.2). Za nju Kasiodor ističe da je „nekadašnje gotsko sjedište“ (quondam sedes 

Gothorum, 3.23.2), implicirajući da su njezinim zaposjedanjem Ostrogoti zapravo vratili 

ono što im je nekoć pripadalo. Koloseju je stavljeno u zadatak da njeguje pravičnost i 

vrlinom duha brani nedužne kako bi među izopačenom navadom narodâ pokazao pravdu 

Gota (aequitatem fove, innocentiam animi virtute defende, ut inter nationum 

consuetudinem perversam Gothorum possis demonstrare iustitiam), sve u svrhu da se u 

pokrajini uspostavi uljuđeni način života (civile propositum), odnosno da se uklone mrsko 

ukorijenjeni običaji (consuetudines abominanter inolitas). Stoga parnice u pokrajini valja 

voditi riječima, a ne oružjem; gubitak sudskog spora ne smije značiti smrt; onaj tko 

oduzme tuđe mora nadoknaditi ukradeno, a ne platiti životom; građanska parnica ne smije 

oteti više nego što unište ratovi; štitovi se trebaju dizati na neprijatelje, a ne na srodnike 

(is verbis ibi potius, non armis causa tractetur: non sit coniunctum negotium perdere cum 

perire: abiurator alieni furtum, non animam reddat: ne plus intentio civilis rapiat quam 

bella consumant: scuta in hostes erigant, non parentes) (3.23). Istodobno se sve barbare i 

Rimljane naseljene u pokrajini (universi barbari et Romani per Pannoniam constituti) 

poziva da svoju često dokazanu poslušnost (parientiam vestram saepius approbatam) 

pokažu sada i kad im dođe namjesnik, dokle bude promišljeno zapovijedao što treba činiti 

u onom što je na korist kraljevstva (quatenus in his quae pro regni nostri utilitate 

rationabiliter agenda praeceperit). Naročito ih se opominje da ne mahnitaju među sobom 

nego na neprijatelja i da ih sitnice na odvode u krajnju pogibelj (non in vos, sed in hostem 

saevire cupiatis. res parva non vos ducat ad extrema discrimina). Retorički ih se pita 

zašto posežu za dvobojima kad imaju nepotkupljiva suca. Traži se da oni koji nemaju 

neprijatelja odlože mač. Kudi ih se što nadasve opako dižu ruku na srodnike za koje 

vrijedi dično umrijeti. Čemu treba čovjeku jezik ako parnicu vodi naoružana ruka? Odakle 

se misli da će nastati mir ako se pod uljuđenim stanjem vodi boj? Neka zato svakako 

oponašaju Gote koji su naučili ratove voditi vani, a unutra pokazivati umjerenost (Cur ad 

monomachiam recurratis, qui venalem iudicem non habetis? deponite ferrum, qui non 

habetis inimicum. pessime contra parentes erigitis brachium, pro quibus constat gloriose 

moriendum. quid opus est homini lingua, si causam manus agat armata? aut pax esse 

unde creditur, si sub civilitate pugnetur? imitamini certe Gothos nostros, qui foris proelia, 

intus norunt exercere modestiam) (3.24). Ipak, ni Gotima se ne može vjerovati ako nisu 

namireni. Zato kralj nalaže svom upravitelju krunskih dobara Senariju da komesu 

Koloseju, koji je radi truda i zasluga upućen u Sirmijsku Panoniju, pruži prema starom 

običaju namirnice jer gladna vojska ne može čuvati stegu budući da naoružani čovjek 

uvijek uzima ono čega nema pa neka stoga ima ono što kupi, a ne da je prisiljen 

razmišljati što da otme (Colosseo illustri viro pro laboribus et meritis ad Sirmiensem 

Pannoniam destinato iuxta consuetudinem veterem victualia praebeantur ... Disciplinam 
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siquidem non potest servare ieiunus exercitus, dum quod deest semper praesumit armatus. 

habeat quod emat, ne cogatur cogitare quod auferat) (4.13). U historiografiji je u 

tumačenju Kasiodorovih navoda poseban naglasak stavljen na sukobe između romanskog 

stanovništva i barbara - prvenstveno Gepida, kako se misli.
32

 Gepidi svakako nisu 

napustili pokrajinu nakon što su je Ostrogoti osvojili jer Kasiodor bilježi da je „gepidsko 

mnoštvo“ (multitudo Gepidarum) upućeno radi obrane ostrogotskog područja u Galiji 

(5.10, 5.11), što se obično datira između 523. i 526. godine.
33

 Kasiodorove Variae, čini se, 

svjedoče i o tome da se iz rimske perspektive pojam Panonije u ovo vrijeme poistovjetio s 

prostorom Druge Panonije. Naime, u poslanici upućenoj njezinim romanskim i 

barbarskim stanovnicima navodi se da su naseljeni samo u Panoniji (3.24). I Prokopije iz 

Cezareje (BG 1.15.26) jasno odvaja Siscijce od Panonaca koji, prema njemu, zajedno s 

Dačanima (misle se stanovnici Dačke dijeceze) žive desno, tj. istočno od Noričana, 

protežu se do Dunava i drže gradove Singidun i Sirmij. Izneseno je mišljenje da je 

promjena bila posljedica ostrogotskog upravnog preustroja, odnosno pripajanja Panonije 

Savije Dalmaciji.
34

 

Literarna vrela ključna su za lokalizaciju nove etničke skupine koja se u 6. stoljeću 

pojavila u Drugoj Panoniji - Herula. Da su Heruli bili primljeni na carsko područje, bilježe 

komes Marcelin (a. 512.11) i Prokopije iz Cezareje (BG 2.14.28, 2.15.1). O njihovu 

smještaju pobliže govore Prokopije iz Cezareje (BG 2.15.30, 3.13.13) koji ih stavlja u 

okolici Singiduna i Menandar Protektor († poslije 582.) koji spominje „herulsku zemlju“ 

nazivanu i Druga Panonija (fr. 5.4. 2-6 Blockley). Recentnom interpretacijom dostupnih 

podataka iznesena je pretpostavka da su Heruli 512. godine bili naseljeni u jugoistočnom 

kutu Druge Panonije koji je dospio u posjed Istočnog Carstva nakon sklapanja mira 

između ostrogotskog kralja Teoderika i cara Anastazija I. (491.-518.).
35

 Mišljenje da su 

Ostrogoti prepustili Carstvu dio Druge Panonije oko Basijane oslanja se isključivo na 

Justinijanov ukaz od 14. travnja 535. godine (Novellae 11), gdje se u sastavu nadbiskupije 

u Justinijani Primi spominje „dio Druge Panonije koji se nalazi u gradu Basijani“ (pars 

secundae Pannoniae, quae in Ba[c]<ssi>ensi est civitate) kao dio metropolitanskog 

područja nove crkvene upravne jedinice, što se doima plauzibilnim rješenjem. Razliku 

između Prokopija i Menandra pomiruje se tako što se uzima da opisuju kronološki 

različite situacije. Prema tome Heruli bi najprije bili naseljeni samo u Drugoj Panoniji, a 

kasnije bi dobili i oblast oko Singiduna nakon što je Justinijan I. vjerojatno 528. godine 

obnovio s njima federatski ugovor.
36

 Prokopije spominje da je još car Anastazije uputio 

protiv Herula vojsku, a da oni nakon poraza više nisu bili ni rimski saveznici niti na korist 

Rimljanima (BG 2.14.29-32), sve dok ih Justinijan nije ponovno uzeo u saveznički status 

(BG 2.14.34).
37

 U ovo vrijeme datira se i sukob između Ostrogota i Gepida kod Sirmija, o 

čemu također pripovijeda Prokopije (BG 1.3.15).
38

 Isti povjesnik donosi podatak i da su 

                                                 
32 Gračanin 2007, 21,  2011, 99. 
33 Gračanin 2007, 21-22,  2011, 99. 
34 Gračanin 2006, 110,  2011, 97. 
35 Gračanin 2006, 109, 2007, 24, 2011, 95. 
36 Gračanin 2007, 23-24, 2011, 95, 99-100. 
37 Gračanin 2007, 24-25, 2011, 96, 100. 
38 Gračanin 2006, 112, 2007, 26-27, 2011, 100-102. 
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Gepidi preoteli Sirmij vrlo brzo nakon što je Justinijan I. protjerao iz njega Ostrogote (BG 

3.33.8), ponovivši još na nekoliko mjesta da Gepidi drže grad (BG 3.34.17, 3.34.35, Tajna 

povijest, 18.18). O obnovi gepidske vlasti svjedoči i Ivan Lidski († poslije 560.) koji 

naziva Sirmij starim i bogatim rimskim gradom, a sada gepidskim (O poglavarstvima, 

3.32 [184,2-3]). Obnova rimske vlasti u Sirmiju dogodila se 535. godinom, a gepidsko 

osvojenje uslijedilo je vjerojatno već sljedeće godine.
39

 Gepidi su doskora zavladali i 

herulskom oblasti u Drugoj Panoniji, zaključak zasnovan na Prokopijevoj vijesti da su 

kontrolirali okolicu Sirmija i Singiduna s obje strane Dunava (BV 1.2.6). Objedinjavanje 

ovih područja pod gepidskom vlašću (a prethodno i herulskom) možda može objasniti 

zašto je Prokopije naveo da Panonci drže i Singidun (BG 1.15.26), premda je, strogo 

uzevši, grad pripadao pokrajini Prvoj Meziji u Dačkoj dijecezi. Ove oblasti poslužile su 

Gepidima za daljnje navale na carsko područje, što je 539. godine izazvalo reakciju 

Carstva koja je završila rimskim porazom, o čemu svjedoče Marcelinov nastavljač (a. 

539) i Jordan (Romana, 387).
40

 Gepidima su se pridružili i Heruli, što se oslanja na 

Prokopijevu tvrdnju da oni pljačkaju Iliričane (Iliričku prefekturu) i tračka mjesta (Tračku 

dijecezu) (BG 3.33.13). Prokopije ističe i da Gepidi porobljuju Rimljane (BG 3.33.8). Ovo 

se, osim na njihove navale, možda odnosi i na način na koji su Gepidi postupali s 

romanskim stanovništom u Drugoj Panoniji.
41

 

Carstvo je potom obnovilo mir s Gepidima i sklopilo 539./540. godine federatski 

ugovor s njima.
42

 Ovo proizlazi iz Prokopijevog navoda da su Gepidi ponovno u carskoj 

službi i primaju plaću (BG 3.34.18), podatak koji potvrđuje i Jordan jer bilježi da su u 

njegovo vrijeme (sredinom 6. stoljeća) dobivali uobičajeni dar od cara (Getica 264). I 

Menandar kaže da je Justinijan dao Gepidima zemlju oko Sirmija (fr. 12.6, 47-49 

Blockley), formulacija koja se odnosi na priznanje njihova statusa u Drugoj Panoniji 

prema novom federatskom ugovoru. Doskora je carski dvor ojačao veze s Langobardima, 

očito u nakani da se njima posluži i kao protutežom Gepidima.
43

 Netrpeljivost između 

Langobarda i Gepida potkraj četrdesetih godina 6. stoljeća prerasla je u ratno stanje. U 

proljeće 551. vođena je prva prava bitka na tzv. Polju bogova koje se u historiografiji 

locira na prostor između Cibala i Sirmija.
44

 O njoj svjedoče Jordan (Romana 386), 

Prokopije (BG 4.25.14) i mnogo kasniji italski spisatelj Pavao Đakon († 797./799) (HL 

1.23-24), ističući njezinu razornost. Tako Jordan navodi da je na objema stranama stradalo 

više od šezdeset tisuća, Prokopije govori o „silovitom boju“, a Pavao Đakon spominje da 

su Langobardi „nemilosrdno“ pobili „velik broj“ Gepida, dodatno to ilustrirajući u 

dijalogu između gepidskog kralja Turizinda i budućeg langobardskog kralja Alboina. 

Nakon gepidskog poraza bio je pod paskom Carstva sklopljen mir. Čini se da je tada pod 

carsku vlast vraćen jugoistočni dio Druge Panonije, tzv. herulska zemlja, jer Menandar 

piše da je tu oblast Justinijan bio 562. godine ponudio Avarima (fr. 5.4, 2-6 Blockley).
45

 I 

                                                 
39 Gračanin 2006, 112-113, 2007, 28-30, 2011, 102-103. 
40 Gračanin 2007, 33, 2011, 104-105. 
41 Gračanin 2007, 33. 
42 Gračanin 2007, 33-34, 2011, 105-106. 
43 Gračanin 2007, 37, 40, 2011, 106-107, 112. 
44 Gračanin 2007, 41, 2011, 113. 
45 Gračanin 2007, 42, bilj. 166, 2011, 114. 
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Gepidi i Langobardi morale su se obvezati na sudioništvo u carskom pohodu protiv 

Ostrogota u Italiji.
46

 Prokopije navodi da se istočnorimskim snagama priključilo 5500 

Langobarda, 3000 Herula i 400 Gepida (BG 4.26.12-13). Heruli i Gepidi su nužno 

prolazili Drugom Panonijom, vjerojatno glavnom južnopanonskom prometnicom koja ih 

je vodila od Sirmija do Cibala i Murse i onda dalje duž Drave dok nisu u rano ljeto 552. 

godine stigli u Venetiju, gdje su se pridružili istočnorimskoj vojsci.
47

 Nakon Justinijanove 

smrti 565. godine ponovno su izbila neprijateljstva između Langobarda i Gepida. Nova 

bitka vođena je vjerojatno 566. godine i vjerojatno opet u Drugoj Panoniji, a spominju je 

Teofilakt Simokata († poslije 641.?) (6.10.8-9) i Pavao Đakon (HL 1.27). Gepide je poraz 

nagnao da se nanovo obrate Carstvu za pomoć i obećaju da će pod carsku vlast vratiti 

Sirmij i zemlju do rijeke Drave. Zaključak se oslanja na Menandra koji izvješćuje da je 

gepidski kralj Kunimund „ponovno“ to obećao caru Justinu II. kad je po drugi put zatražio 

pomoć protiv Langobarda (fr. 12.2, 14-16 Blockley). Spomen „zemlje do rijeke Drave“ 

pokazuje da je gepidsko područje obuhvaćalo krajeve u današnjoj istočnoj Slavoniji i 

zapadnom Srijemu. Teofilakt Simokata (6.10.10-12) piše da je Kunimund 566. godine 

potukao langobardskog kralja Alboina uz pomoć carske vojske koja se s Gepidima 

vjerojatno udružila kod Sirmija.
48

 Poraz je sada Langobarde ponukao da sklope savez s 

Avarima. U nedostatku boljeg rješenja Gepidi su se iznova utekli Carstvu s istim 

obećanjem da će ustupiti svoja područja u južnoj Panoniji, iako sâm izvor podatka, 

Menandar, izražava sumnju u to da se Kunimund usudio ponoviti zahtjev za pomoć (fr. 

12.2, 23-26). Gepidi su u svakom slučaju doživjeli, vjerojatno u proljeće 567., presudan 

poraz u zajedničkoj langobardsko-avarskoj navali. Sukob je carska vojska iskoristila da 

uđe u Sirmij koji su, ako je vjerovati navodu Euagrija Skolastika († oko 600.) (5.12), 

Gepidi možda čak i izručili Istočnim Rimljanima. O slomu kraljevstva Gepida svjedoče i 

zapadna vrela, Kopenhagenski dodatak Prosperu Tironu (4) iz 7. stoljeća i Ivan Biclarski 

(† oko 620.) (a. 572?.1). U proljeće 568. godine Langobardi su otišli iz Panonije, vodeći 

sa sobom i druge narodne skupine, uključujući i romansko stanovništvo. Pavao Đakon 

(HL 2.26) svjedoči da je langobardski kralj Alboin u Italiju doveo Gepide, Bugare, 

Sarmate, Panonce, Sveve i Noričane i da su sela koja su nosila njihova imena opstala sve 

do njegova vremena, tj. do kraja 8. stoljeća.
49

 Moguće je da je dio tih Gepida i Panonaca 

stizao iz Druge Panonije, dok bi Sarmati možda potjecali s prostora današnje Bačke. Jedan 

galski kroničar, Marije iz Avenchesa († 594.) (a. 569), pripovijeda da je kralj Alboin u 

Italiju kretao s vojskom, ženama i cijelim narodom i da je „spalio svoju domovinu 

Panoniju“ (incendens Pannoniam suam patriam). Spomenom taktike spaljene zemlje 

pisac implicira odlučnost Langobarda da se više ne vrate. I Pavao Đakon navodi da su 

Langobardi napustili Panoniju sa ženama, djecom i svim imetkom (HL 2.7), međutim on 

donosi i priču o njihovu dogovoru s Avarima da se će dobiti natrag svoju zemlju budu li 

ikad prisiljeni vratiti se. Ova priča ima jedan raniji pandan jer Prokopije slično bilježi o 

Vandalima u času njihova odlaska iz Hispanije u Afriku (BV 1.22.1-11). Slomom Gepida i 

                                                 
46 Gračanin 2007, 41-42, 2011, 113-114. 
47 Gračanin 2007, 42, 2011, 114. 
48 Gračanin 2007, 43-44, 2011, 115-116. 
49 Gračanin 2007, 45, 2011, 116-117. 
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odlaskom Langobarda okončano je razdoblje germanske prevlasti u Panoniji i općenito u 

Karpatskoj kotlini. 

 

 

Arheološki kontekst 

 

Definiranje i interpretacija arheološkog narativa također je vrlo velik izazov u 

povijesnoj rekonstrukciji. Čak i najosnovnije razumijevanje povijesnih procesa često 

dotiče simboliku koja se pokazuje u grobnom ritusu, umjetničkom izrazu i načinu 

stanovanja, za što je nužno arheološkim saznanjima, temeljenim na predmetnim ostacima, 

pridati što konkretnije značenje pronicanjem u kontekste materijalnih svjedočanstava. No 

osim što je arheološki dossier ovdje promatranog prostora u kasnoantičkom i 

ranosrednjovjekovnom razdoblju sam po sebi mršav, krupnu prepreku njegovoj valjanoj 

kontekstualizaciji predstavlja već istaknuta okolnost da su nalazi tek rijetko rezultat 

sustavnih ili zaštitnih arheoloških istraživanja, nego su prvenstveno slučajni, otkriveni 

dobrim dijelom još početkom 20. stoljeća. Dostupnu građu pretežno čine nakit i dijelovi 

nošnje, vojnička oprema, a po tipološkim se karakteristikama pripisuje poglavito 

istočnogermanskom kulturnom krugu, u puno manje slučajeva kasnoantičkoj romanskoj 

baštini, ali atribucija i/ili datacija nisu sigurni.
50

 Posebnu skupinu građe predstavlja 

numizmatički materijal, od kojeg velik dio potječe iz rimskih kovnica. U nastavku slijedi 

pregledni popis materijala po lokalitetima sastavljen na temelju stručne literature.
51

 

 

 

Metalni i keramički nalazi 

 
1. BATAJNICA, OKOLICA 

vrsta nalaza: kaciga na bakrena provjesla tipa Baldenheim, ostaci željezne karičaste 

oklopne zaštite (pet komada), vršak koplja od lijevanog željeza, željezni mač, željezni 

pupak štita, dijelovi željeznih konjskih žvala, posuda s ukrasom izvedenim u tehnici 

žigosanja 

okolnosti nalaza: slučajan, ali (prema zapisima) nalazi iz groba 

datacija: 6. stoljeće 

lit.: Vinski 1954, 176-182, 1957a, 3-27, 176-182, Csallány 1961, 238-239, Dimitrijević - 

Kovačević - Vinski 1962, 73-75, br. 72, Simoni 1978, 219, Tomičić 2000a, 271 

 

 

 

                                                 
50 Vidi pod brojevima 4-5 i 13. 
51 U pregled su uključeni i dijelovi Srijema u sastavu Republike Hrvatske. Popis se znatnim dijelom zasniva na 

katalogu koji je pripremljen za diplomski rad Jane Škrgulje Arheološki predmeti velike seobe naroda (od kraja 4. 

do kraja 6. stoljeća) s područja Druge, odnosno Sirmijske Panonije koji se čuvaju u Arheološkom muzeju u 

Zagrebu, obranjen 2. srpnja 2013. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad je 

predviđen za objavu kao zasebna publikacija i u tijeku je njegova dorada, zajedno s katalogom koji je popraćen 

crtežima i fotografijama nalaza te opsežnijim opisom samih nalaza. 
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2. BELEGIŠ 

vrsta nalaza: posuda s ukrasom izvedenim u tehnici žigosanja 

okolnosti nalaza: slučajan, ali vjerojatno nalaza iz groba 

datacija: ? 6. stoljeće 

lit.: Simoni 1978, 218-219 

 

3. DALJ  

vrsta nalaza: oštećena kopča od brončanog lima, prevučena tankim slojem pozlate, 

ukrašena almandinima 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: prva polovina 6. stoljeća 

lit.: Bulat 1964, 63-64, Bojčić 1984, 214-215, 2009, 18, br. 9, Majnarić-Pandžić 1994, 90, 

Sekelj Ivančan 1995, 232, br. 756, Rapan Papeša 2012a, 429 

 

4. DONJI PETROVCI 

vrsta nalaza: zlatna naušnica grozdolikog tipa ukrašena granulacijom i biserima 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 5.-6. stoljeće52 

lit.: Vinski 1957a, 30, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 76, br. 74 

 

5. ERDEVIK 

vrsta nalaza: zlatna naušnica grozdolikog tipa ukrašena granulacijom i biserima ili staklom 

koji nedostaju 

okolnosti nalaza: slučajan  

datacija: 5.-6. stoljeće53 

lit.: Vinski 1957a, 30, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 76, br. 75 

 

6. HRTKOVCI, VRANJE 

vrsta nalaza: više komada nakita te ukrasnih i toaletnih predmeta, među kojima pozlaćene 

srebrne fibule s trouglastom glavom, naušnice od srebrne žice, lijevane narukvice, brojne 

perle od dragocjenih i običnih materijala, pojasna kopča i fragmentirano metalno ogledalo, 

keramička posuda tipa Murga 

okolnosti nalaza: zaštitna istraživanja 

datacija: sredina 5. stoljeća do 473. godine 

lit.: Dautova-Ruševljan 1981a, 147-149, 152, 1981b, 184-187, Tejral 1988, 276, 277, 282 

 

7. ILOK 

a) vrsta nalaza: par velikih srebrnih fibula izrađenih tehnikom iskucavanja 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: druga polovina 5. stoljeća. 

lit.: Vinski 1957a, 27, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 76-77, br. 76/1, Kiss 1979, 

337, br. 14, Bojčić 1984, 214, Németh 1987, 224, br. 10, Majnarić-Pandžić 1994, 90, 

Sekelj Ivančan 1995, 243, br. 810, Rapan Papeša 2012a, 428-429 

 

                                                 
52 Ističe se da je naušnica prototip kasnijih naušnica s ovog prostora iz kasnog 7.-8. stoljeća. Neophodna revizija 

koja dataciju može pomaknuti do 8. stoljeća. 
53 Vidi prethodnu bilješku. 
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b) vrsta nalaza: spata od kovanog damasciranog čelika 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: kasno 5. i prva polovina 6. st. 

lit.: Vinski 1957a, 21, 34, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 77, br. 76/2, Csallány 

1961, 241, Bojčić 1984, 214, Majnarić-Pandžić 1994, 90, Sekelj Ivančan 1995, 243, br. 

810, Rapan Papeša 2012a, 430 

 

8. JAKOVO, KORMADIN 

a) vrsta nalaza: srebrna kopča s pozlatom i ležištima za almandine od kojih je jedan 

sačuvan, veliko ukrasno zrno od kalcedona, koštani češalj s dva reda zubaca, brončana 

pređica kojoj nedostaje trn, manje kopče, karičice, pločice, loše sačuvani privjesci i igle, 

noževi, škare. 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: prva polovina 6. stoljeća 

lit.: Vinski 1957a, 29-30, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1960, 80, br. 77/c 

 

b) vrsta nalaza: sivo-crna glinena posuda, bikonična s nisko spuštenim trbuhom, 

lijevkastim otvorom i trakastom drškom 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: prva polovina 6. stoljeća 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1960, 80, br. 77/b 

 

c) vrsta nalaza: dvije spate, koplje 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: prva polovina 6. Stoljeća 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1960, 80, br. 77/a 

 

d) vrsta nalaza: perle (tri komada) od jantara i staklene paste, par zlatnih naušnica s 

poliedričnim jagodama, ukrašene iskucavanjem, lemljenjem i granulacijom s ulaganjem 

almandina 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 6. stoljeće ? 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1960, 78, br. 77/Grob V 

 

e) vrsta nalaza: raznovrsni grobni prilozi iz nekropole s 26 grobova, među njima koštani 

češljevi, jedan s jednim redom zubaca (grob 1) i drugi s dva reda zubaca (grob 2), strijele 

raznih oblika (dvanaest komada) i koštani predmet koji je bio dio tobolca (grob 2), pehar 

na nozi od zelenkastog stakla s apliciranim vodoravnim nitima oblikom iz bizantskog 

kulturnog kruga (grob 3), pozlaćena srebrna lučna fibula s romboidnom nogom i utorima 

za almandine (grob 13), fibula tipa Hahnheim I. po Kühnu (grob 13), brončana lijevana 

kopča s jezičastim okovom i štitastim trnom bizantskog podrijetla (grob 25) 

okolnosti nalaza: sustavna istraživanja 

datacija: 6. stoljeće 

lit.: Dimitrijević 1960, 5-50, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1960, 77-80, br. 77/Grob 

1-5, 10, 12-13, 25 
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9. KUPINOVO 

vrsta nalaza: koštani češalj 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 6. stoljeće 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 80, br. 79, Tomičić 2000, 275 

 

10. KUZMIN 

vrsta nalaza: posuda kruškolikog oblika sa žigosanim ukrasom 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 6. stoljeće 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 81, br. 80, Simoni 1978, 218 

 

11. MAČVANSKA MITROVICA 

vrsta nalaza: željezna fibula, jantarne perlice, kvarcna perla, velika srebrna kopča, 

brončana fibula i željezni nož, najvjerojatnije iz ženskoga groba 

okolnosti nalaz: slučajan 

datacija: početak 6. stoljeća 

lit.: Ercegović-Pavlović 1980, 172, 1982, 23 

 

12. NEŠTIN 

a) vrsta nalaza: zlatna kopča s ulošcima kamenja za obuću tzv. pontskog polikromnog stila 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija 5. stoljeće 

lit.: Vinski 1957a, 31, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 81, br. 81/1, Bojčić 1984, 

214, Majnarić-Pandžić 1994, 90, Tomičić 2000, 267 

 

b) spata od lijevanog željeza 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: kasno 5. i prva polovina 6. stoljeća 

lit.: Pribaković 1955, 36, Vinski 1957a, 21, 34, Csallány 1961, 241, Dimitrijević - 

Kovačević - Vinski 1962, 81, br. 81/2, Majnarić-Pandžić 1994, 90 

 

13. NOVI BANOVCI 

a) vrsta nalaza: jedno cijelo i četiri ulomka još dva ogledala od srebrne slitine, dvije 

srebrne lijevane fibule u obliku cikade, jedna brončana lijevana fibula u obliku cikade i 

brončani lijevani okovi u obliku cikade (pet komada), tzv. pontsko-podunavskog oblika 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 5. stoljeće 

lit.: Werner 1956a, 21-22, Vinski 1957a, 29, Csallány 1961, 240, Dimitrijević - Kovačević 

- Vinski 1962, 81-82, br. 82/1-5, Németh 1987, 224-225, 11a-i, Ivanišević 1999, 98, 105, 

Tomičić 2000, 267-268 

 

b) vrsta nalaza: lučna fibula od srebrnog lima, lijevana lučna fibula od slabog srebra (dva 

komada), ulomak (glava) brončane lijevane lučne fibule, ulomak (noga) srebrne lijevane i 

rovašene lučne fibule, ulomak lijevane i rovašene lučne fibule srebrne s pozlatom, lijevana 

brončana lučna fibula, uglavnom tzv. pontsko-podunavskog oblika 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: druga polovina odnosno kasnije 5. stoljeće 
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lit.: Vinski 1957a, 28, Csallány 1961, 240, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 82-83, 

br. 82/6-12, Kiss 1979, 337, br. 25, Németh 1987, 225, br. 11j-k 

 

c) vrsta nalaza: dvije brončane lijevane lučne fibule, od kojih jedna tzv. tirinškog tipa, 

srebrna lijevana i rovašena lučna fibula, brončana lijevana i rovašena lučna fibula s 

pozlatom, ulomak (noga) brončane lijevane i rovašene lučne fibule, ulomak srebrne 

lijevane i rovašene lučne fibule sa zoomorfnim završetkom 

okolnosti nalaza: slučajan 

 datacija: rano 6. stoljeće 

lit.: Vinski 1957a, 28, 1973, 179, Csallány 1961, 239, 240, Dimitrijević - Kovačević - 

Vinski 1962, 83-84, br. 82/13-19, Németh 1987, 225, br. 11l-n 

 

d) vrsta nalaza: brončana lijevana fibula u obliku ptice, brončana lijevana fibula u obliku 

orla 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: prva polovina 6. stoljeća 

lit.: Vinski 1957a, 28-29, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1960, 84, br. 82/20, 22, 

Csallány 1961, 240, Németh 1987, 226, br. 11/o 

 

e) vrsta nalaza: brončana fibula u obliku slova E 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 6. stoljeće 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 84, br. 82/21 

 

f) vrsta nalaza: lijevana brončana naušnica s poliedrom (dva komada) 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 5./6. stoljeće 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 84-85, br. 82/23-24 

 

g) vrsta nalaza: lijevani okov pojasa od legure bakra, kositra i olova, srebrna lijevana 

pređica (pretpostavljeni ukras s torbice), lijevani trn od bronce 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 6. stoljeće 

lit.: Vinski 1957a, 28-29, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 85, br. 82/25-27, 

Németh 1987, 226, br. 11/p-r 

 

h) vrsta nalaza: ovalne srebrne lijevane pređice (pet komada), lijevana brončana ovalna 

pređica, lijevane narebrene brončane pređice (četiri komada) 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija : 5./6. stoljeće 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 85, br. 28-31 

 

14. NUŠTAR 

vrsta nalaza: lijevana brončana lučna fibula 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 5./6. st. 

lit.: Rapan Papeša 2012b, 8, br. 1 
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15. OBREŽ KOD PEĆINACA 

vrsta nalaza: keramička posuda s utisnutim, kružnim i polukružnim ukrasima 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 5./6. stoljeće 

lit.: Vinski 1961, 233, Tomičić 2000, 275 

 

16. RAKOVAC 

a) vrsta nalaza: srebrna fibula tzv. pontsko-podunavskog oblika i dvije brončane pređice 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: vjerojatno druga polovina 5. stoljeća 

lit.: Vinski 1957a, 21, 31, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 89-90, br. 84/1-2, Kiss 

1979, 337, br. 28 Dautova-Ruševljan 1981a, 147, Németh 1987, 229, br. 18a, Tomičić 

2000, 275 

 

b) vrsta nalaza: spata od damasciranog čelika 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 5./6. stoljeće? 

lit.: Pribaković 1955, 36, Vinski 1957a, 34, Csallány 1961, 242, Dimitrijević - Kovačević 

- Vinski 1962, 89-90, br. 84/3 

 

17. SOTIN 

vrsta nalaza: srebrna lučna fibula 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: druga polovina 5. stoljeća 

lit.: Uglešić 1994, 146, br. 1, 147, Tomičić 2000a, 270, Ilkić 2007, 279, 282, br. 4, Rapan 

Papeša 2012, 429 

 

18. SREMSKA MITROVICA 

a) vrsta nalaza: par rovašenih srebrnih pozlaćenih fibula, jantarna perla i bikonična perla 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: kasnije 5. stoljeće 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 93-94, br. 88/lokalitet Puškinova ulica/1-3, 

Kiss 1979, 337, br. 31, Ercegović-Pavlović 1982, 21, 23, Németh 1987, 231, br. 23a-c 

 

b) vrsta nalaza: kolut i pet pređica od bronce 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 5./6. stoljeće 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 91-92, br. 88/lokalitet "Zelengora"/1, lokalitet 

Krajiška ulica/1-2, lokalitet nepoznat/1-2, lokalitet Sonda 24/1, Németh 1987, 231, br. 22a 

 

c) vrsta nalaza: dvije željezne spate 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: druga polovina 5. i početak 6. stoljeća 

lit.: Vinski 1955, 36-38, 1957a, 34, Pribaković 1955, 36, Csallány 1961, 241, Dimitrijević 

- Kovačević - Vinski 1962, 92, br. 88/lokalitet nepoznat/1 

 

d) vrsta nalaza: dva češlja 

okolnosti nalaza: slučajan prilikom sustavnih iskapanja 



25 

 

datacija: 5./6. stoljeće 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 92, br. 88/lokalitet ulica Braće Radića i dr. 

Adžije/1-2 

 

e) vrsta nalaza: ulomci posuda od sivo-crne gline s ukrasom od vodoravnih nizova 

rešetkastih rombova i koso postavljenih križića u tehnici žigosanja 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 6. stoljeće 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 93, br. 88/lokalitet OŠ Boško Palkovljević - 

Pinki/1, Simoni 1978, 219-220 

 

f) vrsta nalaza: češalj te pređica od željeza i pređica od bronce iz jednog groba 

okolnosti nalaza: sustavna iskapanja 

datacija: kasno 5. i prva polovina 6. stoljeća 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 93, br. 88/lokalitet OŠ Boško Palkovljević - 

Pinki/1-3 

 

19. SREMSKI KARLOVCI 

vrsta nalaza: pozlaćena fibula od brončanosrebrne slitine 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: kasno 5. stoljeće 

lit.: Vinski 1957a, 27, Kovačević 1960, 32, Csallány 1961, 240, Dimitrijević - Kovačević 

- Vinski 1962, 91, br. 87/2 

 

20. TORDINCI, OKOLICA 

vrsta nalaza: glava i dio luka lijevane srebrne lučne fibule 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 6. stoljeće 

lit.: Rapan Papeša 2012b, 8, br. 3 

 

21. ZEMUN I OKOLICA 

a) vrsta nalaza: ulomci fibule izrađene od bronce 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: 5. stoljeće 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 105, br. 93/lokalitet Kapela/1-3, Dimitrijević 

1967, 231, Ivanišević 1999, 98, 105 

 

b) vrsta nalaza: par rovašenih srebrnih pozlaćenih fibula, srebrna kopča i dva zrna od 

zlatnog lima tzv. pontsko-podunavskog oblika pretpostavljeno iz ženskog groba 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: druga polovina 5. stoljeća 

lit.: Vinski 1957a, 27-28, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 103, br. 93/lokalitet 

Gradski park/1-3, Kiss 1979, 337, br. 5, Németh 1987, 230-231, br. 21a-c 

 

c) vrsta nalaza: spata od kovanog željeza 

okolnosti nalaza: slučajan 

datacija: kasno 5. i prva polovina 6. stoljeća 
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lit.: Pribaković 1955, 36, Vinski 1957a, 21, 34, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 

104, br. 93/lokalitet nepoznat/1 

 

Numizmatički nalazi 

 

1. DALJ 

a) Teoderikova srebrna četvrtsilikva u ime Anastazija I. (493./518.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 85, br. 82/32 (Novi Banovci!), Demo 1981, 

455, 462, 1994a, 61-62, 173, 181, 193, Mirnik - Šemrov 1998, 205, br. 818 (Novi 

Banovci!) 

 

b) dvije srebrne četvrtsilikve kralja Kunimunda, u ime Justinijana I. i Justina II. 

(560./564.-567.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 111, br. 95/lokaliteti nepoznati, Bojčić 1984, 

214, Sekelj Ivančan 1995a, 232, br. 755,  Göricke-Lukić 1998, 1147, Mirnik - Šemrov 

1998, 210, br. 865, 868, Tomičić 2000, 276 

 

c) tri folisa (527./538.), folis (534./539). i dva 12-numija (527./565.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Göricke-Lukić 1998, 1150, br. 6, 8, 1152, br. 26, 1153, br. 41, 43, 1154, br. 45 

 

2. DONJI PETROVCI 

20-numij (569./570.) 

 okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Mirnik - Šemrov 1998, 179, br. 520 

 

3. GOLUBINCI 

Teoderikova srebrna četvrtsilikva u ime Justina I. (518./527.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Demo 1994, 169, 182 

 

4. JAKOVO, KORMADIN 

Teoderikov pozlaćeni brončanik u ime Anastazija I. (491./518.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 79, br. 77/Grob 5 

 

5. JARČINA 

solid Justinijana I. (537./542.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Mirnik - Šemrov 1998, 149, br. 83 

 

6. NOVI BANOVCI 

a) brončanik Marcijana (450./457.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Alföldi 1924, 23, Mirnik 1996, 193, br. 235 
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b) Teoderikova srebrna četvrtsilikva u ime Anastazija I. (491./518.) i Atalarikova srebrna 

četvrtsilikva u ime Justinijana I. (527./534.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Alföldi 1924, 24, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 85, br. 82/32, Demo 1981, 

455, 462, 1994, 61-62, 184, 193-194, Mirnik - Šemrov 1998, 204, br. 816, 207, br. 844, 

Tomičić 2000, 271 

 

c) furnirani Teoderikov solid u ime Anastazija I. (493./518.) 

okolnosti nalaza: sustavna istraživanja (grob 5) 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 79, br, 77/Grob 5 

 

d) Kunimundova srebrna četvrtsilikva u ime Justinijana I. (560./564.-567.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Alföldi 1924, 24, Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 86, br. 82/34, Demo 1981, 

464, Mirnik - Šemrov 1998, 210, br. 864, Tomičić 2000, 276 

 

e) 20-numij (507./512.), 16-numij (542./547.), 16-numij (547./552.), 40-numij (547./548.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Alföldi 1924, 23, Metcalf 1960, 435, Kovačević 1963, 127-128, Mirnik - Šemrov 

1998, 144, br. 15, 152, br. 132, 155, br. 176, 156, br. 179 

 

7. RAKOVAC 

dva brončanika Teodozija II. (425./435.) i dva brončanika Valentinijana III. (425./455.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit: Alföldi 1924, 25, Eadie 1982, 34, Eadie - Petrović 1982, 3, Mirnik 1981, 87, br. 332, 

1996, 211, br. 403, 406 

 

8. SOTIN 

16-numij (527./565.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Ilkić 2007, 279, 282-283 

 

9. SREMSKA MITROVICA I OKOLICA 

a) šest brončanika Teodozija II. (425./435.) i tri brončanika Valentinijana III. (425./455.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Alföldi 1924, 29, Popović 1977, 120, 1982, 553, Mirnik 1996, 207, br. 360, 361, 364, 

365, 369, 371 

 

b) šest Teoderikovih srebrnih četvrtsilikva, jedna u Zenonovo ime (490./491.), tri u ime 

Anastazija I. (491./518.) i dvije u ime Justina I. (518./527.), te jedna Atalarikova srebrna 

četvrtsilikva u ime Justinijana I. (527./534.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 93, br. 88/1, Demo 1981, 462, 1994, 61-62, 

185, Tomičić 2000, 271, Popović 2003a, 326, br. 2, 337 

 

c) dvije Kunimundove srebrne polusilikve, u ime Justinijana I. i Justina II. (560./564.-

567.) 

okolnosti nalaza: slučajan 
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lit.: Dimitrijević - Kovačević - Vinski 1962, 93, br. 88/lokalitet br. 21/1, Demo 1981, 464, 

Mirnik - Šemrov 1998, 210, br. 866-867, Tomičić 2000, 276 

 

d) 16-numij i tri 40-numija (518./522), 40-numij (518./538.), 16-numij (542./547.), tri 20-

numija (541./542., 544./545., 551./552.), 40-numij (557./558.), 20-numij (559./560.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit: Alföldi 1924, 29, Metcalf 1960, 433, Kovačević 1963, 128, Mirnik - Šemrov 1998, 

146, br. 50, 52, 148, br. 71, 155, br. 166, 163, br. 288, Popović 2003, 326, br. 2, 327, br. 7, 

13-14, 328, br. 18-19, 337, 338 

 

e) 20-numij (565./566.), 20-numij (565./569.), 20-numij (567./568.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Kovačević 1963, 128, Mirnik - Šemrov 1998, 179, br. 508, 519, 180, br. 524 

 

10. STARI SLANKAMEN 

tri 16-numija (538./542.), 16-numij (542./547.), 40-numij (542./543.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Metcalf 1960, 436, 439-440, Kovačević 1963, 128, Mirnik 1981, 89, br. 350, Mirnik - 

Šemrov 1998, 155, br. 167-168, 171, 173, 159, br. 233 

 

11. SURDUK 

40-numij (522./527.), 20-numij (541./542.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Alföldi 1924, 24, Mirnik - Šemrov 1998, 147, br. 62, 163, br. 283 

 

12. VUKOVAR I OKOLICA 

tri Teoderikove srebrne četvrtsilikve u ime Anastazija I. (493./518.) i jedna Atalarikova 

srebrna polusilikva u ime Justinijana I. (527./534.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Demo 1994, 173-174, 187 

 

13. ZEMUN I OKOLICA 

a) Atalarikova srebrna četvrtsilikva u ime Justinijana I. (527./534.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Demo 1994, 187 

 

b) solid konstantinopolske kovnice, dva brončanika Anastazija I. (491./518.), brončanik 

Justina I., (518./527.), dva brončanika Justinijana I. (546./547.) 

okolnosti nalaza: slučajan 

lit.: Kovačević 1963, 127-128 

 

 

Vremenu hunske dominacije tradicionalno se pripisuju raznovrsne forme malih 

fibula u obliku cikada pontsko-podunavskog tipa i okrugla ogledala sa zrakastim ukrasom 

izrađena od srebrne slitine. Fibule u obliku cikada na srijemskom su prostoru pronađene u 

Novim Banovcima (13a), a metalna ogledala u Novim Banovcima (13a) i na nalazištu 

Hrtkovci-Vranje (6). Općenito ih se atribuira tzv. hunsko-germanskom umjetničkom i 
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obrtnom stvaralaštvu. Materijal otkriven u Novim Banovcima datira se u 5. stoljeće i 

pridjeljuje Hunima odnosno, češće, Ostrogotima. U hunskodobni materijal, pripisan 

Hunima ili Ostrogotima i datiran u 5. stoljeće, svrstavaju se i kopče tzv. pontskog 

polikromnog stila iz Neština (12). S Ostrogotima se povezuju uporabno-ukrasni predmeti 

karakteristični za žensku nošnju i predmeti ratničkog karaktera, a bez otkrivenog 

priloženog oružja jer Ostrogoti, koliko je poznato, nisu polagali oružje u grobove. 

Ostrogotima se atribuira materijal pronađen u Dalju (3), Hrtkovcima-Vranju (6), Iloku 

(7a), Rakovcu (14), Sotinu (17) i Zemunu (21b), a datira se u drugu polovinu 5. stoljeća. 

Gepidima se u pravilu pripisuje materijal koji je metodom eliminacije ili metodom 

analogije, a na temelju pouzdanijeg arheološkog konteksta, isključen iz atribuiranja 

Ostrogotima. Najistaknutiji je primjer materijal iz Batajnice (1), među kojim se ističe 

kaciga tipa Baldenheim za koju je izneseno mišljenje da je pripadala Gepidu koji ju je 

zadobio kao ratni plijen nakon što su Ostrogoti napustili Sirmij 535. godine. Međutim, 

osim što je riječ o slučajnom nalazu, problematična je činjenica što u opisu mjesta nalaza 

nema detaljnih podataka nego se navodi samo okolica Batajnice, što tek iskaz nalaznika 

govori da su predmeti iz jednoga groba i što se nalaz pripisuje pripadniku Gepida zbog 

mjesta nalaza i keramičke posude ukrašene žigosanim rombovima koja je dio cjeline iz 

Batajnice. 

Batajnički nalaz sadržava i posudu s ukrasom izvedenim žigosanjem kojom su 

ukrašene i posude čiji su ulomci otkriveni u Sremskoj Mitrovici (18e) pa se zaključuje da 

su bile u gepidskoj uporabi, premda je sama tehnika karakteristična za rimsku kasnu 

antiku jednako kao i za tzv. germanski kulturni krug. Isti je princip upotrijebljen u 

atribuiranju posude iz Belegiša (2) i Kuzmina (10).  I koštan i češljevi, s jednim ili dva 

reda zubaca, iako su karakteristični za Gepide, teško ih je sa sigurnošću determinirati. U 

Srijemu su pronađeni u Jakovu-Kormadinu (8a, 8e), Kupinovu (9) i Sremskoj Mitrovici 

(18d). Od njih se gepidskoj uporabi pripisuju pridijeljeni nalazi iz Jakova-Kormadina i 

Sremske Mitrovice, međutim kupinovski se nalaz određuje općenito germanskim 

kompleksom ili, specifičnije, gotskim. Lijevane rovašene fibule i kopče daljnji su primjer 

predmeta karakterističnih za širi kulturni krug, tzv. istočnogermanski, a izrađivale su se od 

sredine 5. stoljeća.  Sa srijemskog prostora takve fibule potječu iz Novih Banovaca (13b, 

13c), Sremske Mitrovice (18a) i Zemuna (21b). Od njih se novobanovačke i mitrovačke 

ne opredjeljuju decidirano ni Ostrogotima ni Gepidima,  ali se zemunske pripisuju 

ostrogotskoj baštini. Gepidima se atribuiraju još neki nalazi iz Jakova-Kormadina (8a, 8b, 

8e), Mačvanske Mitrovice (11), Novih Banovaca (13g) i Tordinaca (20), dok se dio 

materijala iz Novih Banovaca (13d), Sremske Mitrovice (18d) i Zemuna (21a) te materijal 

iz Nuštra (14) i Sremskih Karlovaca (19) pripisuje Ostrogotima ili Gepidima. Općenito 

germanskim definira se i dio nalaza iz Novih Banovaca (13h), slično kao i nalaz iz Obreža 

(15) koji se uvjetno također pridjeljuje Gepidima.  

Zaseban problem tvore nalazi oružja. Dvosječni mačevi (spate) pronađeni su u 

Iloku (7b), Jakovu-Kormadinu (8c), Neštinu (12b), Rakovcu (16b), Sremskoj Mitrovici 

(18c) i Zemunu (21c), od kojih se većina u objavama decidirano ne pripisuje ni 

Ostrogotima ni Gepidima, međutim jakovska, mitrovačka i zemunska definiraju se kao 

gepidske. Budući da su sve spate otkrivene izvan arheološkog konteksta, nemoguće je dati 

decidiran odgovor na to u čijoj su uporabi bile pa se ni ne mogu uzimati kao osnova za 
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povijesnu interpretaciju.  Materijal pripisan Langobardima uistinu je rijedak u Srijemu i 

svodi se se na jedan jedini nalaz iz Novih Banovaca (13e), i to samo eventualno s obzirom 

na to da se pripisuje i gepidskoj uporabi. U Sremskoj su Mitrovici otkriveni i ostaci 

drvenih koliba smještenih razmjerno jedna blizu drugoj i dijelom ukopanih u tlo odnosno 

u ostatke, žbuku i podne mozaike napuštenih rimskih zgrada, za koje se misli da su 

pripadali gepidskom naselju jer je poznato da su u Sirmiju stolovali i gepidski kralj i 

arijanski biskup.
54

  

Općenito uzevši, teško je govoriti o uniformnoj ostrogotskoj, gepidskoj i 

langobardskoj kulturi, a poteškoća je utoliko veća na prostoru gdje su se u razmjerno 

kratkom razdoblju odigravale smjene vlasti kao što je na stvari s Drugom Panonijom. S 

obzirom na to da je teško preciznije vremenski određivati materijal, teško je i razlučiti 

kojem razdoblju prisutnosti pojedine germanske skupine u Drugoj Panoniji pripada. S 

ovime je izravno povezano i nastojanje da se prema nalazima odredi smještaj ostrogotskih 

skupina u prvom razdoblju njihove nazočnost u srednjem Podunavlju. Za Drugu Panoniju 

to se poglavito tiče Valamirove skupine. I dok neki istraživači na temelju nalaza nastoje 

pobliže definirati opseg ostrogotskih skupina, drugi najnovije odbacuju mogućnost bilo 

kakvoga određenja. Još izrazitije ove ograde vrijede za Herule, čija materijalna kultura 

ničim ne odudara od ostrogotske i gepidske, premda postoje težnje da se herulska 

komponenta prepozna u pojedinim nalazima iz istočnog Srijema. Uvjerljiviji su indikator 

nalazi moneta germanskih vladara. Novac ostrogotskih kraljeva otkriven je u Dalju (1a), 

Golubincima (3), Jakovu-Kormadinu (4), Novim Banovcima (6b, 6c), Sremskoj Mitrovici 

(9b), Vukovaru (12) i Zemunu (13), a gepidskih kraljeva u Dalju (2b), Novim Banovcima 

(6d) i Sremskoj Mitrovici (9c). U oba slučaja novac zorno govori o rasprostiranju 

ostrogotskog odnosno gepidskog utjecaja. Upadljivi su i nalazi istočnorimskog, mnogo 

rjeđe zapadnorimskog novca, od sredine 5. do druge polovine 6. stoljeća. Preteže novac 

Justinijana I. otkriven u Dalju (1c), Jarčini (5), Sotinu (8), Sremskoj Mitrovici (9d), 

Starom Slankamenu (10), Surduku (11) i Zemunu (13b). Od toga su češći i brojniji kovovi 

od kasnih tridesetih do ranih šezdesetih godina 6. stoljeća, što upućuje na intenziviranje 

veza i pojačani dotok u tom vremenu. 

 

Zaključna razmatranja 

 

I literarni i arheološki narativi povijesti Druge Panonije od sredine 5. do sredine 6. 

stoljeća u mnogim su aspektima nejasni, nedorečeni i nedovoljno pouzdani. Ipak, može se 

oblikovati opća slika koja nudi plauzibilnu rekonstrukciju, premda samo jednu od 

mogućih. I narativna i arheološka vrela jasno pokazuju da se od sredine 5. stoljeća smije 

računati s priljevom odnosno naseobom neromanskog, germanskog stanovništva u Drugoj 

Panoniji. Pisani izvori svjedoče da je taj prostor bio u tom vremenu pod utjecajem 

migracijskih tijekova koji nisu uvijek vidljivi u arheološkom materijalu. Najbolji primjer 

su Heruli, ali ovo jednako vrijedi i za Ostrogote u prvo doba njihove nazočnosti. Da su se 

i pojedine skupine Huna naselile u ograničenom opsegu na ovom prostoru u vrijeme 

hunske dominacije, čini se slabo vjerojatnim. Prisutnost romanskog stanovništva svakako 

                                                 
54 Jeremić 2006,145. 
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je zasvjedočena u literarnim vrelima pa je stoga iznenađujuće što zasad gotovo da i nema 

nalaza koji bi im se atribuirali. Osim što je posljedica nedostatnih istraživanja, ovo bi 

moglo upućivati i na znatnu razinu akulturacije kojoj su Romani bili izloženi, iako su 

nesumnjivo zadržali vlastiti zaseban identitet. Pitanje etničkog identiteta u arheološkom 

materijalu pronađenom na prostoru Srijema ostaje i dalje otvoreno. S tim u vezi upada u 

oči da literarna vrela svjedoče o ostrogotskim naporima da se uvede i održi uređenije 

stanje u pokrajini, a da istovremeno arheološka građa na sadašnjem stupnju interpretacije 

ne indicira to da su pod ostrogotskom vlašću funkcionirale stabilnije naseobinske 

zajednice. U slučaju Gepida upravo je obratno. Arheološka istraživanja upućuju na to da 

su oni stvorili stabilnija naselja, kao u Sirmiju, ali literarna vrela ne govore ništa o 

uređenijim prilikama pod gepidskom vlašću. Štoviše, ističu da su se negativno odnosili 

prema romanskom stanovništvu, za razliku od stava ostrogotskih vlastodržaca. Ovdje 

treba imati na umu i podrijetlo podataka na temelju kojih se stječe takav dojam: izvješća o 

Gepidima djelo su nesklonih pisaca, dok su Ostrogoti imali itekako pristrane autore. S 

druge strane, zaista je zanimljivo što se ne pomišlja na bar načelnu mogućnost da bi 

postojeći naseobinski nalazi iz Sremske Mitrovice mogli jednako tako ukazivati na 

važnost koju je Sirmij imao za Ostrogote, naročito uzme li se u obzir da od ondje nađenog 

novca germanskih vladara preteže ostrogotski u odnosu na gepidski (7:2). Omjer se 

mijenja tek pribroji li se gepidskoj moneti istočnorimski novac iz vremena kad je u 

Sirmiju prema literarnim vrelima evidentirana gepidska vlast. To bi se slagalo s 

pretpostavkom utemeljenom na pisanim vrelima da su na samom kraju tridesetih godina 6. 

stoljeća Gepidi ponovno postali carski federati.  

Sve navedene interpretativne nesigurnosti samo dodatno potiču na oprez u 

iznošenju hipoteza i zaključaka. Osim što je za nove spoznaje koje bi upotpunile postojeći 

arheološki narativ nužno provoditi daljnja ispitivanja, što uključuje i analizu i 

objavljivanje zasad još nepublicirane građe, potrebno je revidirati i preispitati davno 

objavljeni arheološki materijal u skladu s novim znanstvenim metodama i metodološkim 

obrascima. Literarni narativ koji se zasniva na dostupnim pisanim vrelima može za 

povijesnu rekonstrukciju ponuditi manje toga novog. Ključ je stoga u arheologiji, u 

novim, sustavnim i metodološki vođenim istraživanjima koja će donijeti sigurnija i 

utemeljenija saznanja kako bi se što pouzdanije odredili konteksti neophodni za što 

točniju interpretaciju. 
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HRVOJE GRAČANIN 

 

 

IMPERIUM ET BARBARICUM: THE TERRITORY OF MODERN 
SOUTHWESTERN VOJVODINA BETWEEN LATE ANTIQUITY 
AND THE EARLY MIDDLE AGES IN LIGHT OF HISTORICAL 

AND ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE (5TH-6TH C.) 
 

Summary 

 

The area of modern southwestern Vojvodina, by which is primarily understood 

Syrmia (the late Roman province of Pannonia Secunda) but also the neighbouring parts of 

Bačka along the Danube, since they stood in direct interaction with the Roman territory, 

saw very dynamic processes that completely transformed the late Roman system in the 

formative period between late Antiquity and the early Middle Ages. However, in an 

attempt to elucidate the content of these processes, the modern researcher is confronted 

with serious limitations due to the lack of relevant sources. These limitations can be 

overcome to a certain degree with a complete synergy of all available historical and 

archaeological evidence. This paper aims to reconsider and re-contextualize the data from 

narrative sources and archaeological finds that belong to the period of Hunnic and 

Germanic domination from the mid-5th to the mid-6th centuries. The newly created 

political and ethnic circumstances are analyzed, and how these changes were reflected in 

the archaeological material is discussed. With regard to this, special attention is paid to the 

question of migrations and identities, both Roman and barbarian, and their mutual 

interaction. At the same time, it is necessary to bear in mind that the historical picture 

offered here is only one of possible historiographic reconstructions and that the 

interpretation of archaeological material is more often that not only conditional due to the 

uncertain context of finds. 

 

Keywords: Pannonia Secunda, late antiquity/the early Middle Ages, Romans, 

barbarians, migrations, ethnicity, identity, historical evidence, archaeological evidence. 
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ЕПИГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ ГРОФА МАРСИЉИЈА 
ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ 

 

 
Сажетак: Учени гроф Луиђи Фердинанд Марсиљи (лат. Marsilius) (1658−1730) у 

служби аустријског цара Леополда I (1658−1705) на својим путовањима по Отоманском 

царству сакупљао је осим војних и податке о локалним географским и културно-историјским 

приликама. Тако је после склапања Карловачког мира (1699) Марсиљи био послат на челу 

демаркационе комисије на мађарско-турску границу. Том приликом је посетио Сремску 

Митровицу, где  је забележио остатке римских рушевина и неколико епиграфских споменика. 

Ове белешке објављене су у Марсиљијевом волуминозном делу Danubius Pannonico-Mysicus 

(Хаг 1726). У раду ће бити приказане Марсиљијеве епиграфске белешке из Митровице и 

утврђено колико је ових споменика преживело до данас, а колико је њих сачувано само 

захваљујући истраживачком духу и културној просвећености грофа Марсиљија. 

 

Кључне речи: гроф Марсиљи, Danubius Pannonico-Mysicus, епиграфика, Сирмијум. 

 

 

Епиграфски остаци из римских насеља и утврђења на тлу данашњег Срема 

после више хиљада година историје испуњене бурним догађајима представљају 

праву реткост, јер на простору који је чинио границу до које је досезала римска 

управа и самим тим био трајно изложен насртајима римских непријатеља, повећан 

је степен разорености остатака материјалне културе. Штавише, за подручја која је 

ретко спомињала античка књига, епиграфски подаци имају непроцењиву вредност, 

с обзиром на то да неретко представљају једине писане изворе о историји ових 

крајева. Антички Срем имао је неколико урбаних целина из којих је могла потећи 

епиграфска делатност. Најзначајнији административни, политички и културни 

центар био је римски град Сирмијум, који по броју натписа предњачи у односу на 

друга римска насеља Доње Паноније.  

Први познати публиковани натпис из Сирмијума јесте натпис са „arca 

grandissima con il suo coperchio, ritrovata a Mitroz ossia Mitrovitza in Rasciano e in 
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Ungaro S. Demeter pochi mesi innanzi la giunta nostra da un contadino Turco lavorano la 

terra“,
1
 како је записао, а потом и преписао натпис, италијански путописац Марко 

Антоније Пигафета (Pigafetta) у свом опису пута од Беча до Цариграда објављеном 

1585. године. Поменути натпис остао је очуван само на основу Пигафетине 

белешке, јер је велелепни саркофаг изгубљен или уништен. Следећих неколико 

натписа из рушевина Сирмијума преписао је гроф Луиђи Фернандо Марсиљи (лат. 

Marsilius) (1658−1730) и објавио у Хагу 1726. године у оквиру свог волуминозног и 

богато илустрованог дела Danubius Pannonico-Mysicus, где је дао своја опажања 

географских, астрономских, хидрографских и историјских карактеристика предела 

око средњег и доњег тока Дунава.
2
 Током XVIII и до средине XIX века било је 

спорадичних бележења митровачких натписа,
3
 али тек средином XIX века почињу 

да се систематски и стручно стварају велике збирке натписа, од којих је 

најзначајнија Момзенов Corpus inscriptionum Latinarum (Берлин 1873), у чијем 

трећем тому ће бити обједињени сви до тада познати натписи из Паноније, па тако и 

Сирмијума.
4
 Истовремено почиње интензивно, али несистематско, сакупљање и 

публиковање натписа из Сремске Митровице захваљујући делатности Археолошког 

музеја у Загребу,
5
 као и пионира мађарске археологије Флоријана Ромера (мађ. 

Flóris Rómer)
 
(1815−1889), који је покренуо археолошки часопис Archaeologiai 

Közlemények (1864−1873) у ком је објављено неколико митровачких натписа.
6
 Тек од 

средине XX века почињу систематска заштитна ископавања Сирмијума,
7
 при чему 

се откривају и публикују нови натписи. С обзиром на то да данас постоји значајан 

фонд натписа који потичу из Сирмијума, циљ овог рада је да се утврди да ли су 

неки од натписа које је забележио гроф Марсиљи данас сачувани или су нам 

доступни само захваљујући његовом истраживачком духу и културној 

просвећености. 

Гроф Марсиљи, родом из болоњске племићке породице, стекао је солидно 

образовање из природних наука и математике код чувених италијанских 

                                                 
1 Marc’Antonio Pigafetta, Itinerario, Londra 1585, 133; упор. CIL III 3240, 419. 
2 Aloysius Ferdinandus Com. Marsilius, Danubius Pannonico-Mysicus, I−II, Hagae 1726. 
3 Познато је да је професор у Баји и хрватски писац Јосип Јакошић (1738−1804) забележио неке 

митровачке натписе, преузете из бечких новина Wiener Zeitung од 11. јануара 1738. године, а потом 

поново објављене код будимског универзитетског професора поетике, археолога и нумизматичара 

Матије Петра Катанчића (1750−1825) у његовом делу о географији и историји Паноније, објављеном у 

Загребу 1794. године; вид. Theodor Mommsen (ed.), CIL III, pars 1, 413−415. 
4 CIL III 3228−3251. 
5 Šime Ljubić, Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo Nationali asservantur, Vjesnik Arheološkog muzeja u 

Zagrebu (даље: VAMZ) 2/1, 1876, 57−134; Basilika sv. Synerotesa u Mitrovici, VAMZ 5/1, 1883, 19; 

Arkeologička izkapanja na Petrovačkoj gradini u Sriemu, gdje tobož starorimska Bassianis, VAMZ 5/1, 1883, 

33−49, 65−70; Starine rimske iz Mitrovice nadošle nedavno u zem. arkeologički muzej, VAMZ 7/1, 1885, 

11−18; Dva nova miljokaza iz okolice Sirmiuma, VAMZ 9/1, 1887, 14−19; Nadpisi rimski iz Mitrovice,  VAMZ 

12/1, 1890, 1−3; Josip Brunšmid, Kameni spomenici hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu, VAMZ 8/1, 1905, 

37−104; 9/1, 1907, 82−184; 10/1, 1909, 149−222; 12/1, 1912, 129−176.  
6 Archaeologiai Közlemények 6, 1866, 171−175. 
7 О савременим ископавањима Сирмијума, вид. Петар Милошевић, Топографија Сирмијума, Нови Сад 

1994; Мирослав Јесретић, Преглед археолошких истраживања Сирмијума од 1991. до 2006. године, 

Зборник Музеја Срема 7, 2007, 29−40. 
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универзитетских професора, попут Малпигија (Malpighi).
8
 Међутим, прилике у 

којима су се нашли италијански градови-државе, растрзани ратним вихором 

великих сила, навели су Марсиљија да се одвоји од спокоја студија и као многи 

италијански племићи његовог времена започне узбудљиву најамничку каријеру. 

Ипак, у духу раног просветитељства Марсиљи није напустио књигу и перо, већ је на 

својим путовањима по Отоманском царству поред војне топографије и организације 

Отоманског царства, марљиво бележио и класификовао биљке и геолошке узорке, 

описивао римске рушевине и већ 1681. објавио своју прву књигу о Босфору.
9
 

Године 1682. ступио је у службу аустријског цара Леополда I (1658−1705) у време 

када је Хабзбуршка монархија усмерила све своје снаге ка заустављању турског 

надирања ка западу и утврђивању границе са Турском на Дунаву и Сави. Млади 

Марсиљи био је рањен, заробљен и продат паши у заробљеништво 1683. године, те 

је присуствовао неуспелој опсади Беча у турском табору, после чега је продат у 

Босни, па у Будиму, где је 1684. коначно успео да плати откуп.
10

 Велико искуство у 

познавању балканске топографије учинило је Марсиљија погодним за послове војне 

логистике. Тако је Марсиљи на својим путовањима по балканском делу Отоманског 

царства сакупљао и марљиво бележио податке о локалним приликама, с циљем да 

се Хабзбуршка царевина што боље припреми за предстојеће утврђивање границе са 

Портом. После склапања Карловачког мира (1699), Марсиљи је био послат на 

мађарско-турску границу на челу демаркационе комисије и том приликом је 

посетио Сремску Митровицу. Марсиљи је у Митровици био и раније, још 1679. 

године на пропутовању, а затим 1689. на специјалној мисији која је за аустријског 

цара требало да утврди тачну топографију и географске одлике Срема.
11

 На тој 

мисији Марсиљи је начинио и прве белешке о историји Срема, скицирао мапу, и 

послао два опширна извештаја у Рим, где је руководство Католичке цркве с 

нестрпљењем ишчекивало да сазна о могућностима поновног успостављања 

католичке бискупије у Срему.
12

 При овој мисији изучавања Срема Марсиљи 

открива славну античку прошлост града Сирмијума, и са великим интересовањем 

почиње изучавање римске прошлости и њених остатака у овом граду. У својим 

извештајима Марсиљи указује на густу мрежу римских путева и насеља, остатке 

римског лимеса са утврђењима, као и да је уз село Сремска Митровица видео 

остатке града који је некад био римска провинцијска престоница.
13

 У функцији 

хабзбуршког комесара за демаркацију, Марсиљи и његов секретар, картограф Јохан 

Криштоф Мулер (Johann Christoph Müller) (1673−1721), имали су прилике да од 

априла 1699. до марта 1701. године начине детаљну ревизију ранијих Марсиљијевих 

                                                 
8 John Stoye, Marsigli’s Europe (1680−1730). The Life and Times of Luigi Ferdinando Marsigli, Soldier and 

Virtuoso, New Haven – London 1994, 
9 Osservazioni interne al Bosforo Tracio, Romа 1681. 
10 J. Stoye, Оp. cit., 20. 
11 J. Stoye, Оp. cit., 65. 
12 J. Stoye, Оp. cit., 68. 
13 Ibidem. 
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бележака и у потпуности истраже средњи и доњи ток Дунава.
14

 Као резултат ових 

истраживања Марсиљи је у Хагу 1726. године објавио поменуто дело Danubius 

Pannonico-Mysicus, у чијем другом од шест томова даје, између осталог, нацрте 

(вид. слику) и тумачења четрнаест натписа које је затекао у Митровици.
15

   

Од ових натписа само један је на грчком језику, док су сви остали на 

латинском. Први митровачки натпис који наводи Марсиљи чини део жртвеника 

посвећеног Јупитеру
16

. Марсиљи не предлаже читање јер је споменик доста оштећен 

и слова су делимично сачувана. Међутим, Момзен, преузимајући натпис од 

Марсиљија, предлаже следећу могућност: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(ol)I(cheno) / 

Pr(o) (salute) −−− / −−− Severi Pertinacis Petrinacis A− / ug(usti) et exerc(itus) −−−.
17

 

Иако је култ Јупитера Долихена добро посведочен у римским балканским 

провинцијама,
18

 немамо сачуваних натписа на којима се на начин који предлаже 

Момзен скраћује епитет Долихен. Увидом у слова која су се по Марсиљију назирала 

на споменику, можда је у питању посвета Јупитеру Депулсору. Дедикација Јупитеру 

Депулсору на територији римских дунавских провинција није ретка појава,
19

 о чему 

сведочи више натписа који почињу сличном формулом. Штавише, Марсиљи на 

истој табли наводи жртвеник из Славонског Брода на ком се јасно види да је 

посвећен Јупитеру Депулсору.
20

 У погледу датирања, ако је Момзеново читање 

тачно, у питању је период владавине Септимија Севера (193−211), из чијег времена 

потиче највећи број натписа у Панонији.
21

 

Од посебног је значаја чињеница да је у археолошким ископавањима у 

Сремској Митровици 1988. године откривена бенефицијарна станица у којој је 

пронађено 84 жртвеника већином посвећених Јупитеру из периода од око 157−235. 

године.
22

 Поређењем ових натписа које је објавила Мирослава Мирковић
23

 види се 

да ниједан од њих не одговара натпису који је Марсиљи забележио. Ни преостали 

                                                 
14 Марсиљијева архива извештаја чиниле су 34 депеше и 1.600 страница бележака, нацрта, карата; више о 

томе вид. J. Stoye, Оp. cit., 180. 
15 A. F. Marsilius, Danubius, T. II, tab. 40−42. 
16 A. F. Marsilius, Danubius, T. II, tab. 40, 2. 
17 CIL III 3233. 
18 Душанка Вучковић-Тодоровић, Светилиште Јупитера Долихена у Брзој Паланци, Старинар 15/16, 

1964/65, 173−182; Ljubica Zotović, Likovne predstave orijentalnih božanstava na teritoriji Jugoslavije 

(doktorska disertacija), Beograd 1963; Les cultes orientaux sur le territoire de la Mésie superieure, Leiden 1966. 
19 Љубица Зотовић, Култ Јупитера Депулсора. Опредељивање и распрострањеност његових споменика у 

Југославији, Старинар 17, 1967, 37−42. 
20 A. F. Marsilius, Danubius, T. II, tab. 40, 6 (CIL III 3269).  
21 Péter Kovács, Greek inscriptions in Pannonia, Acta XII congressus epigraphiae Graecae et Latinae (eds. Marc 

Mayer i Olivé, Giulia Baratta, Alejandra Guzmán Almagro), Barcelona, 3−8 Septembris 2002, Institut d’estudis 

Catalans, Barcelona 2007, 785−792; Péter Kovács, Christian Epigraphy in Pannonia, Thiasos. Festschrift für 

Erwin Pochmarski zum 65. Geburtstag (Hrsg. Christina Franek, Susanne Lamm, Tina Neuhauser, Barbara 

Porod, Katja Zöhrer), Wien 2008, 495−501. 
22 Miroslava Mirković, Sirmium. Istorija rimskog grada od I do kraja VI veka, Sremska Mitrovica 2006, 56−57. 
23 Miroslava Mirković, Beneficiarii consularis in Sirmium, Chiron 24, 1994, 345−404. 
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објављени жртвеници Јупитеру из Сирмијума
24

 не одговарају Марсиљијевом, који 

тиме постаје за сада једини извор сазнања о поменутом натпису. 

Следећи натпис који наводи Марсиљи крајње је фрагментаран, те се не 

може прочитати, нити утврдити његова намена.
25

 Трећи митровачки натпис који је 

Марсиљи забележио такође је фрагмент жртвеника посвећеног неком римском 

божанству. Марсиљи предлаже прилично слободно читање: [(Jovi)] / D(epulsori) 

(pro salu− /te) Dom(ini) no(stri) / −−− sacr(um) / (F)abius / (H)ilarus / V(otum) S(olvit) 

L(libens) M(erito),
26

 док код Момзена налазимо: Deo invicto et domino sacrum. Оба 

читања не можемо потврдити неким сличним натписом.  

Пети натпис који Марсиљи наводи садржи јасан помен неког декуриона 

колоније Сирмијум (dec. col. Sirmiens.
27

). Иако овај натпис није сачуван, имамо 

других који помињу ову функцију.
28

  

Даље Марсиљи наводи веома значајан натпис на миљоказу,
29

 чији је натпис 

скоро потпуно очуван: Imp(erator) Caes(ar) / [Marcus Aurelius Severus Alex−]/ander 

pius fe− / lix Augustus pon− / tifex maximus / tribuniciae po− / testatis VII [consul] / III 

p(ater) p(atriae) restituit [ab−−−] / m(ilia) p(assum) XV.
30

 У питању је миљоказ из 

времена Александра Севера (222−235), који је сачуван једино у Марсиљијевој 

копији. Захваљујући налазима још два миљоказа, једном пронађеном 1880. године 

код села Нештина и сачуваном у Археолошком музеју у Загребу (Инв. бр. 749),
31

 и 

другог откривеног у Лаћарку 1871. године, данас у Музеју Срема (Инв. бр. 421),
32

 

види се да су из истог времена и са готово идентичном формулацијом, те се сва три 

миљоказа надопуњују. 

Само један од Марсиљијевих митровачких натписа је на грчком језику.
33

 У 

питању је хришћански споменик са дужим текстом који се веома тешко чита, те 

није било покушаја тумачења. Како наводи Петер Ковач,
34

 једини изузетак у 

бројности грчких натписа јесте Сирмијум у позној антици,
35

 што се може објаснити 

претварањем града у једну од престоница Царства и припајањем Истоку (437). 

                                                 
24 CIL III 3228, 3229; Josip Brunšmid, VHAD 9, 1906/1907, 102−104; Miroslava Mirković, Živa аntika 11, 

1961, 319−322; Šašel, Anna et Jaro, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMII et MCMXL 

repertae et editae sunt (даље: ILJug), Ljubljana 1963−1986, n. 269, 3017. 
25 A. F. Marsilius, Danubius, T. II, tab. 40, 2 = CIL III 3248. 
26 A. F. Marsilius, Danubius, T. II, tab. 40,4 = CIL III3236. 
27 A. F. Marsilius, Danubius, T. II, tab. 40, 5 = CIL III 3243. 
28 CIL III 3242, 3230; упор. M. Mirković, Sirmium, 34. 
29 A. F. Marsilius, Danubius, T. II, tab. 41, 2. 
30 Читање према M. Mirković, Sirmium, 130. 
31 Josip Brunšmid, VHAD 11, 1909, 341−342; Натпис гласи: Imp(erator) Caes(ar) Mar(cus) / [Aurelius 

Severus] A[l]e[x]an[d]e[r] pius / felix August(us) pontifex / maximus tribuniciae / potestati[s V]III co(n)s(ul) III 

/ p(ater) p(atriae) restitu[it] abAq[uinco] / m(ilia) [p(assum) CC]VIIII, према M. Mirković, Sirmium, 129. 
32 CIL III 6466, 10652. Натпис гласи: [Imp(erator) Caes(ar)] / [M(arcus) Aurel]ius / [Severu]s / [Alexan]der 

Pius / [Fel]ix Augustus / [pon]tifex maximus / [tribu]niciae potestatis / VIIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) 

restituit / ab Aquinco / m(ilia) p(assuum) CCXXV, према M. Mirković, Sirmium, 130. 
33 A. F. Marsilius, Danubius, T. II, tab. 41, 3. 
34 Péter Kovács, Corpus Inscriptionum Graecarum Pannonicarum, 2−3. Aufl., Debrecen, Budapest 2001, 2007, 

бр. натписа 129−137. 
35 Péter Kovács, Greek inscriptions, 788−789. 
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Већина ових грчких натписа датира се у IV−V век, и углавном су хришћанског 

порекла.
36

 Више од 90% свих нађених сирмијумских натписа су на латинском 

језику, с тим да се од друге половине III века због опште кризе и пада културе 

смањује епиграфска делатност.  

Потом следи један лепо украшен титул у плитком рељефу, који Марсиљи 

чита: Titulum quem / testamento fidei iussit / faciendum curavit.
37

 Затим Марсиљи 

наводи два вотивна натписа богу Марсу на којима су се једино очувале речи Marti.
38

 

Жртвеници Марсу нађени су у бенефицијарној станици, али не одговарају 

Марсиљијевим.
39

 Марсиљи наводи и два натписа који по њему указују на цара 

Констанција Хлора (293−306) и Константина I (306−337), а које он чита: Divi 

Con(stantii) / [Divi M]aximiani f(ilii) и [Constantino]Max. Con(stantii) [Augusti] / fil(io) 

P(ater) P(atriae),
40

 што је мало вероватно с обзиром на изглед и димензије 

споменика. На крају Марсиљи наводи натписе са четири камене оплате, и можда 

једне тегуле, нађене на обали Саве са уобичајеним војним ознакама,
41

 које ће бити 

нађене током свих даљих ископавања Сирмијума, нарочито на налазима тегула.
42

 На 

Марсиљијевим натписима помиње се Легија IV Флавија: [Legio] IIII F(lavia) 

F(idelis), која је била стационирана у Виминацијуму, а потом Сингидунуму. 

Мирослава Мирковић је након тумачења натписа из сирмијске бенефицијарне 

станице утврдила да су три легионара из ове легије служила као конзуларни 

бенефицијарији у Сирмијуму.
43

 Најстарији начин скраћивања назива ове легије је 

овај који налазимо код Марсиљија, те се према томе налаз може датирати пре 

Хадријановог времена (117−138).
44

 

Прегледом свих данас доступних објављених и необјављених натписа
45

 који 

потичу из Сирмујума, те њиховим поређењем са копијама натписа које је начинио 

гроф Марсиљи, изводи се закључак да су сви Марсиљијеви митровачки натписи 

данас изгубљени, а једино знање о њима имамо захваљујући перу овог ученог 

грофа.  

 

 

 

 

                                                 
36 Péter Kovács, Greek inscriptions in Pannonia, 789. 
37 A. F. Marsilius, Danubius, T. II, tab. 42, 1 = CIL III 3246. 
38 A. F. Marsilius, Danubius, T. II, tab. 42, 2−3 = CIL III 3235. 
39 M. Mirković, Beneficiarii, 382, 383, 390. 
40 A. F. Marsilius, Danubius, T. II, tab. 42, 4, 8 = CIL III 3238, 3239. 
41 A. F. Marsilius, Danubius, T. II, tab. 42, 5−8 = CIL III3238, 3250, 3251. 
42 Музеј Срема, Сремска Митровица, документација, Каталог опека са печатима из Сирмијума, Инв. бр. 

8, 9. 
43 M. Mirković, Sirmium, 53. 
44 Исто. 
45 Међу необјављеним натписима Сирмијума у колекцији коју је сакупио покојни Петар Петровић 

(1938−1997) и сврстао у ранохришћанске натписе нема ниједног који би одговарао Марсиљијевим 

цртежима (Музеј Срема, Сремска Митровица, депо; Археолошки институт, Београд, Одељење за 

документацију, Сирмијум лок. 26 = 356/6; лок. 55 = 356/78; лок. 59 = 356/82). 
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ALEKSANDRA SMIRNOV-BRKIĆ 

 

 

EPIGRAPHIC NOTES OF COUNT MARSIGLI 

FROM SREMSKA MITROVICA 
 

Summary 

 

An erudite count Luigi Ferdinando Marsigli (1658−1730), a naturalist and a 

mathematician by vocation, was employed in the service of Austrian emperor Leopold I 

(1658−1705), who conferred him a task of obtaining military information on the Balkan 

domain of the Ottoman Empire. While collecting these data, the count also recorded his 

observations on local geography, botany, astronomy as well as history. On several 

occasions Marsigli visited the town of Mitrovica, and after the Treaty of Karlowitz (1699) 

he was sent there as a demarcation commissioner, whose role was to supply logistics 

necessary for determining future Hungarian-Turkish border. During this mission Marsigli 

made drawings of several Roman inscriptions found at the site of the former Roman city 

Sirmium, which were published within Marsigli’s capital work Danubius Pannonico-

Mysicus (the Hague, 1726). The paper examines Marsigli’s notes on the epigraphic 

monuments discovered in Mitrovica and determines whether they survive today or they 

can only be seen owing to the inquisitive spirit and cultural awareness of count Marsigli. 

 

Keywords: Count Marsigli, Danubius Pannonico-Mysicus, epigraphy, Sirmium. 
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FILOZOFIJA HISTORIJE O INDIVIDUALITETU I 
ZAJEDNIŠTVU ŽIVOTA U KUĆNIM ZADRUGAMA 

SRPSKOVOJVOĐANSKE I HRVATSKOSLAVONSKE 
VOJNE KRAJINE 

 

Apstrakt: Istinito je a zvuči neverovatno, za sve, pa tako i za narode zapadnobalkanskog 

prostora, kako se masovne seobe sa vremena na vreme uvek događaju od istoka prema zapadu 

uzrokovani ratovima, egzodusima ili nekim drugim sredstvima. Sumnja u unutarnju tajnu filosofije 

„istorijskoga“, začeta je u eposi prosvetiteljstva, a koja je postojala u religijskom smislu još u eposi 

reformacije i postala svojinom istorijske nauke. Ista tzv. filozofija istorije gorko se poigravala sa 

kulturom i identitetom naroda zapadnobalkanskog prostora, posebno u srpskovojvođanskoj i 

hrvatskoslavonskoj Vojnoj krajini. Reflektovana istorija je često pragmatična i gde se prošla istorija 

povezuje sa sadašnjošću, u tumačenju kako su događaji različiti a veza jedna, što „ukida“ prošlost i 

čini prošli događaj aktualnim. Tako su često i vojnokrajiške istorijske pragmatičke refleksije, koliko 

god su bile apstraktne, oživljavale prošlost današnjice. 

Pre ili danas, na bivšem tlu Vojne krajine ili bilo gde drugde, delovanja ljudi proizlaze iz 

njihovih potreba, njihovih strasti, njihovih interesa, njihovog karaktera i talenta, i to tako da u tom 

igrokazu delatnosti potrebe, strasti i interesi čine ono što se pokazuje pokretnom silom i što se 

odražava kao glavna delatnost. Pokretna snaga za očuvanjem identiteta je u sferi duha, kulture, u 

htijenju dobra i ljubavi prema narodu i domovini. U istoriji istoga kraja stalna igra političke strasti i 

nasilnosti, kojoj se ponekad pridružila nerazumnost sa dobrim namerama i pravednim svrhama, 

proizašlo je bezbroj puta zlo i propast.  

Međutim, kako je napisao Hegel, treba se tešiti kako smisao istorije ne leži u sadašnjosti, 

nego u budućnosti, kojoj treba služiti. To je i religijska smisao trpljenja sadašnjosti, a u korist 

išćekivanja bolje budućnosti. Svaki narod i u njemu očitovan duh, njegova kultura, jezik i tradicija, 

kao pokretač istorijskoga toka nužno je ograničen i podređen opštoj dijalektici svetskog povijesnog 

zbivanja gde ritam istorije nije uvek isti. Od potpuno vojne institucije Vojna krajina se tokom 17. 

veka pretvara u poseban teritorij, odvojen od vojvođanskih županija te Hrvatske i Slavonije i sa 

posebnim razvojem društva na tom području.  

Stanovništvo Vojne krajine u većem delu živelo je u kućnim zadrugama, a kućne zadruge su 

se u Vojnoj krajini održavale u doba naturalne seljačke ekonomije, kada je robno-novčana privreda 

tek periferno zahvatala seoska društva. Zadruga u Vojnoj krajini, zahvaljujući svojoj brojnosti, bila 

je u stanju izdvojiti deo muškaraca za vojsku ili obavljanje javnih radova. Krajiški vojnici su se u 

vreme mira hranili u zadruzi, a „prema jednom proračunu krajišnik je bio četiri puta jeftiniji od 
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vojnika koji bi došao iz drugih krajeva carevine“. Kolektivnost ili zajedničarstvo života bio je 

temeljni činitelj opstanka zadruga, a individualna svest bila je potisnuta od strane kolektivne, ali je 

zadruga zato u uslovima oskudice za potisnutu individualnu slobodu davala kompenzacije. Pre 

svega davala je bezbednost članovima, pružala utočište, a živiti van zadruge značilo je ostati bez 

ekonomske bezbednosti i biti neprestano izložen rizicima. 

U Vojnoj krajini je još u 19. veku u zadrugama živelo i preko 40% ljudi, ali zadruga nije 

više bila pogodan okvir za modernizaciju društva, pa su procesi modernizacije bili ti koji će ju sa 

vremenom razoriti.  

 

Ključne reči: Filosofija istorije, Vojna krajina, Vojvodina, Slavonija, zadruga. 

 

Sumnja u unutarnju tajnu filozofije „historijskoga“, začeta je u epohi 

prosvjetiteljstva, a koja je postojala u religijskom smislu još u epohi reformacije i postala 

svojinom historijske znanosti.
1
 Ista tzv. filozofija historije gorko se poigravala sa 

kulturom i identitetom naroda zapadnobalkanskog prostora, posebno u Vojnoj krajini i 

vojvođanskosrpskoj i hrvatskoslavonskoj. 

Reflektirana historija je često pragmatična i gdje se prošla historija povezuje sa 

sadašnjošću, u tumačenju kako su događaji različiti a veza jedna, što „ukida“ prošlost i 

čini prošli događaj aktualnim. Tako su često i vojnokrajiške historijske pragmatičke 

refleksije, koliko god su bile apstraktne, oživljavale prošlost današnjice. Nezaobilazne su i 

današnje kulturne kontrarnosti i različitosti Vojne krajine s vojvođanskosrpskim i 

hrvatskoslavonskim zaleđem, te sličnosti istoga kraja sa istim zaleđem, koja se i ne može 

drugačije objasniti nego reflektiranim „historijskim sjećanjem“ od prošlosti do 

sadašnjosti.
2
 

Kako se izvorna i reflektirana historija same po sebi razumiju, filozofska historija 

je u sferi misaonog razmatranja ili konstruiranja a priori historije. Nije samo zadatak 

historije shvatiti ono što jest i što je bilo, događaje i dela, kako nije sama po sebi historija 

istinitija ukoliko se drži onoga što je dano, već je zadatak historije i u preispitivanju 

proturječnosti, u ispravljanju krivih predodžbi koje se koriste za različite interese, često 

puta za izmišljenu historiju. Interpretacija historije je filozofska historija u kojoj izvorna 

(na temelju odabrane historijske građe) i reflektirana historija (trenutnim političkim 

interesima) može biti manipulativna, tako često potvrđivana kroz gotovo sva vremenska 

razdoblja na nekadašnjem vojnokrajiškom prostoru.  

Naime, prije ili danas, na bivšem tlu Vojne krajine ili bilo gdje drugdje, djelovanja 

ljudi proizlaze iz njihovih potreba, njihovih strasti, njihovih interesa, njihovog karaktera i 

talenta, i to tako da u tom igrokazu djelatnosti potrebe, strasti i interesi čine ono što se 

pokazuje pokretnom silom i što se odražava kao glavna djelatnost. Pokretna snaga za 

očuvanjem identiteta je u sferi duha, kulture, u htijenju dobra i ljubavi prema narodu i 

domovini.  

U historiji istoga kraja stalna igra političke strasti i nasilnosti, kojoj se ponekad 

pridružila nerazumnost sa dobrim namjerama i pravednim svrhama, proizašlo je bezbroj 

                                                 
1 Nikolaj Berdjajev, Смысл истории, (prijevod: Smisao povijesti, Verbum, Split, 2005., 14.) 
2 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Stuttgart, 1961., (Filozofija 

povijesti, Naprijed, Zagreb 1966., 12. i 13.) 
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puta zlo i propast. Isto pojačava osjećaj duboke, bespomoćne žalosti, a protiv koje se 

učvršćuje ili iz koje izlazi samo na taj način što se misli tako se dogodilo, to je sudbina, na 

tome se ništa ne da promijeniti, te se vraća u svakodnevnicu sadašnjosti ciljeva i interesa, 

u sebičnost koja kao da stoji na mirnoj obali, uživajući odavde sigurnim pogledom u 

daleke pobrkane gomile ruševina. Uglavnom su to osjećaji ljudi koji ne mogu promijeniti 

kotač historije i svoje sudbine, a koji svakodnevno žive kraj nijemih svjedoka prošlosti, 

kraj mnogobrojnih kulturnih spomenika svoga zavičaja. Ako se razmatra historija 

nekadašnje Vojne krajine kao kakva klaonica, na kojoj se kao žrtva prinosi sreća naroda, 

mudrost država i krepost individua, otvara se i sada pitanje kome i kakvoj su se krajnjoj 

svrsi pridonosile te najveće žrtve.
3
 

Historija je za jedan narod uvijek bila od velike važnosti, jer je na taj način dolazio 

do svijesti o toku svojeg duha koji se očituje u zakonima, običajima i djelima. Zakoni kao 

običaji i uredbe uopće su ono što ostaje. Historija daje narodu njegovu sliku o stanju koje 

mu na taj način postaje objektivno. Njegova je vremenska egzistencija bez historije slijepa 

u sebi i igra je samovolje u raznolikim formama koje se ponavljaju, ali je ona bitan srednji 

član u razvoju i određivanju uređenja, tj. umnog, političkog stanja; jer ona je empirijski 

način da se proizvodi ono opće, budući da postavlja nešto trajno za predodžbu.
4
  

Kant je o odnosu pojedinačne i opće volje napisao: „Kakav se god pojam slobode 

volje mogao učiniti u metafizičkoj namjeri, ipak su njezine pojave, ljudska djelovanja 

određene općim zakonima prirode isto tako kao svaka druga prirodna datost.“
5
  

Hegel je o zakonomjernom razvoju historije, vidio ljudski čin i patnju tek na 

površini, u kojem historiografski istraživalački um mora proniknuti površinu da bi iznad 

mnogostrukosti pojava spoznao zakon, opći razvitak iznad slabosti i strasti pojedinaca: 

„Ali u toku same svjetske historije, kao toku koji još napreduje, čista posljednja svrha 

historije nije još sadržaj potreba i interesa.“
6
 Nadalje, u objektivnom i subjektivnom 

historijskom događanju, Hegel primećuje da se partikularno i individualno, od manje 

zemlje do pojedinaca, žrtvuje i ostavlja na cjedilu, jer je to uvjet opstanka naroda: 

„Partikularno je ponajčešće odviše neznatno prema općenitom; individuumi se žrtvuju i 

ostavljaju na cjedilu. Ideja ne plaća tribut opstanka i prolaznosti iz sebe, već iz strasti 

individua.“
7
 Dakako da se to može odnositi na sve, ali posebno na nekadašnju Vojnu 

krajinu i na srpskovojvođanskom i hrvatskoslavonskom prostoru. 

Dakle, ni historijska događanja u Vojnoj krajini u Srbiji i Hrvatskoj, od ratova do 

revolucija, asimilacija i migracija, samo na primjer u 19. vijeku nisu slučajna, nego su dio 

balkanskog i svjetskog zakonomjernog razvoja.  

Bez obzira na okolnosti razvoja naroda nekadašnje Vojne krajine kroz slavnu i 

neslavnu prošlost, treba izvući pouke kako je oslonac opstanka u prošlosti i sadašnjosti, ali 

i zalog budućnosti, očuvanje kulturnog identiteta, očuvanje kulture i jezika prije svega. 

                                                 
3 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 26. 
4 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 171. 
5 Immanuel Kant, (Ideje za opštu istoriju u svetsko-građanskoj nameri), izdavač Felix Meiner, Leipzig, 1913., 5. 
6 Georg Wilhem Friedrich Hegel, Samtliche Werke, XI., Stuttgart, 1959., 54. 
7 Georg Wilhem Friedrich Hegel, Samtliche Werke, XI., Stuttgart, 1959., 63. 
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Friedrich Schlegel je smatrao jedinstvo jezika i porijekla najčvršćim i najtrajnijim 

povezom koji drži naciju u nerazrješivu jedinstvu, a pod porijeklom su se smatrali običaji, 

pravo, historija i kultura.
8
 Bilo je i drugačijih razmišljanja, na primjer, Johann Peter 

Friedrich Ancillon je u svojem djelu „O državnoj zajednici“ (1820.) zastupao tezu da tek 

kad postoji država, započinje nacija, dok su Fichte i Wilhelm Humboldt smatrali da za 

naciju nije odlučno državno ustrojstvo. Ante Starčević polazi od shvatanja pojma nacije 

kao osobe i nacije kao države.
9
  

Dakle, sila, kultura, država, politika, veliki i mali narodi na istom prostoru 

međusobno se prožimaju i suprotstavljaju, veliki prema asimilaciji i izgradnji svoje i opće 

kulture, a manjinski narodi na zadržavanju posebnosti i svoga identiteta. Stvarni 

preobražaj kao da se i ne postiže u kulturi. I dinamičko kretanje unutar kulture sa njezinim 

kristaliziranim formama neizbježno vuče prema izlasku iz granica kulture, prema praksi, 

prema sili.
10

 

Moderna država svu vlast izvodi iz naroda i ponekad pokušava samom narodu dati 

karakter uzvišenosti u nazorima romantike, nacionalizma i demokracije. Država iziskuje 

prisegu kako bi obvezala ljude i manjinske narode na neki čin, te se pritom onaj koji 

priseže u svojoj izjavi izrekom i svećano pozivao na Boga.  

Guardini je konstatirao: „Bez religioznog elementa život postaje poput motora 

kojem je nestalo ulja. Pregrijava se. Svako malo nešto izgara. Dijelovi koji bi trebali 

točno odgovarati jedan drugome svuda se međusobno ometaju. Gube se središte i veze. 

Postojanje se dezorganizira. Tada dolazi do onoga kratkog spoja koji se već godinama 

javlja u sve većoj mjeri. Dolazi do nasilja. Na taj način zbunjenost sebi traži izlaz. Kada 

se ljudi više ne osjećaju iznutra vezanima, organizira ih se izvana, a kako bi organizacija 

funkcionirala, država iza nje postavlja prisilu. Ali, može li se, međutim, trajno egzistirati 

pod prisilom?“
11

 

Dio buduće Vojne krajine bijaše poslije austrijsko-turskih ratova 1557. pripojeno 

Požeškom sandžaku, jezgru tzv. Male Vlaške te drugim sandžacima, a Sava je postala 

pogranična oblast s mnogo plaćenih vojnika, pretežito Srba u osmanskoj službi, naročito 

martolosa, koji su plaćali filuriju, pored starosjedilaca. Kao „kara martolosi“, uz ostalo su 

imali dužnost prikupljati poreze i hvatati hajduke i ostale razbojnike. Od 1560. do kraja 

16. vijeka nema u Slavoniji i Vojvodini velikih ratnih pokreta koji bi izmijenili 

teritorijalne odnose, ali nisu prestajale čarke, provale, pljačkanje i dublji upadi sa jedne i 

druge strane, pa je valjalo stvarati vojne krajine kao obrambene linije.
12

 Tako je nastala 

Vojna krajina, pogranično područje habsburškoga carstva koje bijaše na početku 

organizirano kao obrambeni pojas protiv Osmanlija, da bi poslije preraslo u golemu 

habsburšku ratnu provinciju.  

                                                 
8 H. von Sybel, Die deutsche Nation und das Kaiserrich, 1862., 24-27. 
9 Pavo Barišić, Filozofija prava Ante Starčevića, Filozofska istraživanja, Zagreb, 1996., 53-54. 
10 Nikolaj Berdjajev, Смысл истории, (prijevod: Smisao povijesti, Verbum, Split, 2005., 196.) 
11 Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit. Ein Versuch zur Orientierung, Katolische Akademie in Bayern, 

(Konac novoga vijeka, Verbum, Split, 2002., 96-97.) 
12 Dragutin Pavličević, Vojna Krajina, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1984. 



57 

 

U europskoj povijesti Vojna krajina
13

 je ostala poznata ne samo kao zaseban 

politički, nego i kao vojnički, gospodarski i društveni fenomen.
14

 

Kolonizacija koju je carska Komora vršila planski i organizirano, dovela je veliki 

broj stanovništva što je unapredilo privrednu proizvodnju i socijalnu strukturu. Kako su 

obavljali vojnu službu vlasteli nisu plaćali porez, na što su ovi izražavali svoje 

nezadovoljstvo.
15

 Kako su u početku dolazili ljudi koji nisu imali znanja o obradi 

zemljišta, austrijski Dvor je počeo naseljavati Nijemce kvalificirane radnike i stručnjake 

za obradu zemljišta.
16

 Obveze krajišnika bile su stalna vojna služba, porezi, te rabota koja 

je prešla u kontribuciju, a koji su postajali više opterećeni od seljaka iako su se nalazili 

pod jurisdikcijom civilne vlasti.
17

 

Zbog ograničavanja privilegija turski krajišnici su u znatnijim grupama prelazili na 

habsburški teritorij (prebjezi, uskoci, “vlasi“) i ulazili u novu vojnu službu u Vojnu 

(austrijsku) krajinu na prostoru današnje Vojvodine, Hrvatske i Slavonije. Prilikom seobe 

1538. već se jasno razlikuju „vlasi“ Srbi i „vlasi“ Ćići (antiqui Romani), a u Karlovačkom 

generalatu nalazi se u XVII. vijeku znatan broj „vlaha“ katolika.   

Pregovori o stalnom nastanjenju vodili su se već od 1530. do 1535., kada je car 

„vlahe“ pokušao naseliti na pustim selištima kranjskih plemića duž hrvatske granice, uz 

uvjet da prebjezi, uglavnom „vlasi“ prvih šest godina budu oslobođeni od svih davanja, a 

poslije da postanu zavisni seljaci. Car Ferdinand je 1535. dao povlastice migrantima „iz 

Bosne“ i naselio ih u Žumberku., gdje su dobili „selišta, zemljišta i dobra“ kao „nasljedno 

leno“ uz obvezu da ratuju o svom trošku te su bili oslobođeni svih rabota i davanja kroz 

20 godina.
18

 Ostali uskoci i „vlasi“ dobili su plaću (stipendium), samo u onim mjesecima 

za koje su bili unajmljeni, ali im je pripadalo neposredno 2/3 ratnog plijena, dok je 1/3 

zadržao car te dijelio uskocima u obliku posebnih nagrada. No, ako su prebjezi na 

prostoru Vojne krajine ratovali bez plaće (mazoli), onda im je pripadao čitav plijen.
19

  

Dakle, Vojna krajina je bila od svojih početaka vojna institucija, a njezina je 

historija vojno-obrambenih mjera i krajiške vojske u pograničnim gradovima prema 

Turskoj.
20

 

Iako su u početku austrijske vlasti sve do 18. vijeka službeno ignorirale postojanje 

kućnih zadruga kod krajišnika, no kada su spoznale važnost zadruga kao ekonomske 

podloge za obavljanje krajiške vojne službe, održavali su fikciju individualnoga posjeda 

zemljišta sve do Osnovnog krajiškog zakona iz 1807., koji je izričito predaje zemlju u 

posjed zadruzi, a ne pojedincu. Na poseban način postupalo se sa starješinama 

                                                 
13 Dušan Berić, Slavonska vojna granica u revoluciji 1848.-1849., Zagreb-Sarajevo, 1984. 

Drago Roksandić, Vojna Hrvatska /La Croatie militare/, Školska kniga-Ostvarenje, Zagreb, 1988. 
14 (uredio D. Pavličević), Vojna krajina-Povijesni pregled-historiografija-rasprave, Zagreb, 1984. 
15 (skupina autora), Historija naroda Jugoslavije, II. dio, Beograd-Zagreb, 1961..., 1028. 
16 Alexander Buczynski, Gradovi Vojne krajine, II. dio, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 1997., 9. 
17 Mirko Valentić, Lovorka Čoralić, Povijest Hrvata, II. dio, Školska knjiga, Zagreb 2005., str. 256. 
18 U pravilu su Žumberčani dobivali pola ili jedno selište, ali su njihovi vojvode (npr. vojvoda Resan 

Šišmanović) dobivali i po tri selišta. Svaki vojvoda predvodi 200 vojnika, dobiva proviziju (provisio, Wartgeld) 

od 50 rajnskih forinti godišnje. 
19 Rupert Schumacher, Des Reiches Hofzaun, Darmstadt, 1942.  

Jakob Amstadt, Die k. k. Militärgrenze 1522-1881, Würzburg, 1969. 
20 (grupa autora), Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. do početka 20. stoljeća, SNL, Zagreb, 1981. 
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preseljenika, koje historijski izvori nazivaju kapetanima ili vojvodama, koji na osnovu 

Privilegija iz 1535. bivaju oslobođeni zajedno sa njihovom braćom i sinovima od svih 

podavanja i nakon isteka dvadesetogodišnjeg roka, sve dok traje muška loza. 

Od potpuno vojne institucije Vojna krajina se tokom 17. vijeka pretvara u poseban 

teritorij, odvojen od Hrvatske i Slavonije te vojvođanskih županija i sa posebnim 

razvojem društva na tom području. Podloga za takav razvoj je masovno naseljavanje 

vojničkoga stanovništva iz Turske, za koje historijski izvori gotovo isključivo 

upotrebljavaju naziv „vlasi“. Masovno preseljavanje „Vlaha“ na primjer na Slavonsku 

krajinu traje od 1597. do 1600., gdje u tri godine dovode, što milom a što i silom, velik 

broj vojničkog stanovništva. Migrante nastanjuju oko glavnih krajiških tvrđava i prema 

turskoj granici, pa tako stvaraju podlogu za pretvaranje Varaždinskog generalata iz vojno-

upravne u teritorijalnu jedinicu.
21

  

Feudalci su tražili da ih „Vlasi“ načelno priznaju za zemljišne gospodare (domini 

terrestres) i da im daju neka podavanja, ali su bili svjesni da se sa vojnim naseljenicima 

ne može postupati kao s običnim seljacima. Feudalci su „vlasima“ nudili status tzv. 

privatnih vlaha, tj. onih koji su se posebno nagodili sa pojedinim feudalcem.
22

    

Car nije mogao „vlasima“ pribaviti pravovaljani zamljišni posjed, a da se ne odluči 

na protuzakonitu eksproprijaciju feudalaca, bijaše neodlučan jer je u to vrijeme bio 

Tridesetogodišnji rat, pa je car morao računati na vojničku potporu kako vlaha tako i 

feudalaca.
23

  

U doba tridesetgodišnjega rata, vojnokrajiški vojnici su se istakli na ratištima 

Europe, posebno konjanici, kakve su njihovi suvremenici nazivali „ljudima rata“, 

učestvovavši i na jednoj i drugoj strani fronte. 

Život na granici sa Osmanskim Carstvom, na kojoj se do već čitav vijek ratovalo, 

krajišnici su izbrusili instinkt u snalaženju i preživljavanju“.
24

 Od osmanskih ratnika, koji 

su sa sobom doneli način nomadskih ratnika izvježbali su vještinu borbe sabljom. 

Lukavost i okrutnost bez koje ne bi bilo opstanka na Vojnoj granici kombinirano sa 

hrabrošću, upornošću, izdržljivošću na pozornicu su izašli ratnici s kakvim se zapadna 

Europa još nije suočila.
25

 

Raspravu o tome na koga se zapravo odnose vlaški privilegiji definitivno prekida 

Statut za Varaždinski generalat iz 1732., koji privilegije više ne izdaje „vlasima“ nego 

krajišnicima uopće (pro universo militari Savum intra et Dravum populo). Iako su 

feudalci u Vojvodini te Hrvatskoj i Slavoniji ostali bez svojih posjeda, caru je bilo 

nemoguće da se ta zemljišta podijeli vlasima kao vojnička lena, pa je zemljišni posjed 

                                                 
21 Fedor Moačanin, Društveni razvoj u Vojnoj Krajini, 83-103. 
22 Fr. Vaniček, Spezialgeschichte der Militärgrenze I-IV, Wien, 1875.  
23 Kurt Wessely - Georg Zivkovic, Bibliographie der k. k. Militärgrenze, Schrifien des Heeresgeschichtlichen 

Masseums (Militärwissenschaftliches Institut), Band 6, Wien, 1973. 
24 Internet- http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatsko_konjanistvo 
25 Slavko Pavičić, Hrvatska ratna i vojna povijest, Zagreb, 1943. (reprint iz 1998.); Dušan Berić, Slavonska 

vojna granica u revoluciji 1848.-1849., Zagreb-Sarajevo, 1984. 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Osmansko_Carstvo
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ostao vlasima kao puna svojina, kojom su slobodno raspolagali, što im je potvrđeno još 

1630. u tzv. Statuta Valachorum.
26

 

Zbog relativne prenaseljenosti, a zbog primitivne obrade zemljišta koja je tražila da 

velike površine budu ostavljane na ugaru i zbog ekstenzivnog stočarstva trebalo im je 

mnogo prostora, tako da kasniji naseljenici sve teže dolaze do slobodnog zemljišta i sve se 

teže probijaju u ograničen broj onih koji dobivaju vojničku plaću. Osim vojnih 

zapovjednika, krajišnike su iskorištavali i unutrašnjoaustrijski staleži. Krajišnicima je 

davana plaća djelomično u robi koju nisu trebali i po pretjeranoj cijeni, a plaća nije davana 

na vrijeme nego s velikim zakašnjenjima. Da bi uopće došli do svoje zarade, krajišnici su 

se često morali pogađati sa staležima i tom prilikom odustajati od dijela plaće, a  katkada 

su umjesto plaće dobivali bonove (Restschein, Restzettel).
27

 

Stanje se donekle poboljšalo od kada je osnivanje pukovnija u Vojnoj krajini 

započeo general Engelshofen 1747., koji je stanovništvo podijelio na četiri jednakobrojne 

„klase“. Tri za obavljanje vojne službe, koje su bile oslobođene kontribucije i rabote, a 

četvrta je bila klasa „kontribuenata“, plaćali su glavarinu od gotovo 5 forinti, bili obvezni 

na rabotu, primanje na konak i davanje podvoza, te bili glavna osnova za izdržavanje 

Vojne krajine.  

U Vojnoj krajini pokušao je general Serbelloni ispraviti greške Engelshofenove 

reforme svojim „Regulamentom“ iz 1753., nastojeći  povećati krajiški posjed tamo gdje je 

zemlja bila loša, a istodobno je smanjio brojno stanje vojske. Organizirana je i ustanova 

pomoćnika (Beihelfer), tj. da sposobni muškarci, koji nisu bili uzeti u aktivnu vojnu 

službu, moraju brinuti za hranu i „monduru“ onih koji su služili. Krajišnicima su ipak 

ostali znatni tereti: nabavljanje jednoobrazne uniforme, davanje podvoza, ukonačivanje, 

gradnja čardaka i oficirskih stanova, popravljanje puteva i mostova. Napokon su 1754. 

izdana su „Krajiška prava“ (Militär Graenitz-Rechten), na temelju kojih su ukinuti 

posljednji ostaci krajiške samouprave, a vojne vlasti uvidjele su potrebu da se u Vojnoj 

krajini osnuju središta potrebne trgovačke i zanatske djelatnosti, pa je tako Stara Gradiška 

prva proglašena za vojni komunitet (1748.), a potom i drugi, kao Zemun, Karlovci, 

Brod,...
28

 

Nakon dugotrajnog proučavanja i temeljitih anketa na terenu, donesen je 1807. 

Osnovni krajiški zakon za cijelu Vojnu krajinu, koji je sa određenim manje bitnim 

nadopunama, regulirao sve pravno-ekonomske odnose krajiškog stanovništva do 1848. 

godine. Da bi osigurao ekonomski temelj zadruge, zakon je zemljište podijelio na baštinu 

(nužan zemljišni fond koji zadruga nije mogla otuđiti, osim u iznimnim slučajevima i to sa 

dozvolom vojnih vlasti) i „suvišpolje“ (bez kojega je zadruga mogla opstati i davati 

potrebne vojnike i koje je mogla otuđiti po nahođenju). Zemlja se ipak mogla prodati 

                                                 
26 Jovan Sanković, Pregled postanka, razvitka i razvojačenja Vojne granice od XVI. veka do 1873. godine, 

Matica srpska (posebna izdanja), Novi Sad, 1964.                       
27 Jovan Sanković, Pregled postanka, razvitka i razvojačenja Vojne granice od XVI. veka do 1873. godine, 

Matica srpska (posebna izdanja), Novi Sad, 1964; Erich Rothemberg,  The Austrian Military Boder in Croatia 

1522-1747, Urbana, 1960; Erich Rothemberg,  The Military Border in Croatia 1740-1881, Chicago-London, 

1966.                                      
28 (grupa autora), Historiji naroda Jugoslavije, II., Zagreb 1959; Mirko Valentić, Vojna krajina..., Zagreb, 1989. 

(Hrvatsko-slavonska vojna krajina 1790-1881., HZ 17/1964.) 
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samo krajišniku i to prvenstveno onoj zadruzi koja je obzirom na broj članova imala 

premalo zemlje, koji se pokušao obuzdati težnju za diobom zadruga.  

Stanovništvo Vojne krajine u većem dijelu živjelo je u kućnim zadrugama, a kućne 

zadruge su se u Vojnoj krajini održavale u doba naturalne seljačke ekonomije, kada je 

robno-novčana privreda tek periferno zahvaćala seoska društva. Budući da je vojni 

krajišnik bio više od tri vijeka istodobno i vojnik i seljak, dvije temeljne čelije njegova 

života bile su satnija i kućna zadruga. Da bi mogao uvijek biti na raspolaganju svom 

zapovjedništvu, morali su za njega raditi, prehranjivati ga, oblačiti pa čak i naoružavati 

ostali članovi njegove zadruge. Gospodarsku nužnost održavanja kućnih zadruga i njihovo 

najuže povezivanje sa vojničkom obvezom vojnog krajišnika shvaćale su austrijske vlasti 

i nastojale što više produžiti njihov život, uvesti više reda i discipline u odnose zadrugara, 

spriječiti njihove pretjerane i neopravdane diobe, ali i omogućiti nastajanje novih zadruga. 

Jedan od najstarijih opisa kućnih zadruga dao je J. A. Demian: „U jednoj takvoj 

kući živi više oženjenih parova u patrijarhalnim odnosima - stanju koje se naziva kućnom 

komunom. Oni zapravo potiču od istih predaka i čine jednu jedinstvenu porodicu kojoj je 

na čelu otac obitelji, odnosno kuće gospodar.“  C. B. Hietzinger u kućnim zadrugama 

uspoređuje unutarnje odnose u zajednici gdje žive pradjedovi, djedovi, sinovi i djeca te 

kako nije u svim zadrugama bilo mira i razumjevanja iako su ih povezivale krvne veze. 

Presudnu ulogu imaju žene u zadružnim domaćinstvima koje obavljaju sve poljoprivedne 

poslove, spremaju hranu, izrađuju odjeću i slično. Svakako je kućna zadruga specifičan 

oblik ekonomske i socijalne organizacije: „skup seoskih porodica, koji sastavljaju više 

braće, braća od stričeva ili udaljenih srodnika sa ženama i djecom, ako ih imaju.“ U 

definiciji kućne zadruge u Vojnoj krajini naglašavale su se srodničke veze među 

članovima, tj. na tri glavna elementa: krvno srodstvo, zajednicu života i rada i zajednicu 

dobara.  

Ognjeslav Utješenović Ostrožinski - ilirac,
29

 i sam član kućne zadruge u 

djetinjstvu, dao je opisni model zadruge: „pod porodičnom zadrugom razumjeva se ona 

vrsta narodnog porodičnog saveza u kojem više porodica ili ukućana, kao ravnopravni 

članovi kućnog udruženja zemljišnog gospodarstva, radi uzajamnog pomaganja ili 

povećanja svoje stečevine radi udruženim snagama u porodičnoj imovinskoj zajednici.“ 

(Utješenović, 1988, 118.). Naglašava se srodnička povezanost, zajedničko ekonomsko 

privređivanje i zajednički život.
30

  

                                                 
29 Ognjen Utiešinović (Ostrožinski), Die Hauskommunionen der Südslaven, Wien, 1853. 
30 Opisni kućne zadruge Ognjeslava Utješenovića Ostrožinskog: Lepo uređen voćnjak krasi ne prevelika kuća, 

koja se sastoji od prostranih soba. U tim prostorijama stanuju kućedomaćin i domaćica, i eventualno još jedan 

stariji bračni par, dok ostali, mlađi supružnici sa svojom decom žive u vlastitim sobama ili odvojenim zgradama. 

U takvoj kući obično nalazimo: kućedomaćina od 40-50 godina, zaduženog za upravljanje celom kućom, pri 

čemu mu pomaže njegova žena. Prisutni su još i 60-70 godina stari roditelji, braća kućedomaćina i njihova deca. 

Opis imovine: „pored kuće nalaze se staje za raznu stoku, gde je nekoliko pari volova ili konja za vuču, 4-8 

krava, 10-20 grla drugih goveda i konja, 15-20 svinja ili ovaca, stanovita količina peradi, zajedno sa potrebnim 

ratarskim i kućnim alatom, te potrebne gospodarske zgrade. Zemlju svi zajednički poseduju i nasleđuju, a 

individualna imovina se toleriše. Mjesto kućedomaćina zauzima najrazumniji, najčestitiji čovek, a biva izabran 

od ostalih članova. On opominje i upozorava neposlušne, a sve se odvija u zajedničkoj saglasnosti. Odrasli 

obavljaju poljske radove, mladi tjeraju stoku na pašu, a domaćica priprema jelo za sve skupa. Poljoprivredni 

urod preuzimaju domaćica ili domaćin, te se njime podmiruju sva davanja i potrebe. U svakom slučaju, osnovne 
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Glavne odrednice zadružnog života iz Utješenovićeve perspektive bile su: 

-nepodijeljeni poljoprivredni kompleks u smislu concretuma kućne imovine, 

-jednaka prava svih na imanje, isključena mogućnost jednog vlasnika odnosno 

dijeljenja, 

-djeca umrlog i supruga nasljeđuju samo posebni imetak, ostalo ostaje zadruzi,  

-svi odrasli muškarci učestvuju u donošenju odluka,  

-podjela poslova (reduše, poljodjelci, pastiri), 

-osnovne životne podjele svih su namirene.  

Očigledno je da je Utješenović idealizirao zadružni život, birajući najbolje primjere 

kućnih zadruga, gdje se nisu predviđale bilo kakvi dezintegracijski faktori.  

Središnji nositelj moći u zadruzi bio je gospodar; stariji ili najstariji muškarac, 

snažna osoba, organizator rada, pravedan, a svoju moć koristii je u korist zadruge. On je 

bio organizator rada „primus inter pares“, a ne „pater familias“. Gospodar je međutim, 

bio sputan ne samo iznutra (postojećim vrijednosnim sustavom koji naglašava pravednost 

i marljivost), već i izvana i unutra (feudalci, aktualna vlast, …). Upravo gospodarev odnos 

sa okolinom mogao je biti presudan u njegovom odabiru „kad je riječ o unutrašnjim 

odnosima u zadruzi, opisima moći domaćina tendirali su autoritativnom obrascu“ 

(Rihtman- Auguštin, 1988, str. 16.). O sudbini zadruge mogli su odlučivati svi oženjeni 

muškarci, a o svakodnevnim problemima poslovanja raspravljalo se za večerom. Koliko je 

god ponašanje starješine bilo autoritativno ipak su zajednice njegovu moć konstantno 

ograničavale. Gospodara zadruge mogli su sputavati „punopravni članovi“ zajednice 

(odrasli ili oženjeni muškarci), a znale su nastati nevolje ako je gospodar bio pijanac, 

lijenčina, nesposobna ili senilna osoba. Gospodara se mjenjalo svake godine ili je postojao 

razrađen sistem rotacije ili se moć dijelila prema specijalizaciji i potrebama kompleksne 

seljačke zajednice.  

Podjela rada u zadruzi bila je na muške i ženske poslove, ali su žene radile i neke 

muške poslove, no muški poslovi su bili važniji, ili su se takvima smatrali. Žene su se 

uglavnom pomirile sa svojim nižim statusom i namjerno držale odvojeno, ne 

prekoračujući granice dopuštenog ponašanja. Gospodarica zadruge zadruge bila je desna 

ruka gospodara, ali i organizator rada svih žena u kući, tj. organizator funkcioniranja kuće, 

a imala je i posebne ovlasti. Oslanjala se na gospodarevu moć, raspolagala dobrima, 

zalihama i sredstvima, pa je bila u mogućnosti nekome biti bolja, a nekome lošija. 

Razlikovale su se u praksi u Vojnoj krajini tri vrste zadruga: cjelovita, odvojena i 

mješovita.
31

 

Cjelovita zadruga bila je uobičajena pojava, a nazivala se: “kompaktna zadruga”, 

gdje su se svi članovi bavili poljoprivredom, pretežno ratarstvom, a eventualno i 

stočarstvom ili svinjogojstvom. Svi članovi zadruge živjeli su u istoj kući (ili u komorama 

za pojedine parove).  

                                                 
su životne potrebe svih podmirene, iako baš svaki ukućanin ne može svime raspolagati. Žene se u vođenju 

unutarnjeg kućanstva smenjuju tako da svakih osam dana druga preuzima kuhinju, pečenje kruha itd; takvu tada 

zovu “reduša”, tj. ona koja je na redu. U slučaju žalosti svi ukućani saosjećaju, nema nasmejanih naslednika, 

osim u slučaju da izumre cela kuća. 
31 Ognjen Utiešinović (Ostrožinski), Die Hauskommunionen der Südslaven, Wien, 1853. 
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Odvojena zadruga bila je rijetka, uglavnom u stočarskim krajevima, gdje je 

određeni broj zadrugara morao veći dio godine živjeti i raditi na drugom mjestu, 

udaljenom ponekad čak i do nekoliko dana hoda. Većina zadrugara ostajao je na stalnom 

zadružnom staništu i bavio se poljoprivrednim djelatnostima, dok su povremeno (npr. za 

kosidbu) svi muškarci išli na sjenokoše u brda, a za vršidbu su ljudi iz planine odlazili u 

dolinu.   

U mješovitoj zadruzi članovi su privređivali na razne načine, npr. kao radnici, 

pomoćnici, zanatlije i službenici. Nerijetki su bili primjeri na selu gdje su se pojedini 

članovi bavili zanatom ili trgovinom, a ukoliko im je posao krenuo zahtjevali bi diobu 

zadruge.  

Nevlasničke zadruge bile su kmetske, krajiške, kolonatske, zakupničke i 

kontraktualne, gdje zadrugari nisu bili vlasnici zemlje koju obrađuju, već su je dobivali na 

obradu na određeno vrijeme. Bila je to zadruga kmetova na tuđim imanjima, želira i 

gornjaka, kao i stočara koji su svoja stada napasali na zemlji tuđeg vlasništva. Svaka takva 

zadruga nazivala se „kućom“, imala je svoje ime, broj i starješinu odgovornog vlasniku 

zemlje koju je zadruga obrađivala. Jedna kuća bila je jedan “dim”, jer su svi živjeli oko 

jedne vatre, a u slučaju podjele moralo se zapaliti još jedno ognjište, šta je značilo 

osnivanje nove zadruge. 

Ukidanjem kmetstva i krajiškog zakona 1850., kmetovi i krajišnici postali su 

vlasnici zemlje koju su obrađivali, pa su kmetske zadruge postale seljačke. U prijelaznom 

razdoblju seljaci nisu bili vlasnici zemlje, već su u dugotrajnom procesu zemljišnog 

rasterećenja otplaćivanjem svoje urbarske i neurbarske zemlje to tek postajali. U tržišnim 

uvjetima i zemlja je postala roba, a zadruge ostale „patrijarhalne zajednice običajnog 

prava, bez mogućnosti dobivanja kredita za unapređenje proizvodnje“.  

Prema stupnju homogenosti (podjeljenosti) kućne zadruge u Vojnoj krajini bile su 

nepodijeljene, trajno podijeljene ili razdjelničke. 

Nepodijeljene zadruge nastojale su unatoč teškoćama prilagoditi se kapitalističkim 

uvjetima života te prodajom stoke i radovima van zadruge izlazile su na kraj sa agrarnom 

krizom i većim porezima, pa su time zadržale unutarnju sigurnost.  

Tajno podijeljene zadruge bile su česta pojava i predstavljale velik problem, jer su 

zbog diobe trebale skupiti nemali broj dokumenata i platiti relativno visoke takse, pa su se 

seljaci odlučili podijeliti potajno. Za organe vlasti i dalje je postojala jedna zadruga, ali u 

praksi bilo je više „dimova“ inokosnih obitelji ili više malih zadruga.  

Razdjelničke zadruge bile su podijeljene na više malih zadruga ili obitelji, ali su 

zadržavale neke oznake, poslove, dio posjeda ili zgrada u zajedničkom posjedu. Često su 

zadrugari i dalje stanovali u istoj kući, imali zajedničku šumu ili oranicu, a prihod se 

dijelio prema participaciji u radu i zemlji. Zajedničke su sprege konja i volova, proslave 

blagdana i druga obilježja podsjećale na zadruge, a “kod zadruga koje su se razdjelile u 

miru, poštovanju i ljubavi, postojala je još dugo neka duhovna zajednica poput bliskih 

rođaka, kumova i slično”.  

Zadruga je, zahvaljujući svojoj brojnosti, bila u stanju izdvojiti dio muškaraca za 

vojsku ili obavljanje javnih radova. Krajiški vojnici su se u vrijeme mira hranili u zadruzi, 

a „prema jednom proračunu iz 1882., krajišnik je bio četiri puta jeftiniji od vojnika koji bi 

došao iz drugih krajeva carevine“. Kolektivnost ili zajedničarstvo života bio je temeljni 
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činitelj opstanka zadruga, a individualna svijest bila je potisnuta od strane kolektivne, ali 

je zadruga zato u uvjetima oskudice za potisnutu individualnu slobodu davala 

kompenzacije. Prije svega davala je sigurnost članovima, pružala utočište, a živjeti izvan 

zadruge značilo je ostati bez ekonomske sigurnosti i biti neprestano izložen rizicima.  

Glavni krivac za raspad kućnih zadruga u Vojnoj krajini bio je proces 

individualizacije, tj. širenje nove kulture, liberalizam, a raspad su ubrzali i novi zakoni 

kojima se sistem rimskog imovinskog prava nastojao uvesti i u selo Vojne krajine, a 

protivno principima imovinskog prava u zadruzi. Najteža dioba zadruga je što je narod 

“gubio vjeru u život, u dobro i pravicu, u budućnost, pa su se ljudi prestajali boriti i gubili 

volju za radom”. Remećenjem starih društvenih odnosa na selu umiru i stari običaji i stara 

kultura uopće, odnosno prodor robno-novčane privrede u selo, kontoliralo je tržište, 

razmjenu, socijalnu segmentaciju i stimuliralo individualizam. Nadalje, agrarnom 

revolucijom došlo je do velikih promjena u poljoprivrednim metodama i tehnikama, a 

koje su obilježile novi način korištenja zemljišta. Povećali su se prehrambeni resursi, 

omogućena demografska ekspanzija i time pripremljena industrijska revolucija, kada su se 

dogodile promjene koje su dovele do izmjene plodoreda, intenzivnije poljoprivrede, 

integracije stočarstva i ratarstva (stajski uzgoj stoke), potom do gajenje krmnih biljaka, 

uvođenje novih kultura, novog sistema gnojenja zemljišta i usavršavanja proizvodnih 

tehnika. U svim tim novinama kućna zadruga više nije bila prihvatljiv okvir za 

organizaciju ekonomije i života, nije bila u stanju prihvaćati heterogenosti koje su se u 

njoj pojavile, pa se raspala u manje srodničke grupe. U Vojnoj krajini je još u 19. vijeku u 

zadrugama živjelo i preko 40% ljudi, ali zadruga nije više bila pogodan okvir za 

modernizaciju društva, pa su procesi modernizacije bili ti koji će ju s vremenom razoriti.  

 

 

 

 

IVAN BALTA 

 

PHILOSOPHY OF HISTORY: INDIVIDUALITY AND COMMON 

LIFE WITHIN THE ZADRUGA COMMUNAL FAMILY 

STRUCTURE IN THE VOJVODINIAN SERB AND SLAVONIAN 

CROAT MILITARY BORDER REGIONS 
 

Summary 

 

Westward mass migrations have occurred at various times in the western Balkans 

for various reasons, among them war and exodus. Doubt in the philosophy of history 

began during the Enlightenment, when the study of history acquired the same sceptical 

mindset which the Reformation once brought to religion. The philosophy of history had 

dealt an unfavourable hand to culture and identity in the western Balkans, especially in the 

border regions settled by Vojvodinian Serbs and Slavonian Croats. Reflected history is 

often pragmatic at the intersection of past and present, interpreting events as sharing a 
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connection despite their differences, thereby ‘abolishing’ the past and bringing long-ago 

events into the present. The historical pragmatic reflections of border regions, for example, 

often brought the past to life, despite their abstraction.  

Whether along former military borders or elsewhere, people’s actions stem from 

their needs, passions, interests, characters and talents, such that in the performance of 

activity it is precisely these needs, passions and interests which reveal themselves as the 

motive force and primary activity. The motive force for preserving identity is found in the 

sphere of the mind and spirit, culture, in good intentions and love towards one’s people 

and homeland. The history of one and the same region and its never-ending dance of 

political passion and violence, sometimes accompanied by misunderstanding of good 

intentions and just ends, has resulted time and again in evil and destruction.  

However, as Hegel writes, one must take comfort in the fact that history’s meaning 

lies not in the present but in the future which must be served. Herein lies the religious 

meaning of suffering the present in hope of a better times to come. Every people and its 

manifest spirit, its culture, language and tradition, as the starting point for the current of 

history, is necessarily limited and subject to the higher dialectic of world historical events 

in which the rhythm of history is not always the same.  

From an entirely military institution, during the 17th century the Militärgenze 

became a separate territory, detached from the županija of Vojvodina and from Croatia 

and Slavonia, with a resultant difference in the development of the region and its society.  

The population of the military frontier lived primarily in a communal family 

structure known as the zadruga, and such structures persisted into the age of natural 

peasant economy, when currency exchange for goods had only reached the edges of rural 

society. The zadruga in the military frontier region was numerous enough to be able to set 

aside males for the army or public service. Soldiers from the frontier region were fed at 

home during times of peace, and the were estimated to cost four times less than soldiers 

from other parts of the empire. Collectivism was key to the survival of the zadruga, and 

the individual was suppressed in favour of the group; however, during times of scarcity the 

zadruga compensated for this lack of individuality by ensuring survival. The zadruga 

provided safety and refuge to its members, and not belonging meant economic uncertainty 

and constant risk.  

In the military frontier region of the 19th century, nearly 40% of the population 

lived in a zadruga, although the communal structure was unsuited for the very 

modernization of society which was to be the zadruga’s undoing.  

 

Keywords: The Philosophy of history, military frontier, Vojvodina, Slavonia, the 

zadruga. 
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A VAJDASÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT: 
ADALÉKOK A JUGOSZLÁV GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓ 

HATÁSAIHOZ 
 

Rezümé: A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság több különböző területet foglalt magában. Az 

új állam területei között korábban nagyon kevés kapcsolat volt. Az egyes régiók különböző 

társadalmi, gazdasági és kulturális fejlettségűek voltak. Az új királyság előtt hatalmas feladat állt: 

integrálni kellett a különböző régiókat és intézményrendszereket. Az 1920-as években bevezették a 

közös valutát, új adórendszert alakítottak ki, valamint megszervezték az állami bevételeket. Az 

északi részek sérelmezték, hogy több adót fizetnek, mint a déli területek. A szabad piacgazdaság 

keretei között a befektetések a fejlettebb területekre koncentrálódtak. Az ipar Szlovéniában, 

Horvátországban fejlődött leggyorsabban, a világgazdasági válság után a bankrendszer súlypontja 

Belgrádba helyeződött át. Az élelmiszeripar fejlődése a Vajdaságban és Horvátországban megtört, 

mivel elveszítette korábbi monarchiabeli piacait.  

 

Kulcsszavak: integráció, gazdasági intézményrendszer, adórendszer, bankrendszer, 

gazdasági fejlettségi szint, gazdasági egyenlőtlenségek, ipar, mezőgazdaság, Vajdaság.  

 

 

Az első világháború után a nagy kelet-európai birodalmak felbomlottak (az 

Oszmán Birodalom már a háborút sem érte meg a korábbi nagyságában), helyükön – az 

újabb keletű biztonságpolitikai elképzeléseknek megfelelően – új, korábban sohasem 

létezett országok jöttek létre.
1
 A győztes nagyhatalmak ugyanis Németországot úgy 

kívánták sakkban tartani, hogy korábbi szövetségesét, az Osztrák–Magyar Monarchiát 

feldarabolták, területén pedig több kis államot hoztak létre. Az antant szövetségi 

rendszeréből kieső Oroszországot részben az új szláv államoknak kellett pótolni.  

Noha az új államok létrejöttét megalakulást számos külpolitikai tényező segítette, 

azok – jelen esetben a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság – részei területek nem véletlenül, 

nem minden gondolati előzmény nélkül kerültek egy országba. A nemzeti ideológiákban 

már jóval 1918 előtt megjelent a délszláv népek egységének gondolata. A nemzeti elitek 

látszólag elfogadták, és a közös állam megvalósítása érdekében deklarálták a nemzeti 

                                                 
1 A kutatást az OTKA K 101 629 projetje támogatta. 
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egységet, azt hogy a szerbek, horvátok, szlovének egy „háromtörzsű”, „háromnevű” 

nemzetet alkotnak. Az egyes történelmi régiók arculata azonban változatos képet mutatott, 

az ott élő lakosság nemzeti tudata alapjában véve a korábbi időszakokban kialakult.  

Az első világháború után több új ország jött létre Európában, de talán egyikben 

sem voltak olyan nagyok a fejlődésbeli különbségek, mint a Szerb–Horvát–Szlovén 

Királyságban (vagy ha voltak is hasonló nagyságú különbségek, ilyen nagyszámú eltérő 

régió nem volt).
2
 Az összehasonlító történetírás képviselői közül többen is rámutattak 

arra, hogy a délszláv államhoz került területek az előző korszakokban vagy más 

történelmi tájhoz tartoztak, vagy a közös régió (Kelet-Európa) különböző alrégióihoz. 

Alapvetően a szlovén, horvát és a vajdasági, illetve a szerbiai, bosznia-hercegovinai 

területek között jelölték meg a határvonalat.  

Az egy országba került területek között voltak – egymáshoz viszonyítva – nagyon 

szegények, és voltak valamivel gazdagabbak. Jelentős eltérések voltak az egyes területek 

gazdasági teljesítménye és gazdasági szerkezete között, valamint ebből adódóan az 

emberek életviszonyai között (1. táblázat).
3
 Mint az adatokból látható: a korábban az 

Osztrák–Magyar Monarchiához tartozó területek nagyobb jövedelmeket termeltek, mint a 

délebbre fekvők. Nagy feladat volt a délszláv állam életének megszervezése, a különböző 

– politikai, jogi, gazdasági, oktatási stb. – intézményrendszerek integrálása, valamint a 

fejlettségbeli különbségek csökkentése az egyes régiók között. Jelen írásban a gazdasági 

intézményrendszer kialakítására, valamint a Vajdaságnak az új állam gazdaságában 

betöltött helyzetére térünk ki. 

 

1. táblázat 

Az egy főre eső nemzeti jövedelem aránya (%) a jugoszláv átlaghoz képest régiónként 

1923-ban 

Terület Agrár Ipar Egyéb Összesen 

Szlovénia 90,8 317,3 177,1 160,5 

Vajdaság 175,5 107,7 125,7 146,0 

Horvátország 120,2 123,0 141,5 128,3 

Dalmácia 74,7 180,9 94,0 99,8 

Szerbia 88,1 45,6 70,4 74,5 

Bosznia-Hercegovina 72,0 71,3 62,4 68,4 

Dél-Szerbia 71,0 6,1 49,3 52,2 

Montenegró 46,7 3,2 32,2 34,1 

SZHSZ Királyság 100 100 100 100 

 

 

 

 

                                                 
2 A regionális különbségekről, a jugoszláv integrációról részletesen: László Bíró, A jugoszláv álam, 1918–1939, 

Budapest 2010.  
3 Aleksandar Jakir, Dalmatien zwischen den Weltkriegen: Agrarische und urbane Lebenswelt und das Scheitern 

der jugoslawischen Integration, München 1999, 141–142.  
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1. A gazdasági intézményrendszer egységesítése 

 

Az állam létrejötte után elsődleges feladatnak számított a gazdasági 

intézményrendszer egységesítése. Az egyik legfontosabb feladat a saját valutarendszer 

kialakítása, majd a nemzeti valuta stabilitásának megteremtése volt. Az első világháborút 

megelőzően a délszláv területek több valutaövezethez tartoztak, az Osztrák–Magyar 

Monarchia területén a korona, Szerbiában a dinár volt forgalomban, Montenegróban pedig 

a perper volt a hivatalos fizetőeszköz. Létrehozták a Nemzeti Bankot, az ország egész 

területére kiterjesztették a dinárt, gondoskodtak a pénz aranyfedezetéről és 

átválthatóságáról, valamint betiltották az egyéb valuták használatát. A közös pénz 

bevezetése 1921-ig tartott, és a folyamat nem volt mentes politikai vitáktól sem.
4
 

1919 folyamán létrejött a pénzügyminisztérium, a következő két évben számos 

törvény, illetve rendelet jelent meg, amelyek szabályozták az illetékeket, az állami 

monopóliumokat, a fogyasztási adókat és a vámokat. A törvények alapjául a korábbi 

szerbiai rendeletek szolgáltak, az említett rendelkezések többségében első lépésként a 

Szerb Királyság területén hatályban lévő törvényt egyszerűen kiterjesztették az ország 

egészére. Az állami bevételek és kiadások megszervezése az 1920-as évek közepére 

megtörtént, az egyenes adók egységesítésével pedig lezárult az adórendszer átalakítása. 

Az egységes vámtételeket 1925-ben vezették be. Az állami bevételek megszervezése 

során az egyenes adók egységesítése ment a leglassabban, s ezt kísérte a legnagyobb 

politikai vita. 1918-ban a délszláv állam területén az egyenes adókat tekintve öt 

különböző rendszer volt érvényben, az egyes területeken különböző volt a lakosság 

adóterhelése. Közel tíz évig volt érvényben a heterogén adórendszer. Az adórendszert az 

1928. február 8-án elfogadott törvény egységesítette. A törvény meghatározta az 

adófajtákat (földadó, ingatlan bérbe adása utáni adó, vállalkozások nyeresége utáni adó, 

kamatadó, jövedelemadó, nőtlenségi adó), valamint az adóalap kiszámításának módját.
5
  

A soknemzetiségű Jugoszláviában mindig vitatéma volt, melyik országrész, melyik 

nemzet fizeti a legtöbb adót. Igazságot tenni nem lehet, de a rendelkezésre álló adatok azt 

mutatják, Jugoszlávia egész fennállása alatt általában az egykori Monarchiához tartozó 

területeken fizettek több adót. 1919–29 között az egy főre eső egyenes adó a Vajdaságban 

és Szlovéniában akár 3–5-szöröse is lehetett a déli vidékeken fizetett egyenes adónak, 

Horvátországban pedig több mint másfélszer többet fizettek, mint Szerbiában. Az adók 

egységesítése után sem sokat változott a kép, miképp a Statisztikai Évkönyvben megjelent 

adatsor mutatja (2. táblázat).
6
 Az adókiróvás mögött nem feltétlenül kell politikai 

szándékot keresni, bár a kormányzat valószínűleg nem véletlenül várt az adók 

egyesítésére 1929-ig, és hagyta, hogy az egykori monarchiai területek magasabb kulcsok 

alapján fizessék az adókat. 

 

                                                 
4 Ivan Slokar, Valutne razmere, devizna politika in bankarstvo, Slovenci v desetletju 1918–1928, Zbornik 

razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine (ur. Josip Mal), Ljubljana 1928, 552–574.; Miograd 

Ugričić, Novačni sistem Jugoslavije, Beograd 1967, 95–110.; Boris Kršev, Finansijska politika Jugoslavije 

1918–1941, Novi Sad 2007, 64–74. 
5 Vladimír Murko, Systém jihoslovanských přímých daní, Bratislava 1938; B. Kršev, op. cit., 124–149. 
6 Statistički godišnjak, 10, Beograd 1940, 467. 
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2. táblázat  

Egyenes adók, fogyasztási adó, illetékek bánságok szerint 1939-ben 

 

 

Bánság Egyenes adók Adók és illeték Egyenes adók Adók és illeték 

 Összesen Egy főre 

Dráva 323 546 287 411 603 267 270 336 

Száva 539 619 616 779 116 811 185 267 

Duna 521 878 477 1 056 868 038 206 417 

Tengermellék 58 936 467 73 601 132 61 76 

Morava 116 215 387 195 660 335 71 119 

Drina 142 235 535 178 504 685 78 98 

Vrbas 43 689 735 108 545 321 36 91 

Zéta 56 858 001 66 690 442 54 64 

Vardar 89 930 027 103 282 144 51 57 

Belgrád 449 911 913 717 405 233 110 765 

Jugoszlávia 2 351 821 445 3 691 277 408 152 238 

 

2. Gazdasági fejlődés, befektetések, bankszektor 

 

A gazdasági fejlődést a két világháború közötti időszakban négy nagyobb 

időszakra lehet osztani. Az állam alapításától 1924-ig tartó periódus – az állam inflációs 

pénzügypolitikája mellett – az inflációs konjunktúra időszaka volt, amikor is jelentős 

beruházások történtek, különösképpen az ipar területén. Emellett a magas mezőgazdasági 

árak is kedvezően hatottak a jugoszláv gazdaságra, főképpen a mezőgazdasági területeken 

(Vajdaság, Szlavónia, Szerbia északi részei), egyes, passzívnak nevezett vidékeken 

viszont nem volt érzékelhető a konjunktúra. A külkereskedelemi forgalom is – részben az 

infláció stimuláló hatásának köszönhetően – fellendült.  

Az 1925 utáni éveket a relatív stabilizáció időszakának lehet nevezni. Ezt az 

időszakot a mezőgazdasági termékek árának csökkenése, valamint a protekcionista 

külkereskedelem jellemezte (a deflációs állami gazdaságpolitika mellett). A 

világgazdasági válság, amelyet 1925–26-ban megelőzött egy kisebb mezőgazdasági 

válság, az 1930-as évek elejétől éreztette hatását Jugoszláviában: a mezőgazdasági 

termékek árai tovább csökkentek (1925–30 között 56%-kal), és csökkentek az ipari 

termékek ára is (25%-kal). Mindennek következtében számos ipari vállalat és bank 

tönkrement, a külkereskedelem volumene negyedével–felével csökkent. A lakosság 

vásárlóereje nagymértékben csökkent. A gazdasági válságból való kilábalás csak az 1930-

as második felében kezdődött, amit elősegített a termékek árainak ismételt növekedése. 

Ezzel egy időben meghirdették az új gazdaságpolitikát, az állam által támogatott 
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iparosítást. Mindezek ellenére a befektetések nagysága nem érte el a korábbi időszakokat.
7
 

A nemzeti jövedelem szerkezete a királyi Jugoszlávia időszaka alatt alig változott. A 

nemzeti jövedelem 42–50%-a származott a mezőgazdaságból (az erdőgazdasággal együtt 

50–55%-a), miközben a lakosság több mint háromnegyede a mezőgazdaságból élt. Az 

ipar és a kis- és kézműves ipar adta együtt – a foglalkoztatottak 9–11%-a – a jövedelem 

27–29%-át, s ez az arány az egész korszakban alig változott.
8
  

A gazdasági tendenciák az egyes régiókra különböző módon hatottak. Jugoszlávia 

szabad piacgazdaság volt, melyben a befektetéseket, a tőkemozgásokat a megtérülés 

diktálta. Noha az állami beavatkozásnak is szerepe volt, de alapjában véve a hozott 

örökség, a fejlettségbeli szint, a tőkevonzó képesség volt a meghatározó tényező. Az 

egész korszakra állandóan jellemző, hogy nemcsak az üzemalapítások száma volt 

nagyobb az északnyugati területeken, hanem az itt létesült gyárakba nagyobb tőkét 

fektettek, illetve ezek az üzemek nagyobb teljesítménnyel rendelkeztek, mint a déliek. Az 

új munkahelyek több mint fele horvátországi és szlovéniai üzemekben létesült, az iparba 

befektetett tőke fele is Szlovéniában és Horvátországban realizálódott, közel negyede 

pedig Szerbiában. A szerbiai befektetések pedig többszörösen meghaladták a vajdasági, 

bosznia-hercegovinai, macedóniai, koszovói, montenegrói ipari befektetéseket (3. 

táblázat).
9
  

 

3. táblázat 

Az 1919–38 közötti üzemalapítások főbb jellemzői régiók szerint 

 

Terület Tőke Munkahely Teljesítmény 

 Ezer dinár % Száma % Lőerő % 

Szlovénia 797 830 18,4 31 716 21,8 81 675 30,3 

Horvátország 1 388 159 32,0 49 047 33,8 49 979 18,5 

Dalmácia 229 137 5,3 5 104 3,5 6 936 2,6 

Vajdaság 442 280 10,3 20 109 13,9 28 877 10,7 

Bosznia-Hercegovina 238 844 5,5 10 332 7,2 10 077 3,7 

Szerbia 1 015 302 23,4 25 662 17,7 79 303 29,4 

Dél-Szerbia 214 603 4,9 3 030 2,1 12 129 4,5 

Montenegró 8 753 0,2 124 0,0 905 0,3 

Jugoszlávia 4 334 908 100 145 124 100 269 881 100 

 

Az egy főre jutó befektetések aránya az 1918 előttihez képest némileg 

megváltozott. Továbbra is Szlovéniában történt a legnagyobb mértékű beruházás, 

másfélszer több mint Horvátországban, kétszer több mint Szerbiában és a Vajdaságban, 

                                                 
7 Kosta Mihajlović, Privreda Jugoslavije 1920–1990, Jugoslovenska država 1918–1998: Zbornik radova sa 

naučnog skupa (ur. Đorđe O Piljević), Beograd 1999, 89–101.; Mijo Mirković: Ekonomska historija Jugoslavije, 

Zagreb 1968, 309–342. 
8 Stevan Stajić, Nacionalni dohodak Jugoslavije 1923–1939. u stalnim i tekućim cenama. Beograd 1959. 19–21. 
9 Statistika industrije Kraljevine Jugoslavije sa adresarom industrijskih preduzeća, Beograd 1941. 67.  
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hétszer több mint Bosznia-Hercegovinában és Dél-Szerbiában. Az egy főre eső 

horvátországi beruházás egyharmaddal haladta meg a szerbiait (1918 előtt közel azonos 

nagyságú volt). Két terület azonban visszaszorult az ipari befektetések tekintetében. A 

Vajdaság 1918 előtt még megelőzte mind Horvátországot, mind Szerbiát, 1918–38 között 

utóbbiakban voltak nagyobb a befektetések. A másik terület Bosznia-Hercegovina. 1918 

előtt csak másfélszer volt nagyobb a befektetések nagysága egy főre nézve Szerbiában, a 

két háború közötti időszakban a különbség háromszorosára nőtt.
10

 Az egy főre eső 

befektetések nagysága is ezt képet mutatja. A fejlettebb területek növekedése tehát a többi 

régióhoz képest általában gyorsabb volt, a Vajdaság és Bosznia-Hercegovina viszont e 

téren az előző korszakokhoz és a többi területhez képest veszített pozícióiból.
11

 

Az új üzemek területi megoszlása, valamint az új befektetések nemhogy nem 

segítették az országon belüli kiegyenlítődést, hanem növelték is az egyenlőtlenségeket. Az 

iparban előállított termékek értéke is – az üzemek területi elhelyezkedéséből következően 

– az északi területeken volt magasabb. 1938-ban az ipari termelési érték kétharmadát–

háromnegyedét az ország északi részein állították elő: 37%-át Horvátországban 

(Dalmáciával együtt), 27%-át pedig Szlovéniában. 10–15% között lehetett mind a 

Vajdaság, mind pedig Szerbia részesedése, Bosznia-Hercegovináé 9% körüli, a többi 

vidék pedig alig néhány százaléknyi.
12

 A fontosabb iparágak közül az élelmiszeripar 

főképpen a Vajdaságban és Horvátországban koncentrálódott, a textilipar Szlovéniában és 

Horvátországban, a faipar Szlovéniában és Bosznia-Hercegovinában, illetve 

Horvátországban, a fémgyártás szinte azonos mértékben Szerbiában, pontosabban 

Belgrádban, Szlovéniában, Horvátországban és a Vajdaságban. 

Míg az iparosodás terén nem történt lényeges változás az egyes régiók között a 

királyi Jugoszlávia fennállása alatt, a hitelintézetek és a pénztőke megoszlása jelentősen 

módosult. Az új állam 1918-ban igen heterogén bankrendszert örökölt, mind a bankok 

jellegét, mind tőkeerejét, mind pedig a hitelezés technikáit tekintve. Csak néhány nagyobb 

tőkével rendelkező zágrábi bank engedhette meg hitelek folyósítását hosszabb időre, a 

szerbiai bankok csak rövid lejáratú hiteleket adtak, a Nemzeti Bank pedig hiteleinek felét 

más bankoknak nyújtotta. Egységes tőkepiac kialakulásáról sokáig nem lehet beszélni. A 

bankok nagy számban csak helyi jelentőségű hitelintézetek voltak (1–5 millió dinár 

részvényes tőkével). Mindössze néhány tucat bank tőkéje volt több 10 millió dinárnál, 

azonban ezek a bankok rendelkeztek a jugoszláviai banktőke kétharmadával. 

(Mindemellett jelentős, mintegy 62%-os volt a külföldi tőke részvétele a jugoszláviai 

bankokban.)
13

 

A dinár stabilizációja után, az 1920-as évek végén 686 hitelintézet volt, ebből 633 

magán-részvénytársaság, 48 önkormányzati takarékszövetkezet, három félig állami bank 

(Nemzeti, Agrár- és Kézműves Bank), valamint két teljesen állami bank (Állami 

Jelzálogbank, Postatakarék). A tőke majdnem fele ekkor még Horvátországban 

                                                 
10 Ibidem, 73.  
11 Az egy főre jutó befektetések nagysága az egyes területeken: Szlovénia 697, Horvátország 435, Szerbia 336, 

Vajdaság 311, Bosznia-Hercegovina 103, Dél-Szerbia 103, Montenegró 39 dinár. Miloš Macura, Stanovništvo 

kao činilac privrednog razvoja Jugoslavije, Beograd 1958, 142. 
12 Statistika industrije, ibidem, 21. 
13 Stjepan Lovrenović, Ekonomska politika Jugoslavije, Sarajevo 1960, 98. 
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összpontosult (Dalmáciát is ideszámítva), de aránya fokozatosan csökkent, mivel az 

évtized közepétől a rövid lejáratú szerb hitelek nagyobb hasznot hoztak, illetve idővel a 

szerbiai bankok filiálékat építettek ki az ország más területein is. Szerbiában és a 

Vajdaságban számszerűen több bank volt, mint az ország más részein, de ezek tőkéje nem 

érte el a horvátországi vagy szlovéniai bankokét. Négy nagyobb városban: Belgrádban, 

Zágrábban, Ljubljanában és – ugyan jóval kisebb mértékben – Szarajevóban 

koncentrálódott a banktőke több mint 70%-a. Ezek közül is kiemelkedő volt Zágráb 

jelentősége, az 1920-as évek elején itt összpontosult a jugoszláv banktőke fele.
14

 

A háború utáni konjunktúra, az üzem- és vállalatalapítások – a hitelkihelyezés 

növekedése révén – kedvező feltételeket teremtettek a bankszektor fejlődése számára. Az 

1930-as évek végére azonban megváltozott a hitelintézeti struktúra: a magánbankok 

jelentős része csődbe ment, vagy felfüggesztette a működését, az állami, illetve az 

államilag támogatott bankok szerepe és jelentősége megnőtt. A folyamat a világgazdasági 

válság idején indult el. A gazdasági válság idején a külföldi befektetők csökkentették, 

illetve megszüntették befektetéseiket a jugoszláviai – és főleg horvát – gazdaságba. A 

zágrábi bankok tőkéjének nagy része külföldi befektetőktől származott, s ezek kivonulása 

1931-től kezdve a jugoszláv bankszektorból súlyos csapást mért a horvátországi bankokra. 

A húsz legnagyobb jugoszláv bank betétjeinek közel 40%-át veszítette el 1933-ig.
15

  

A magán-bankszektor csődje súlyos gondokat okozott a gazdaság 

finanszírozásában. A magánbankok összeroppanása és az állami vagy államilag 

támogatott bankok megerősödése megváltoztatta a zágrábi és belgrádi pénzügyi csoportok 

közti erőviszonyokat. A belgrádi gazdasági körök az 1930-as években – az állami 

bankokon és a központi hatalmon keresztül – egyre nagyobb befolyást gyakorolhattak az 

ország gazdasági életére, finanszírozási és hitelpolitikájára. A Nemzeti Bank hiteleinek 

közel felét Szerbiába helyezte ki, Horvátország a hitelek negyedét–harmadát kapta, a 

gazdaságilag elmaradottabb területek, mint Dalmácia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia 

alig néhány százalékát. A Vajdaság is gazdasági súlyánál kisebb mértékben kapott 

hiteleket.
16

 Az Állami Jelzálogbank és a parasztok megsegítésére alapított állami 

Privilegizált Agrárbank is a szerbiai területeket segítette jobban. 

 

 

 

 

                                                 
14 Miloš Vučković, Uticaj svetske privredne krize 1929–1932 na privredu stare Jugoslavije, Svetska ekonomska 

kriza 1929–1934. godine i njen odraz u zemljama jugoistočne Evrope (ur. Vasa Čubrilović), Beograd 1976, 215–

216. 1927-ben a baktőke 37,7%-a Horvátországban, 28%-a Szerbiában (ideértve Macedóniát és Koszovót is) és 

Montenegróban, 13%-a a Vajdaságban, 10,6%-a Szlovéniában, 8,9%-a Bosznia-Hercegovinában, 1,8%-a 

Dalmáciában volt. John R. Lampe, Marvin R. Jackson, Balkan economic history, 1550–1950: From imperial 

borderlands to developing nations, Bloomington 1982, 398. 
15 J. Lampe, M. R. Jackson, op. cit., 478., St. Lovrenović, op. cit., 100–101. 
16 1926-ban 1208 millió dinár, 1937-ben 1431 millió dinár hitelt nyújtott a Nemzeti Bank. Ennek területi 

megoszlása a következő volt. Szerbia 54,1%, ill. 49,2%, Horvátország 16,0%, ill. 26,1%, Vajdaság 8,4%, ill. 

8,4%, Bosznia-Hercegovina 8,2%, ill. 3,9%, Szlovénia 6,5%, ill. 7,3%, Macedónia 5,1%, ill. 3,3%, Crna Gora 

1,7%, ill. 1,3%. Rudolf Bićanić, Ekonomska podloga hrvatskog pitanja, Zagreb 1938, 182–184. 
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3. Az országrészek fejlődése 

 

Az új államkeretek közé kerüléssel mindegyik országrész jelentős változásokon 

ment keresztül. Az első és legszembetűnőbb változás, hogy az új államba kerüléssel az 

egyes területek a korábbihoz képest más nagyságú gazdasági egység részeivé váltak. Az 

egykor a Monarchiához tartozó területek számára 1918 után a hazai piac lényegesebben 

kisebbé vált. Ez a piac nemcsak kisebb volt, hanem mind a termelékenység, mind a 

vásárlóerő tekintetében szegényebb is. Ugyanakkor valamennyi Jugoszláviához került 

terület alapvetően agrárjellegű volt, s előző államának mezőgazdasági területe (perifériája) 

volt. Csak az új állam viszonyainak köszönhető, hogy Szlovénia és Horvátország „egy 

éjszaka” alatt ipari és pénzügyi központtá vált.
17

 A határok meghúzásának másik 

következménye, hogy a szerb–horvát–szlovén állam határainak túloldalán egy városokból 

álló gyűrű keletkezett. Ezek a városok a délszláv területek gazdasága szempontjából 

korábban fontos szerepet játszottak, egyes Jugoszláviához került részek korábban 

vonzáskörzeteikhez tartoztak (Klagenfurt, Graz, Pécs, Szeged, Temesvár, és a különösen 

fontos kikötővárosok: Trieszt, Fiume, Zára, Szaloniki). Ennek következtében egyes 

jugoszláviai városok új funkciókat kezdtek ellátni, fejlődésük felgyorsult, s megnyílt a 

lehetősége annak, hogy a két világháború között régióközponttá váljanak (például Niš és 

Ljubljana, hogy az ország két végéből említsünk egy-egy várost). 

Azt, hogy az egyes területek miképp fejlődtek volna, ha nem jön létre a Szerb–

Horvát–Szlovén Királyság, természetesen nem lehet megmondani, az új gazdasági 

környezet és gazdaságpolitika azonban mindegyik régióra rányomta a bélyegét. A szlovén 

történetírás például mind a mai napig hangsúlyozza, Ljubljana a szlovének gazdasági, 

pénzügyi, befektetési központjává vált, a korábbihoz képest jelentős gazdasági 

intézményrendszer jött létre. A szlovén gazdaság viszonylag élénken fejlődött, fejlődése 

meghaladta a korábbi időszakokét: a termelés két és félszeresére nőtt, a munkahelyek 

száma megkétszereződött. Az új államban a szlovén ipari vállalatoknak kisebb versennyel 

kellett szembenézniük, mint a Monarchiában, s az új jugoszláv piac vevő volt a szlovén 

termékekre, s mindez pozitívan hatott. A Jugoszlávián belül mindössze 8%-ot kitevő 

szlovén lakosság állította elő a jugoszláv termelés valamivel több mint negyedét, ezen 

belül a fémipari termékeknek több mint a felét, a textil- és papíripari termékeknek pedig 

37-38%-át. A gazdasági fejlődés és a modernizáció azonban csak a területek egy részére, 

a nagyobb ipari és bányavidékekre terjedt ki (Ljubljana, Celje, Maribor, Kranj, Jesenice és 

Zasavje).
18

 

A másik legiparosodottabb terület Horvátország volt. Az új államba kerüléssel, az 

új ipart védő vámtételek bevezetésével viszont megváltoztak a gazdasági körülmények. A 

horvát ipar 1918 után – köszönhetően annak, hogy megszabadult a monarchiabeli erősebb 

versenytől, és az új jugoszláv piacon kereslet mutatkozott a horvát ipari termékek iránt – 

lendületes fejlődésnek indult. A magas infláció mellett soha nem látott befektetési hullám 

                                                 
17 Jasna Fischer, Žarko Lazerević, Jože Prinčič, The economic history of Slovenia (1750–1991), Ljubljana 1999, 

106–107. 
18 J. Fischer, Ž. Lazerević, J. Prinčič, op. cit., 112–131.; France Kresal, Oris gospodarskega razvoja Slovenije in 

ekonomski položaj delavstva 1918–1941, Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, 7, Zagreb 1980, 3–20. 
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kezdődött, főleg azokban az iparágakban, amelyekben a befektetések hamar megtérültek 

(textil-, élelmiszer-, bőr-, vegyipar). Az új belső piac azonban egyes iparágakra 

kedvezőtlenül hatott. Az élelmiszer-termelő ipar egy része korábban a lényegesen 

gazdagabb és nagyobb felvevő kapacitással rendelkező Monarchia piacára termelt. A 

rosszabb években, először 1925-ben, majd a gazdasági válság idején a halfeldolgozó és a 

malomipar meglévő kapacitásának csak kis hányadát használta ki (10–30%). A gazdasági 

válság után az ipari fejlődés lelassult, számos iparágban csökkent vagy alig nőtt a 

vállalatok száma, több vállalat az ország egyéb részeire költözött, mivel a bánsági és 

községi adók Horvátországban magasabbak voltak, mint például Szerbiában. Az 1930-as 

években Horvátország elveszítette korábbi fölényét a bankszektorban.
19

 

Szerbia piaca – a két előbb említett országrésszel ellentétben – a jugoszláv 

államban nőtt. A szerb ipar, illetve a közlekedési hálózat viszont kevésbé volt fejlett, mint 

a horvát vagy a szlovén. Az első világháború ideje alatt nagy károkat szenvedett iparba – 

nyilvánvalóan fejlettségéből, tőkevonzásából adódóan – kevesebbet fektettek be, mint a 

szlovénba, vagy mint a horvátba. Az ipar és a befektetések a szerb területeken főképpen 

Belgrádban összpontosultak. A kormányzat ipar- és közlekedésfejlesztésinek nagy része 

Szerbiában valósult meg, e tekintetben Szerbia a két háború között előnyös helyzetben 

volt.  

A Vajdaság a történelmi Magyarország határvidékén feküdt, s nem tartozott 

azokhoz a területekhez, amelyeken 1918 előtt a legmagasabbak voltak az ipari 

befektetések. A terület mezőgazdasági jellegéből következett, hogy az ipari termelés 

szinte teljes egésze az élelmiszeripar különböző ágazataiból származott. A vajdasági ipar 

az 1920-as évek elején jugoszláv viszonylatban azonban jelentősnek mondható, a lakosság 

15%-a dolgozott az iparban (máshol, országos átlagban nem érte el a 10%-ot), az üzemek 

21%-a itt volt, a korábbi ipari befektetések nagysága egy főre nézve a második volt az 

országban, megelőzve Horvátországot és Szerbiát is. A hétszáz jugoszláviai malomból 

270, a nyolc cukorgyárból három működött a Vajdaságban. Az 1920-as évek befektetési 

hulláma viszont csak kisebb mértékben érte el a Vajdaságot, mint az ország több fejlettebb 

vidékét, s az iparban dolgozók aránya is kisebb mértékben növekedett. Megfelelő 

befektetések hiányában és a korábbi, nagyobb, magyarországi és monarchiabeli piacok 

elvesztése következtében a vajdasági élelmiszeripar stagnálásra volt ítélve. A malomipar 

elvesztette európai piacait. Más iparágak – mint például a cementipar, valamint a tégla- és 

cserépgyártás – szintén főképpen csak a hazai piacra termeltek, közel sem teljes 

kapacitással. Ugyanez vonatkozik a cukoriparra is. A Vajdaság a két világháború között 

megtartotta helyét a legfejlettebb régiók között, az egy főre eső nemzeti jövedelem az 

egyik legmagasabb volt az országban, de fejlődésének üteme lassabb, a befektetések 

mértéke jóval kisebb volt, mint Szlovéniáé, Horvátországé vagy akár Szerbiáé. A 

Vajdaságban 1918 előtt viszonylag fejlett vasúthálózat volt, a két világháború között már 

csak alig néhány tíz kilométernyi vasút épült, noha a szállítás igényelte volna a 

vasútfejlesztést. A Vajdaságot Szerbiával összekötő modern, autóközlekedésre is alkalmas 

út – igaz, az elsők között Jugoszláviában – csak 1936-ra készült el (Horgos–Szabadka–

                                                 
19 Zdenka Šimončić-Bobetko, Karakteristike ekonomskog razvoja u Hrvatskoj u međuratnom razdoblju (1918–

1941), Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, 7, Zagreb 1980, 21–44. 
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Újvidék–Belgrád, majd továbbhaladt az út délre, Niš irányában). Az adók és járulékok 

viszont a legnagyobb mértékben a Vajdaságot sújtották: az ország 15%-át kitevő lakosság 

az adók több mint negyedét fizette be.
20

 

A mezőgazdaság területén azonban a Vajdaság kiemelkedett Jugoszláviában. Az 

egy főre eső mezőgazdasági termelési érték a Vajdaságban legalább másfélszer 

meghaladta az országos átlagot, kétszerese volt a szerbiainak, és háromszor magasabb, 

mint a déli vidékeken. Az elmaradott mezőgazdasági technika, az előnytelen 

birtokviszonyok és a földrajzi adottságok következtében Jugoszláviában a paraszti 

gazdaságok jó része még a benne dolgozók megélhetését sem tudta biztosítani, és ezeknek 

a gazdaságoknak a jelentős hányada hitelfelvételre is szorult. Hercegovinában és 

Montenegróban akár a 70%-ot is elérhette azon gazdaságok aránya, amelyeknek az új 

termés betakarítás előtt élelmet kellett vásárolni. A Vajdaságban azonban a gazdaságok 

zöme biztosítani tudta a családok megélhetését, ami annak fényében fontos, hogy több 

millió mezőgazdaságból élő ember szorult rá, hogy élelmet vásároljon az új termés előtt.
21

 

A történetírás két alapvető kérdést szokott felvetni a jugoszláv állammal 

kapcsolatban: milyen mértékben indokolták a közös állam megalapítását gazdasági 

tényezők, illetve a délszláv állam mennyiben képezett gazdasági egységet. Az 1918 előtti 

gazdasági kapcsolatok ismeretében, úgy tűnik, a gazdasági tényezők nem tették feltétlenül 

szükségessé a délszláv területek egy államba szervezését, de a békekötés során nem a 

gazdasági, hanem a politikai szempontok domináltak. A gazdasági egység fogalmát nehéz 

definiálni, megfelelő adatok hiányában csak feltételezni tudjuk, hogy a jugoszláv állam 

egyes területei között nem álltak fenn szoros gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok. Ma 

már szerb történészek is hajlanak arra, hogy Jugoszlávia sohasem alkotott gazdasági 

egységet.
22

  

A Vajdaság a 20–21. század folyamán számos alkalommal kényszerült új 

államkeretbe, 1918-ig Magyarország, 1918–41 között a királyi Jugoszlávia, 1941–44 

között ismét Magyarország,
23

 majd 1944 után a második, illetve a harmadik Jugoszlávia 

része volt, jelenleg pedig Szerbia egyik tartománya. A határváltozások és 

impériumváltások állandóan alkalmazkodásra, beilleszkedésre kényszerítették az ott 

lakókat, valamint gondolkodásra, hogy megtalálják a fejlődés lehetőségét. Ilyen időszak 

volt a királyi Jugoszláviában eltöltött húsz év is. 

 

 

 

                                                 
20 Mirko M. Kostić, Politika i privreda u Vojvodini, Letopis Matice Srpske, god. 99, knj. 306, sv. 2–3, Novi Sad 

1925, 3–8., Đerđ Gal, Privreda Vojvodine između dva svetska rata (1918–1941), Acta historico-oeconomica 

Iugoslaviae, 7, Zagreb 1980, 71–92.; Milenko Palić, O specifičnostima privrednog razvoja Vojvodine u 

godinama između I. i II. svetskog rata, Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, 7, Zagreb 1980, 193–203. 
21 Momčilo Isić, Seljaštvo u Kraljevini Jugoslaviji, Jugoslovenska država, ibidem, 406.  
22 Ljubograd Dimić, Srbi i Jugoslavija, Beograd 1998, 61. Az integráció sikertelenségét állapítja meg Smiljana 

Đurović, Problemi ekonomske integracije Jugoslavije 1918–1941. godine, Istorija 20. veka, god. 11, br. 1–2, 

Beograd 1993, 180.  
23 Erről lásd: Gábor Demeter, Zsolt Radics, A Délvidék gazdasági-társadalmi visszaillesztése (1941–1944), 

Limes, 2. sz. Tatabánya 2009, 33–61. 
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LÁSZLÓ BÍRÓ 

 

 
VOJVODINA BETWEEN THE TWO WORLD WARS: 

SOME IMPACTS OF ECONOMICAL INTEGRATION IN 
YUGOSLAVIA 

 

Summary 

 

The Kingdom of Serbs, Croats and Slovens included more different areas. Between 

the parts of the new state earlier there were very few connections. The regions of the state 

had different levels of social, economic and cultural development. The new kingdom 

faced a huge challenge – to integrate the parts, regions and different systems and to 

organise a country from the different areas. In the 1920s the common currency was 

introduced and the tax revenue system was organised. The northern territories complained 

that they were paying much higher taxes than the southern ones. Amongst the free market 

economy conditions investments focused on the previously developed areas. So industry 

went on developing in Slovenia and Croatia, and Belgrade became the centre of the 

banking system after the Great Depression. The food industry in Vojvodina and Croatia 

was in decline after having lost the markets in the Monarchy. 

 

Keywords: integration, economic institutions, tax revenue system, bank system, 

economic level, economic disparities, industry, agriculture, Vojvodina. 
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ЛАСЛО БИРО 

 

 

ВОЈВОДИНА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА: 
НЕКИ УТИЦАЈИ У ЕКОНОМСКОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ 

У ЈУГОСЛАВИЈИ 
 

Сажетак 

 

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца укључивала је више различитих 

области. Међу областима нове државе раније је било мало повезаности. Региони 

државе имали су различите нивое социјалног, економског и културног развоја. Нова 

краљевина се суочила са великим изазовима – да се интегришу области, региони и 

различити системи и да се организује земља са различитим областима. Двадесетих 

година двадесетог века успоастављена је заједничка валута и успостављен је 

порески систем. Северне територије су се жалиле да плаћају много већи порез него 

оне на југу. У условима слободне економије инвестиције су биле значајније на 

раније развијенијим подручјима. Тако се индустрија развила у Словенији и 

Хрватској, а Београд је постао центар банковног система после велике депресије. 

Индустрија хране у Војводини и Хрватској је била у опадању после губљења 

тржишта у Монархији. 

 

Кључне речи: интеграција, економске институције, порески систем, 

банковни систем, стање економије, економске различитости, индустрија, 

пољопривреда, Војводина. 
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TIMISOARA’S LANDMARK 
IN CONTEMPORARY COLLECTIVE MEMORY.  

FRAGMENTED PERSPECTIVES  
 

 
Abstract: The author presents in this paper the cosmopolitan feature of the city of 

Timisoara , situated in the cross-border region of Banat. His key aim is to present that Timisoara has 

preserved its multiculturality and the Banatian identity despite many transformations and historical 

circumstances. Timisoara and its particular multi- and intercultural identity was heavily challenged 

by Ceausescu’s dictatorship regime, but due to its civic spirit the city became the starting point of 

the Romanian Revolution of 1989. By virtue of the same past, Timisoara can be a gateway to 

Europe for Romanians and for the Central and South Eastern regions of the continent. Timisoara is 

able to collaborate intensely with neighboring Szeged and Novi-Sad within the Danube-Cris-Tisza 

Euroregion. 

 

Keywords: Timisoara, Banat, identity, 1989 Revolution, romanization.  

 

 

1. The Cosmopolitan City of a Cross-Border Region  

 

The elites of the Habsburg Empire were first tempted in 18
th

 Century to adopt the 

set of values known today as belonging to the Western World. One century later, people 

from cities throughout Central Europe also adopted pro-Western values. The endorsement 

of modern values was to be an important landmark in the evolution of urban societies. An 

unparalleled demographic boom took place between 1880 and 1918 in al the cities of the 

Austro-Hungarian monarchy. During that time, many buildings were erected not only in 

already established urban centers, but also in small towns that acquired a European 

architectural configuration. During the same period of time the basis of a new 

administration were laid in al Central Europe following the model of Vienna or Budapest 

while the economy diversified and commercial trade principles enforceable throughout the 

continent were enacted.  

The City of Timisoara (located 550 km from Vienna and 250 km from Budapest) 

assimilated in brief period of time the influences transmitted by the two imperial capitals. 

The City had 72.555 inhabitants in 1910, benefiting of two institutions of higher technical 
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education, two bishops, 62 factories of small and average size, 132 scientific and 

professional associations, 7 daily newspapers, 17 printing houses and a vibrant musical 

life. Timisoara was, in 1906 a city of schools, having 11. 656 students. In 1911 the 

authorities of the city obtained the agreement to establish the second polytechnic school in 

the East of the Monarchy. Second to Budapest, the City of Timisoara became one of the 

most important and modern cities in the Eastern part of Austro-Hungary.
1
 In terms of 

economy, it outclassed cities from Transilvania, from the East of Pannonia Plain or from 

Vojvodina. It was comparable to Bratislava (Pozsony) as well as to Pécs. The European 

opening had been facilitated by practicing plurilinguism (five languages were currently 

used in Timisoara), by interculturality and by the multiple religious confessions of local 

population. In all respects – industrial, urban, social, cultural, pedagogic and behavioral – 

Timisoara was in 1910 integrated in Europe and had the role of “main liaison between the 

Empire and the Balkans”. The basis laid during the decades of dualism proved to be useful 

throughout the 20
th

 Century.
2
   

Community sectarism did not shape the political orientation of the city. Due to 

cohabitation, similar economic and social condition of most inhabitants, as well as due to 

the mixture of families of various origins, Timisoara avoided assimilation, ethno-

nationalism or religious excesses. Its cultural hybridity generated a level of civilization 

that made it attractive to technical premieres and trade. These are some of the elements 

that perpetuated the differences in Timisoara’s political and cultural orientation as 

compared to many of the neighboring cities such as Arad, Oradea, Cluj, Braşov, Debreţin 

and Szeged – where educational programs imposed the dominance of a language at the 

expense of another and had become part of the official Hungarian policies. The capital of 

Banat was also distant from the Kulturnation of German romanticism that had been well 

received in the second half of 19
th

 Century and the next on in many of the Central and 

                                                 
1 Gusztav Thirring (ed.), A magyar városok statisztikai evkönyve (Statistisches Jahrbuch der ungarischen 

Städte), Budapest, 1912, pp. 525-526. For further contextual information, please refer to Ilona Sármány-Parsons, 

Die Rahmenbedingungen für “die Moderne” in den ungarischen Provinzstädten um die Jahrhundertwende, in 

Andrei Corbea-Hoişie, Jacques Le Rider (Hrsg.) Metropole und Provinzen in Altösterreich, Polirom-Böhlau, 

Iaşi-Wien, 1996, p. 201, note 50. The author describes comparatively the evolution of cities under Hungarian 

administration before World War I, cities that aside from economic development and social emancipation, 

cultural and civic recognition also featured the sensitive issue of nationalities. Even in the cities with mixed 

populations the tendencies of magyarization were obvious, while the promotion of language was the mission of 

associations created for this purpose in Bratislava or Timisoara. Zoltán Szász’s article “Manchester-ul ungar  

Dezvoltarea Timişoarei moderne” (The Hungarian Manchester. Development of Modern Timisoara) is also a 

reference on the topic (volume Transilvania văzută în publicistica istorică maghiară. Momente din istoria 

Transilvaniei – Transilvania in Hungarian Historic Writing. Moments from the History of Transylvania in 

História magazine, Editura Pro Print, Miercurea Ciuc, 1999, pp. 240-250. Cf. p. 249. 
2 Cf. Zoltán Szász, l.c., p. 250. For further study of social and cultural details, refer to Victor Neumann, Identités 

multiples dans l’Europe des Regions. L’ Interculturalité du Banat, Traduit du roumain par Maria Ţenchea, 

Hestia, Timisoara, 1997, pp. 23-32 şi 33-40. Some coleagues compared Timisoara of that epoch to Trieste, 

Crakow, Lvov, Kosice. For further reference, refer to Adriana Babeţi, Timisoara-Bucureşti. Culturi 

complementare. De ce versus?, presented at the public debate organized by „Evenimentul Zilei. Ediţia de Vest” 

under the title: Axa Timisoara-Bucureşti, Expovest, Timisoara, December 16, 2005.  
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Eastern Europe intellectual milieus such as the Czech, Slovak, Romanian, Croat, Serbian, 

Greek and Bulgarian.
3
 

In spite of a strong magyarization pressure exerted between 1880 and 1914, in 

spite of a Serbian annexation attempt during World War I and in spite of the 

Romanianization policies carried out since 1919, Timisoara was, throughout the 20
th

 

Century, an epitome cosmopolite city. The inhabitants of Timisoara City used the 

German, Hungarian, Serbian, Yiddish and Romanian for a remarkably long period of time 

and the linguistic distinctions were not determinant. The name of the city was known in 

all languages used by its inhabitants, such as Temeschburg, Temesvár, Temişvaru, 

Timisoara. Awareness of diverse historic heritages was the rule, which made possible the 

diversity of religious practices even within the same cultural group. Romanians were of 

orthodox religious denomination but also Greek-catholic
4
; Hungarians were Roman-

catholic and reformed-Calvinists; Germans were Roman-catholic and, to a lesser extent, 

evangelic-Lutherans; Jews were, Sefards and Ashkenads, Orthodox and Reformists or 

Neologists.
5
 These diverse heritages generated the multiple cultural codes of Timisoara 

inhabitants. These are partly identifiable even today in the definition and self-definitions 

of own identities as well as in social pedagogy, in the interferences between the religious 

customs. The same diversity of heritages resulted in the preservation of German, Serbian, 

Hungarian average level schools and the emergence of schools in English and French. All 

of these define a multi and intercultural physiognomy where the avant-garde role was 

plaid by mixed families.  

As a result of World War I, compounded by the fall of empires and the redesign 

of European maps according to the Versailles treaty, some of the former regions of the 

Austrian-Hungarian monarchy became the driving forces of industrialization in the newly 

formed nation states. Bohemia and Moravia plaid such a role in Czechoslovakia. The 

region of Banat was nothing similar within the new Romania. Timisoara came under the 

influence of Bucharest, the Romanian capital. This is the same with imposing a cultural 

and political model that was different from the heritage of the former Austrian –

Hungarian Monarchy. The closeness and integration in Western civilization attenuated 

consequently. The weight of Timisoara and, implicitly, of the Banat region in social and 

political life decreased and the national state was deprived of a strong economic drive that 

had become already functional and had a relatively high performance during the dualist 

monarchy. Nick-named the “Manchester” of Transleithania between 1900-1910, 

                                                 
3 Idem, Neam, Popor sau Naţiune. Despre identităţile politice europene, Curtea Veche, Bucureşti, 2005. Cf. 

chapter “Volk” (Popor) şi „Sprache” (Limbă) în gîndirea lui Herder. Teoria speculativă a etnonaţiunii (“Volk” 

(People) and „Sprache” (Language) in Herder’s understanding. Speculative theory of the ethnonation), pp. 47-

84.  
4 Idem, Ideologie şi fantasmagorie. Perspective comparative asupra istoriei gîndirii politice în Europa est-

centrală, Polirom, Iaşi, 2001; refer to the chapter Confessional divergences. Greek catholic and orthodoxies in 

contemporary Romania (1948-1999), pp. 134-148, where we showed that Timisoara proves even today a better 

cohabitation and religious tolerance between the religious denominations than in other regions of Romania.  
5 Idem, Istoria evreilor din Banat. O mărturie a multi şi interculturalităţii Europei central-orientale, Atlas, 

Bucharest, 1999 (English edition, History of the Jews of Banat Region, The Goldstein-Goren Centre for the 

History of the Jews in Romania, University of Bucharest Publishing House, 2005).  
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Timisoara lived a little longer on the industrial success and commercial affluence 

previously gained. Gradually, between 1919 and 1940, the city became a center deprived 

of its own administrative power and deprived of the financial resources needed for a 

sustainable development according to its aspirations. This is exactly why its inhabitants 

had a nostalgic relationship to the period of time prior to WW I. This is also why they also 

expressed a more vehement regional identity or manifested superiority complexes in 

respect to Southern Romania and especially as far as Bucharest is concerned. There were, 

however, no radical ideologies and political practices that would converge to ruptures or 

to the autonomy of Timisoara City and Banat region within Romania. Such an outcome 

would have been impossible anyway due to the 1923 Constitution that promoted 

centralism as a state policy and blocked any local decisional power.
6
  

The role of Bucharest as a capital of Greater Romania led to proposing the 

mixture of Western and Oriental features to the entire nation. The cultural model of 

Bucharest, inspired by the Ottoman Turkey and the Phanariote rulers on the one hand, by 

the French – Prussian intellectual sources on the other hand, had to appropriated by all 

regions and cities integrated in the Great Romania. As a first step, a consolidation of the 

state was sought. The fear of the neighbors and their possible territorial claims had its 

reasons and this caused the popularity of Romanian nationalism. Even communism got 

inspiration from this doctrine, appropriating surprisingly well relevant fragments of 

Romanian nationalism to justify its own policy. Professional progress in institutional 

hierarchies relied on ethnic, cultural and confessional criteria.  

Promoting the artificial division between the capital and the province, centralist 

policies caused a form of exclusion of Western and Northern regions and their cities from 

public administration.  Located at the crossroads of European roads linking Hamburg to 

Athens and Istanbul, Vienna to Bucharest, Timisoara is immediately close to Hungary and 

Serbia. In social terms as well as in terms of standard of living, Timisoara was long 

considered to have the top position in the country. Timisoara adapted more difficultly to 

the style imposed from Bucharest. The multicultural profile and the critical behavior 

inherited from the Austro-Hungarian Monarchy also contributed to a benign resentment of 

Timisoara related to centralist policies imposed from Bucharest. This is still visible today 

in administrative and economic issues, in sporting events and even in the interpretations of 

recent history.
7
 The model of Central European city was still more attractive to the 

Timisoara inhabitants than the Balkan model proposed by the dominant elites of the 

capital. Hence the resistance towards the uniformity of identity imposed upon the regions.  

 

 

 

                                                 
6 Keith Hitchins, Romania 1866-1947, Clarendon Press, Oxford, 1994; (cf. Romanian edition, Humanitas, 1996, 

p. 176 and pp. 186-203); Tom Gallagher, Theft of a nation. Romania since Communism, C. Horst&Co., 2004 

(cf. Romanian edition, Humanitas, 2004, pp. 35-40 and 40-42). 
7 The most recent debate on this issue organized by „Evenimentul Zilei. Ediţia de Vest” under the title: 

Timisoara – Bucharest Axis, Expovest, Timisoara, December 16, 2005. Cf. „Evenimentul zilei. Ediţia de Vest”, 

no. 4306, December 16, p. II. Refer to Nicoleta Chiru’s article, Administrative Revolution Starts from Timisoara, 

„Evenimentul Zilei” (second edition), no. 4307, December 17, p. 2. 
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2. Political Changes in 1989 Timisoara as a Revolutionary City  

 

Between the ’60 and the ’80, the Ceausescu regime created an unbearable state of 

spirit. In Timisoara, the policies of the totalitarian regime had put the population to test in 

various ways. Lack of food products, financial dependency, militarization of institutions, 

intrusions into the private life of citizens, persecutions of certain professions were general 

features of communism in Romania. In Timisoara, just as much as in other cities in the 

region of Banat, the constant suspicion that citizens living close to the border could try to 

emigrate illegally made things worse. The authorities caused and maintained tension 

between the majority and the minorities. This tension was especially visible in the case of 

Hungarians whose cultural rights and even basic human rights were constantly violated 

while the usual state view was that they would claim Transylvania and try to move the 

country into secession.  

As far as the Jewish and German minorities are concerned, the communist 

regime encouraged emigration. Many members of these cultural and confessional 

minorities from Timisoara and other places in Romania became “commodities” to sell to 

Israel and Germany. The deals were a result of the conventions signed between the above 

named states and Ceausescu’s Romanian Government, as well as a result of co-motivating 

the Romanian staff of the communist party and Militia and Security Service. This is the 

reason why in many situations releasing a passport for definitive emigration could mean 

waiting for months or years. The emigration of Jews and Germans was a source of income 

for the hierarchy of the regime. After the dismantlement of the dictatorship, there are still 

many unknown facts about the fortunes made in this way by the Ceausescu family and its 

official and unofficial supporters.  

These obvious or sometimes subtly discriminating policies affected Timisoara 

profoundly. An identical treatment was applied to persons from mixed families, especially 

those bearing names sounding un-Romanian. These policies of the communist party were 

strikingly similar to the legionnaire policies and to those promoted by the government of 

Ion Antonescu. Similar to the racial legislation of extreme right regimes, the policies of 

the communist party aimed at ethnic cleansing. The official apparatus acted upon verbal 

orders while the ideological propaganda mixed fascist and Stalinist –communist ideas. 

The regime practiced ethnicity-based discrimination by verbal orders, which is, 

discrimination entered public life through the back door. This is why the population was 

ignorant about the practices and ideology of the regime. Cultural, ethnic and confessional 

minorities were to disappear because of this policy. Ethnic origin was important and 

communists considered it in the selection process of students, academic professors, 

cultural activists, pedagogues, editors and journalists working for daily media.  

Just as in Turkish medieval millets, the inhabitants of communist Romania were 

obliged to identify themselves with a certain group or were randomly identified with 

ethnic groups on the basis of name, language spoken or church attended. The 

phenomenon, that is still present in Romanian cultural environment, is even stranger as it 

tended to obliterate social and historical realities. Dictatorial policies deliberately ignored 

the heritages of the Habsburg Empire and the populations of various origins that had 

colonized certain areas. Some regions, such as Banat became border areas after World 
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War I. Timisoara acquired a cross-border and transcultural mentality due to its 

geographical position. The fact of transculturality as avoided by the books of history of 

Romanians and those of minority communities, which is why the identity of the city is 

under a question mark to some even today. Ultimately, two definitions of its identity are 

competing: one claims diversity and interculturality, while the other one promotes 

specificity based on ethnographic elements and monoculturality. 

An important percentage of Timisoara inhabitants do not belong to well defined 

linguistic minorities although they still have German, Serbian, Slovak, Hungarian against 

the background of dominating Romanian names. In such cases, identity is defined by 

citizenship and cultural identity is defined by the geographic region of provenance (in our 

case Banatean for the people born in the Banat region), by the natal city city of residence 

(Timisorean for those born in Timisoara or those having settled in the City). Such 

categories were very seldom assimilated to a certain group. This social reality is very 

similar to the European cross-border regions such as Alsace, Tirol, Bohemia, Slovakia, 

Bucovina and Vojvodina. Let me just conclude with the consideration that the identity of 

the person does not have anything to do with the origin of the name. Timisoara had, 

especially during 20
th

 Century many mixed and plurilinguistic families without a clear 

linguistic identity. Their citizenship was Romanian and the other aspects mattered little or 

not at all. Identity details were sometimes kept secret in such cases as the world wars. 

These were anyway insignificant in the eyes of most citizens. The survival of cultural 

ambivalence was unconceivable to authoritarian policies based on monocultural 

ideologies.   

In spite of intimidations and subordinations to the center, Timisoara was a city 

whose population had a sharp critical spirit to oppose communist totalitarian policies. An 

impressive part of the inhabitants were fascinated by the West, being attracted by the 

small border trade with Hungary and Yugoslavia, being open to communicating with the 

outer world. Timisoara inhabitants were constantly interested in maintaining their wealth, 

which was an appreciable heritage from the Banat middle –class culture. These aspects, as 

well as the position of the city on the Western border made Nicolae Ceausescu consider 

the city an unsupportive and unsafe community in political terms. During the years before 

the outbursts in 1989, the city was remarkable due t its civic spirit, punctual anti-

totalitarian manifestations and some avant-garde intellectual and artistic moves, 

unsupported by the officials. The opposition to the regime would also be transparent in the 

cosmopolite tendencies of an important segment f its citizens. One more reason for 

Ceausescu’s regime to suspect the population of the city, dissociate from its orientation 

and maintain special control and supervision measures.  

The spark that led to the great Timisoara demonstration in December 1989 is 

related to the multicultural and multiconfessional structure of the city. There was a 

political idea that shaped during the demolition of Transylvania villages, and that idea 

became fast known to international media. The same idea had to play a major role in 

triggering the anticommunist demonstration in Timisoara. The protest of Hungarian priest 

László Tőkés against the measures to destroy Transylvanian villages was positively 

received by the members of the Reformed church as well as by the international political 
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environments, by the media in Hungary and Germany,
8
 but most of all, by the local 

population.
9
  

Dissidence of the pastor had begun in 1981-1982 with the clandestine publication 

„Ellentpontok” and would continue through the religious services in various parishes 

where he was forcibly moved to. In late 80s, Tőkés was a chaplain of the Reformed 

Church in Timisoara, where the Hungarian religious community as well as Hungarian 

intellectuals adopted him.
10

 Arrested in his own house between December 1 and 15 1989, 

Tőkés was to be evacuated by Ceausescu’s repression apparatus. The key moment that 

triggered the great uprising against Ceausescu’s regime was the opposition of parish 

members, followed by the general solidarity of Timisoara inhabitants on December 16, 

1989, against the attempt to forcibly evict the priest. The protest of the reformed 

confessional group was received and endorsed by an important segment of Timisoara 

population that had understood that the suffering of the minority group was the same with 

the pain of the majority. The slogans voiced on December 16 in Timisoara were those that 

defined the ideology of the uprising: “Jos Ceauşescu“, “Jos tiranul“. The accounts of 

Timisoara rebellion show that then citizens sided unconditionally woth László Tőkés 

when he was to be evicted from his own house. A promoter of the rights of Hungarian 

minorities in Romania, Tőkés was deeply impressed by the commitment of Timisoara 

inhabitants to his cause. Initially started by a group of Hungarian language speakers, the 

solidarity demonstration in front of the pastor’s house attracted in short time several 

thousand citizens, most of them Romanian language speakers. The plans of Ceausescu’s 

secret service (Securitate) to cause a Romanian – Hungarian conflict were annihilated by 

the people alleging to a societas civilis, motivated by the ideal of liberating from the 

oppressive communist rule and not by the support of a dusty historical misunderstanding.  

On December 17, 1989, Radio Budapest announced that the Militia disarmed the 

demonstration organized to defend Tőkés, but that the demonstration „had turned into an 

anti-Ceausescu protest”.
11

 The well-known German newspaper “Die Welt”, informed its 

readers on December 18 that about 4000 demonstrators gathered at the reformed Calvinist 

church to stop the eviction of priest Tőkés. On the same day, “Die Welt” announced that 

violent clashes took place between the population and the Militia and that the 

demonstration that initially had had a Hungarian ethnic characteristic „turned afterwards 

                                                 
8 Dennis Deletant, România sub regimul comunist (Romania under communist rule), Fundaţia Academia Civică, 

Bucureşti, 1997. 
9 Miodrag Milin, Timisoara 15-21 decembrie 1989, Editura autorului, Timisoara, 1990, pp. 11-35. Cf. şi Idem,  

Azi în Timisoara, mîine-n toată ţara (Crîmpeie din revoluţia trăită), în volumul  Timisoara 16-22 decembrie 1989 

(culegere de texte despre evenimentele de la Timisoara din decembrie 1989), Editura Facla, Timisoara, 1990, pp. 

45-78.  
10 Mandics György, La vest de Doja, in the volume Timişoara December 16-22, 1989 (a collection of texts on the 

events in la Timişoara in December 1989), Editura Facla, Timişoara, 1990, pp. 79-84. Refer to the testimony of 

Tökés în Titus Suciu, Reportaj cu sufletul la gură, Editura Facla, Timişoara, 1990, pp.10-17 on the impressive 

solidarity of Timisoara inhabitants. 
11 Refer to Timisoara in the Archives of Radio Free Europe. December 17-20 1989, Coordinator Miodrag Milin, 

Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1999, pp. 55-56. Telegram of the Reuter Press Agency sent from 

Budapest. 
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into an anti-Ceausescu demonstration” joined by the entire population of the city.
12

 On the 

same day, December 18, 1989, the USA condemned the brutal repression in Timisoara, 

intending to consult the NATO and the European Community in order to make a common 

stand against the violence of the authorities against peaceful population of Timisoara.
13

  

In Brussels, foreign affairs ministries of the European Community condemned 

firmly the repression of anti-totalitarian demonstrations in Timisoara. European and 

American media covered the uprising in Timisoara, outlining Tőkés’ uncompromising 

attitude in defending the rights of Hungarians in Romania and the mistreatment he had 

been subjected to by the represive institutions of Ceausescu’s regime. Western media 

pointed out the Hungarian-Romanian cooperation during the increase of demonstrations, 

underlining that the spark of the uprising had been pastor Tőkés. Western diplomats, 

especially the British and American ones were concerned about the situation of minorities. 

This explains their interest for Tőkés’s condition and their visit to Timisoara.
14

 They were 

aware that Ceausescu’s regime relied on a nationalistic policy and that this was the 

ultimate modality to stay in power. Actually, the uprising in Timisoara did not have an 

ethnic character. On December 19, “Frankfurter Allgemeine Zeitung” pointed out that 

Ceausescu’s dictatorship dissatisfied all Romanians and not only the representatives of 

minorities.
15

 The merits of László Tőkés then consisted in:  

1. attracting the faithful to side with the ideal of freedom of conscience;  

2. making clear the reason of discontent of the Hungarian minority;  

3. in the letters addressed to the international politicians and media he worded in 

credible terms the claims of his peers and those of the minority he was a part of;   

4. attracted the attention upon the city of Timisoara as a place where the 

population was decided to abolish Ceausescu’s dictatorship and give up the communist 

ideology.  

Secret services caused and maintained a tense relationship to neighboring 

countries, especially to Hungary, which had blocked the timely creation of a political 

opposition organism. Media agencies announced during those days that the border 

between Romania and Hungary was closed, as well as borders to neighboring Yugoslavia 

and Soviet Union. This also proved that the uprising had been spontaneous and 

uncontrolled by the authorities. The idea of foreign presence, namely that of Hungarians 

that came to Timisoara in order to stir the spirits was a diversion of the Romanian secret 

service. The citizens of Timisoara did not respond to provocations, proving to understand 

László Tőkés’ protest, as well as the need to turn that protest into an argument for a strong 

anti-totalitarian uprising. The wake on December 15 in front of pastor’s house became on 

December 17-20 and impressive anti-Ceausescu and anti-communist demonstration. 

                                                 
12 Ibidem, pp. 60-61, Human Chain Protecting Clergyman Turns into Mass Protest. 
13 Ibidem, pp. 151-152, Intro (News from) Romania and pp. 154-155, White House Condemns Romanian Use of 

Force. 
14 Ibidem,  pp.151-152. 
15 Flamen in Temeschburg, în “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, December 19, 1989.  Refer to George Paul 

Hefty’s article, Unruhe in einem drangsalierten Land – Das Ceausescu-Regime hat den Rumänen viele Opfer 

auferlegt, in “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, December 19, 1989. 
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The attempt to compromise peaceful cohabitation between the Romanian 

majority and the German, Hungarian, Serbian and Jewish minorities was outwitted by the 

remnants of the civil society of this old urban center developed according to Central 

European cultural model that did not accept the nationalist provocations of the regime.   

 

3. Intellectuals and the Masses during the 1989 rebellion  

 

As opposed to cities as Prague, Budapest and Warsaw, the city of Timisoara had 

not developed a well articulated political concept useful to reversing the communist 

regime. To the same extent as other Romanian cities, the city of Timisoara was absent 

from the great debates and anti-totalitarian attitudes that were developing in some of the 

communist Europe countries. The literary circles and samizdat media were absent. There 

were also no charismatic personalities able to coagulate the civil society around them and 

create a political orientation. Although the preoccupation of some intellectuals were more 

daring than in other Romanian cities, the cultural and academic institutions did not 

encourage the emergence and recognition of political alternatives. The party and 

oppression institutions controlled universities, and academics were selected according to 

the loyalty they proved to the communist party. The teachers of humanist sciences, who 

could have contributed to a change of attitude among students, lived far from pervasive 

social realities and European cultural and political orientations. With several remarkable 

exceptions, most of them were just another dependency of the ideological propaganda of 

the communist party. The philosophy, history and sociology professors were used in the 

Polytechnic University to teach scientific socialism. Established after WWII, the 

University of Timisoara did not have at the time faculties of sociology, philosophy and 

psychology. A modest history and geography faculty had been suppressed in early ‘80s.  

While the technical professions, medicine, philology and arts had their 

personalities with remarkable results, the political reflection of the majority was far away 

from the idea of political changes. Relatively insensitive toward the suffering of their 

peers, educators had some privileges from the regime: decent salaries, free houses or 

apartments received from the state, scholarships, holidays abroad, good quality medical 

assistance and nice pensions after retirement. The new intellectual class of Timisoara had 

borrowed (to the same extent as the other two large academic centers, such as Cluj and 

Iaşi) something from the Southern Romania model, namely lack of concern for common 

welfare. The cooperation between intellectuals and workers, as it happened during the 

Hungarian revolution in 1956 or during Polish trade union struggle in the 80 was not 

operational in Romania. In other words, throughout Romania the evolution of cultural 

elite was similar.  

The honest comment of Andrei Pleşu, one of the notorious intellectuals in 

Romania, before and after 1989, deserves to be mentioned: “Many of the difficulties of 

transition result – in the absence of a richer relative in the West – from the inability of the 

elites to anticipate and prepare the change during the dictatorship. A certain excessive 

accommodation, a form of vaguely senile wisdom as well as the self-justification rhetoric 

of “resistance through culture” (idea adopted from his mentor, Constantin Noica) made us 

welcome the changes in 1989 empty handed. We lived under a derisory decision/making 
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pressure and we have nothing left but bear the consequences“.
16

 Undoubtedly, this was the 

status. One comment makes us distant from the late, yet common sense comment of A. 

Pleşu: no matter how many relatives Romania could have had in the West, the solutions to 

its own problems should be driven by an internal intellectual engine.  

After December 1989, Ivan Evseev, one of the well-known professors of the 

University of Timisoara admits to be shocked by the mental change that took place. It was 

very difficult to believe and to reconstruct what had happened. He had witnessed the 

terrible battle between the crowds and the tanks and water cannons, the open 

confrontation with the repression forces. His account of the moment is also an epitome for 

his social class. “Starting with the evening of December 16 and until December 22, maybe 

for the first and last time in my life, I experienced a different time and a different reality, 

different from the usual profane space, rationally understandable“.
17

 The professor tried to 

explain the gap between his own perception of the world through “the deep gap between 

the time lived before and after the events”. He had not identified the absence of 

involvement of intellectuals in the events. In 1989, the role of cultural elites was minor. 

The uprising was due to the Timsioara society, first of all to Timisoara workers (among 

whom the death toll was highest), a society that inherited or appropriated the old cultural 

model. Diluted at its level of understanding and maintained through the civic actions of 

avan-garde groups (which are worth pointing out for their courage), this remembered 

model moved the crowds in December 1989.  

Although the psychological pressure was strong and was visible through the 

surveillance of a social groups, a significant part of the writers, artists, journalists, priests 

and professors from all environments featured lack of lucidity, comfort and a certain 

cowardice. Namely, the categories of intellectuals that could have prepared the 

anticommunist revolt and prepare the peaceful transition from totalitarianism to 

democracy. The idea of sacrifice was not enacted in the thought and action of local elites. 

The exceptions during the ‘60-‘80, such as the actions of the group coordinated by 

professor Eduard Pamfil, the exceptions of German language Marxist writers William 

Tottok, Richard Wagner, Anton Sterbling, Rolf Bossert, Ernest Wichner, Gerhardt 

Ortinau, Anton Bohn, Johann Lippet (Aktionsgruppe Banat), the musical movement 

Foenix, the magazine “Forum Stundenţesc” or the solidarity displays of poet Petru Ilieşu, 

did not lead to the establishment of an explicit disidence center in Timisoara.
18

 Limited to 

brief protests, representatives of the intellectual class were not able to propose a political 

alternative. The student protests against Gheorghe Gheorghiu-Dej, echoing the Hungarian 

revolution in 1956, did not repeat in the following years.  

                                                 
16 Andrei Pleşu, preface to Wolf Lepenies, Ascensiunea şi declinul intelectualilor în Europa (original title: 

Ascesa e declino degli intellettuali in Europa, Gius. Laterza&Figli, Roma/Bari, 1992), Casa Cărţii de Ştiinţă, 

Cluj-Napoca, 2005, p. 10.  
17 Ivan Evseev, Revoluţia din Timisoara ca depăşire a sinelui,  in the volume Timisoara 16-22 decembrie, 1989, 

Editura Facla, Timisoara, 1990, pp. 26-44. Quote, p. 27.  
18 For the background of teh uproising in Timisoara, refer to Victor Neumann, Die bürgerliche Kultur in 

Siebenbürgen und im Banat: Die Rolle Temeswars in den politischen Umgestaltungsprozessen vom Dezember 

1989, in “Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik”, Heft Nr.1, 1999, pp. 38-51. 
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The paralysis of higher education institutions for several decades took its toll. 

Irrespective of the numerous proofs of civic culture in Timisoara during the communist 

rule, it is obvious that during the revolt of December 1989, no democratic opposition was 

organized. There was no parallel to 77 Charter in Czechoslovakia, Solidarnosc trade union 

in Poland or dissident intellectual circles in Hungary. This explains why instead a long 

prepared political action, what happens in Timisoara in 1989 is a spontaneous uprising of 

the crowds against the totalitarian regime. The rebellion did not have the benefit of 

recognized and prepared leaders ready to guide the population through the political 

changes of the moment. Facing the riot police of the state empty handed and without a 

political program sufficiently defined around a new political ideal, the masses educated 

according to the mentioned civic ideal made a substantial sacrifice to change the regime. 

The vast protest in December 1989 in Timisoara transformed the city into the main 

symbol of changes to come.  

Timisoara was the first city in Romania where most inhabitants were aware of 

the need to change Ceauşescu and his communist regime and acted upon the need. Amidst 

the demonstration, the city generated several transition leaders. For several days, they 

were the creators and animators of events: they had led the crowds of demonstrators, 

envisaged strategies, fought firepower with bare hands and gave weight to the political 

speeches in the Opera balcony. They also tried to open the way to negotiating with the 

enemy, such as the meeting at the County Council of the Comunist Party between the and 

the representatives of revolutionaries led by Ioan Savu and the Premier, Constantin 

Dăscălescu. There is a memorable remark of Ioan Savu, one of the main actors of the 

moment. The comment is symptomatic for the events took place in Timisoara and 

afterwards in Bucharest and in the rest of the country: “It was only there, in front of them 

(Dăscălescu and his company) I realized that we were not ready to have a discussion with 

them. We had established that committee, however one wants to call it..., at random, the 

ones that were in front entered the room, and realized we had no ideas, we did not know 

what we could do, what had to be done, what we should have exactly asked in order to be 

really representatives of the crowd outside.
19

 This shows clearly that there was no role 

distribution, which is, an essential constituency in the build-up of events was missing. The 

missing constituency was intellectuality as such. The subsequent confusions and the long 

transition to democracy in Romania are partly rooted in this unforgivable absence.  

The decisive drive of the moment was the force of the crowds, motivated by 

human solidarity, by the spirit of sacrifice and the belief of each citizen in liberation from 

                                                 
19 This may account for the fact that the role of post – Ceausescu administrators of the state was taken by the 

second echelon of the communist political class. Reformist communist seemed, in the confusing transition that 

followed the Timisoara revolt, the nly ones able to govern the country. For I. Savu’s position refer to Titus 

Suciu, Reportaj cu sufletul la gură, p.216. For additional information on the political background and a more 

complex understanding of the phenomenon refer to Silviu Brucan’s interpretation of the events in 1989, De la 

capitalism la socialism şi retur. O biografie între două revoluţii, Editura Nemira, Bucureşti, 1998. Former 

editor-in-chief of the main daily communist newspaper, Scânteia, former ambassador of socialist Romania to the 

US, Silviu Brucan was involved in the overthrow of Ceausescu’s regime and reprisal of power by the group of 

communist reformers. Since 1990 he is one of the most important political analysts of Romania, hosting a 

weekly show on ProTV channel in Bucharest. 
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communism. The crowds claimed the city of Timisoara to be the first free city of the 

country. Their spontaneous rebellion and victory confirms an important interpretation by 

Fernand Braudel, stating that the masses are able to write history. The great 

anticommunist rebellion in December 1989 in Timisoara was the event of the masses. 

This confirms another undertone of the City: it has not lost its civic culture nor the culture 

of authentic worker’s movement. This means that, as it happened in early 20
th

 Century, 

Timisoara did not encourage at any time a visible difference between the citizen and the 

worker.  

 

4. A View of Contemporary Timisoara  

 

The years that followed the political changes in 1989 proved that the merits of 

the city were not sufficiently recognized by the central state administration. The 

responsibility of institutions and persons that opened fire upon the population, causing 

numerous casualties, was for the most part unknown and unpunished. Briefly 

commemorated and publicly debated once a year during the commemoration of events, 

the rebellion was only in the memory of those that made it. The neglect of political class 

regarding the victims in Timisoara created a psychological discomfort, social atomization 

and resonant disagreements in the political life of the city. Siding with one of the two 

different forms and political motivations in Timsioara and Bucharest dominates the 

memory of recent history. The unsynchronized events of the revolts created diverging 

perspectives and results. The speculative or provocative way that the media covered the 

events, as well as some books written about the 1989 events did not contribute to the 

solution of the conscience crisis visible at the scale of the entire population. Generated by 

the 1989 events, the political view of Timisoara City was prevented from making possible 

the main economic and administrative reforms. O the other hand, this political view was 

marginalized to the benefit of conserving the ethno-nationalist centralized state.   

The corruption of the political and administrative system is resented strongly by 

the majority of Timisoara inhabitants. There is significant nervousness due to the 

impossible decent administration of the city. The frustrations of the locals, as well as those 

of the mayors that tried to find a new way to manage the city business were faced by 

conflicting interests of politicians appointed from the center in order to run the county.  

Leaders of the state institutions remained in functions and resisted true reforms. Even the 

double perspective over the social issues shows that the two cultural modes, i.e. that of the 

capital and that of the regional cities, did not lead to a convergent perspective over the 

state of things and state social projects. One can feel in Timisoara the often-mentioned 

different view of various segments of the population. Eventually, the excessive 

polarization of wealth in Romanian society – to the excessive benefits of the city of 

Bucharest - makes communication at various levels very difficult. 

The volumes that offer a more objective view on the events in Timisoara in 1989 

contain documents.
20

 Usually, such documents are testimonies of witnesses involved in 

                                                 
20 Cf. Timisoara 16-22 decembrie 1989 (collection of texts about the Timisoara events in December 1989), 

Editura Facla, Timisoara, 1990; Mariana Conovici, E un început în tot sfîrşitul... Selective collection of radio 
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the anticommunist and anti-Ceausescu protests; verbal accounts describing the events and 

the clashes between the revolutionaries and the repression forces, names of persons 

involved in the protest. Such accounts often provide information on the role of the army 

and secret services during the revolt. Such documents do not explain, nor is this their 

mission, the political background of the moment. This is why the unfolding of events, the 

parallel sequence of events in Timisoara and Bucharest as well as the late start of the 

events in Bucharest and the change of leadership acquired divergent understandings in the 

minds of Romania’s citizens.  

The main actors of the events in Timisoara were not like the main actors in 

Bucharest. Timisoara revolutionaries had aspirations that aimed to totally change the 

communist administration, i.e. to withdraw all representatives of former nomenclature 

from the positions of political leadership. Such views were accepted in few other 

Romanian cities. Most Romanians were prepared neither intellectually nor in social or 

political terms for a complete change of the communist regime. Hence the massive vote of 

former communist leaders as representatives of democracy. Well meaning, Timisoara 

revolutionaries refused to see the backlash of Romanian citizens. The new political 

leadership could not provide credible explanations for those who had believed in a radical 

change of regime. This is the starting point for the polemic between state officials and the 

representatives of Timisoara’s and Bucharest’s civil society, as well as the origin of the 

disagreement between Timisoara’s inhabitants and a large part of their fellow Romanian 

citizens. The same reason accounts for various suspicions, invectives and excessive claim 

of revolutionary merits. All of these led to the dismantlement of social cohesion.   

The radically different views made themselves felt at local level as well. 

Different views result in obvious differences in political options and daily activities in 

Timisoara. Even one and a half decades after the revolt in 1989, local political leaders 

cannot agree on basic issues related to economic, social and environment policies, 

reinstatement of infrastructure and restoration of historic assets. The real problem is that 

the new local political class was not able to gain the recognition of the electorate and has 

no significant representatives in the Romanian Parliament and in the Executive. On the 

other hand, some of the parliamentary parties imposed after 1989 deputies and senators 

for Timis County that were living in Bucharest. These MPs had only punctual contacts 

with the city of Timisoara and were ignorant about the local social, cultural and economic 

realities, aiming only to satisfy their own political interests. No region can be well 

represented in the executive or legislative by people appointed from the top down, as their 

involvement in the regional and local policies is always an illusion. Such practices had 

been exercised in the old kingdom of Romania between 1866 and 1914, when local 

representation to the Parliament belonged to land owners living exclusively in the capital.  

The Bucharest government allowed certain reproaches to hover between the 

rulers and the ruled and the other way round by not paying enough attention to the social 

                                                 
programs aired between December 17-25, 1989, Societatea Română de Radiodifuziune, Secţia de istorie orală, 

Bucureşti, 1998.  Timisoara in the archives of Radio Free Europe. December 17-20, 1989, Coordinated by 

Miodrag Milin, Fundaţia Academia Civică, Bucharest, 1999; Procesul de la Timisoara. Ediţie Miodrag Milin, 

Vol. I-III, Muzeul Memorialul Revoluţiei, Timisoara, 2004-2005. 
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and psychological traumas of the population. It is plain to see today that the ideals of the 

masses that protested in Timisoara and those of the political segment that made it to the 

top of the political leadership after 1989 contained different views. A re-discussion and 

propagation of the democratic values would have been necessary through the means of 

modern pedagogies. The new administration was not prepared even for this. The 

consequences are visible for a longer period than we would have expected. It is not just by 

chance that the discontent of Timisoara inhabitants comes to light every year during the 

commemoration of the events in 1989. The neglect shaded over the contributions of 

Timisoara City to overthrowing the communist regime also maintains the discontent. At 

the same time, the events in Timisoara are not celebrated in the entire country, are not 

mentioned in history manuals and are not presented to the public according to documents 

and verbal testimonies. National coverage TV stations, some of them private, impose an 

embargo over local issues. Regional diversities such as confessional, cultural and 

linguistic ones remain insufficiently assimilated notions in Romanian democracy (in this 

respect we have the actual examples of regulations concerning decentralization and the 

protection of minorities – both delayed and still un-materialized).  

Just as any other city of the country, Timisoara has a difficult period in adapting 

to the market economy and democratic pluralism. It would have been normal, 16 years 

after the events mentioned above, that the city gain a more important weight in the 

economic, administrative and cultural life of the country. Timisoara should have had a 

status similar to the capital and we would have had the opportunity of extended 

international recognition. Why has it not happened? First of all, because administrative 

centralism was maintained; secondly, because authorities ignored, with or without intent, 

the role that Timisoara and the Banat region could play in developing the international 

relations – due to geographical proximity to the West. Thirdly, the rational and well-

justified requests of Gheorghe Ciuhandu, Timisoara’s mayor during the last decade, were 

ignored. His requests included promoting regional rather than centralist values, delegating 

professional competencies from the center to the regions and the right of cities to use a 

higher percentage of the local taxes. Eventually, the constant delay of structural reforms 

and lack of attention to the best middle segment to be found in Romania contributed to the 

discontent of Timisoara inhabitants about the performance of national leaders.  

The governments in Bucharest never understood that the modernization of a state 

always starts from its more advanced periphery, which is, from the West. Timisoara and 

the neighboring cities could have ensured the opening to Europe. Functional Euro-regions 

suppose the functionality of cross-border economy, i.e. providing the needed regulations 

for faster and more effective development of trade and services companies. The perpetual 

revolt of Timisoara inhabitants is rooted in the delay of reforming the political class and 

administrative structures, in the delay of a pro-European orientation and regional 

decentralization. Taking many forms, the discontent was directed towards former 

communists, former political police and its collaborators. In this respect, the residents of 

Timisoara often mention the Timisoara Proclamation, one of the most articulated political 

documents of the leaders of civil society. Designed and presented to the public in March 

1990, the Proclamation became the identity act of the entire post-communist Romanian 

opposition. In the opinion of several civic groups and a segment of the population, the 
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Proclamation ensures the continuity of the revolutionary spirit born in December 1989 in 

Timisoara.   

However, the inhabitants have other reasons of discontent such as the slow 

construction of the houses needed, lack of sewerage in marginal districts of the city, lack 

of effective management to public transportation and delay in upgrading the road system, 

absence of subterraneous parking in spite of the increase in the number of cars and loss of 

control over the pollution in the City. All of these are rooted in the centralist policies of 

the capital as well as to some of the local leaders. The memory of civil society was not 

affected. Yet, it has acquired more subtle shades of meaning and expression.  

Timisoara is today looking for a new social and cultural identity. Many of the 

families that sometimes gave the city a distinct identity have emigrated. This includes 

significant numbers of engineers, construction workers, technicians, and artisans as well 

as some of the intellectual elites. Irrespective of the cultural background, most of the 

German speaking population left the city. Today, even more than in 1989, a segment of 

Romanian-speaking population cannot speak any other language. A relatively small 

number of pupils and students still learn German, which is a result of the efforts of the 

Nikolaus Lenau High-School, then German Democrat Forum, German Cultural Center 

and the Chair of German Language of the Faculty of Letters, History and Theology of the 

University of the West. The inhabitants prefer today to learn English and Italian. Even the 

French language gained round, which proves that the Bucharest model has effects in 

Timisoara too. 

The migration of German community and Romanians able to speak German, as 

well as the disappearance of the Jewish community and the move of a significant part of 

the Hungarian speaking elite to Budapest caused a sudden change of cultural and 

behavioral model. Pre-1989 inhabitants were mostly urban in terms of origin or 

assimilated to the urban population – which is tolerant, aware adepts of Timisoara and 

Banat area multicultural traditions. Mass emigration had economic as well as political 

reasons. In spite of some regulatory changes, the laws meant to support private initiative 

and the re-possession of private properties were passed extremely late. The vacuum left by 

mass-emigration was slowly filled with population coming from the small villages and 

towns of the Banat and especially with inhabitants from Moldova, Oltenia and 

Maramureş. Timisoara’s identity balance is certainly different as compared to 1989.
21

  

Sociologic studies show that after 1989 the city of Timisoara did not have the 

necessary resources to assimilate newcomers, as it had happened between the two global 

or after WWII, which is, under the context of other radical political changes. The set of 

values practices by the average population, that provided the comfort and personality to 

the city, vanished partly under the pressure of the fast paced demographic mutations. The 

magnetism of Timisoara during the last fifteen years is accounted for by the notoriousness 

of the first act of the anti-communist revolt and on the other hand, by the notoriously 

                                                 
21 Victor Neumann, Ideologie şi Fantasmagorie. Perspective comparative asupra istoriei gîndirii politice în 

Europa est-centrală, Polirom, Iaşi, 2001, cf chaspter Schimbările poolitice din Romania anului 1989. Aspiraţii 

contradictorii pe fondul interferenţei valorilor central, -sud-est şi est europene, pp. 175-197.  
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higher standard of living. It is true as well that political pressure were made in order to 

change the social structure in Timisoara.  

The population of the city in 2005 is different as compared to the population that 

initiated the revolt in December 1989. The newly settled inhabitants and the new social 

structure did not create major cultural conflicts, although local administration is facing an 

aggressive behavior towards public resources. Newcomers are often ignorant about the 

history, architecture and public assets of the city. They are not always reverential to the 

beauties of Banat and Timisoara nor to the cultural diversity inherited from the old 

inhabitants of this geographic and cultural space of Romania. The discontinuity as 

compared to previous decades are visible in terms of behavior, ignorance of cohabitation 

rules, in the chauvinistic language and slogans, in racist inscriptions or Nazi symbols 

drawn on some of the central buildings of the city, on statues, in parks and even in some 

cultural institutions.
22

 Such examples prove the existence of a new face of Timisoara, 

opposing its multicultural model.   

The competition is harsh and often unfair. It is generated especially by 

newcomers striving for jobs in all sectors but also for leadership positions in various 

institutions. This category proves intolerance akin to their original culture. Although not 

traditional to the city and its civism and heritage, such new models gain prominence in 

Timisoara. There is still some balance provided by the Banat elites (as well as elites from 

Transylvania and the Partium, at the borders of Banat) that have certain weight in the life 

o the city and still provide milestones in conduct and stability. Hence the illusion of old 

Timisoara inhabitants that things did not really change, that the main elements of the city 

survive and only centralism is responsible for social disagreements, ineffectiveness of 

state institutions, managerial disorganization  or absence of projects that aim restoration of 

the city and European integration. 

The hasted Romanianization of the city during the last years was political in 

nature. Occasionally, preserving various elements of the heritage and promoting a 

multicultural mass pedagogy was treated with interest. However, Ceausescu’s nationalist 

ideology generally survived after 1989due to the repeated rule of former nomenclature of 

the communist party. Although different in overtones, nationalism remained as visible 

trait of all Romanian political groups. During the legislature started in 2004, Timisoara is 

represented in the Romanian Legislative by persons from the nationalist-extremist party, 

Romania Mare. Politicians of the Democrat Party, now in the leading coalition (whose 

leader became president of the state), include as a main MP the former leader of the 

xenophobic cultural and political group Vatra Românească, one of the main political 

opponents to Law of national minorities.  

We have identified the phenomenon of Romanianization in the history curricula 

in high-schools and universities as well as in literature curricula. Manuals are the same at 

national scale, individual examples of the city and the region, outlining their individuality 

being absent. As far as the theological profile is concerned, all new faculties in the region 

(Timisoara, Arad and Caransebes) only reflect the interest for the Orthodox cult, although 

                                                 
22 Refer to the situation inside the Timisoara National Theater mentioned by the manager of the institution in a 

media conference on December 20, 2005. 
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there are other important cults such as Roman – Catholic, Greek-Catholic and neo-

protestant.  

This perspective accounts for the deliberate negligence towards the fast 

degradation of architectural monuments from the Habsburg and Austrian-Hungarian 

periods. The same negligence is visible about the museums, libraries and archives. One 

can witness the loss of the local historical memory in ignoring or changing the old names 

of streets and institutions, in the silent denial of commemorating German, Hungarian and 

Serbian language personalities (bishops, historians, journalists, doctors and engineers). 

The Banat and Timisoara City of the multilingual and multicultural era are only preserved 

grace to a minority of its inhabitants.  

The monuments erected after 1918 and 1945 commemorate mainly the history of 

Romanians and do not pay tribute to the multicultural history of Timisoara City. Some 

examples survived, making only a fragmented reference to the past of minorities of any 

kind. The commemoration or preservation of the old plurilingual world is mostly the 

result of the representative institutions of the minority communities. This is how the name 

of the polihistor Francesco Griselini, of the Governor Claudiu Florimond Merci, of the 

mathematician Bolyai János, writer Adam Müller Guttenbrunn, bishop Augustin Pacha 

are still references on historical buildings or name some central streets. The monuments 

also make insufficient reference to the pluralist past, although the heritages are 

overwhelming through the richness of the messages, through the diversity and their value. 

The statues of many personalities reflect the national idea, and less the local spirit. Names 

of schools such as Vlad Ţepeş induce a message excessively concerned with proving a 

monocultural and Romanian ethno-national past. Such ideals are practiced by some new 

leaders of local education, proving the survival of Ceausescu style patriotism. These 

tendencies prove that there is still much to be done to preserve the original spirit of the 

modern city.  

In spite of social and cultural orientation changes, natural resources, geographical 

location, the survival of a segment of the multi- and intercultural society, the numerous 

private initiatives, German, French, Austrian Hungarian investments and the preference of 

significant groups of Italians to be permanently present in industrial and commercial life, 

prove the importance of contemporary Timisoara in the integration of Romania. In order 

for Timisoara to become a possible model of Romania, it has to avoid radical discourses. 

Seemingly, there are enough resources in this direction. It is true as well that a national 

scale pedagogy is necessary – one to accurately promote the idea of decentralization, to 

dismantle the myths of uniqueness and to overcome the inferiority and superiority 

complexes in the Romanian cultural background.  

The genesis of alternative thinking relates to the new cultural products, to the 

debate of ideas and mostly to a tolerant educational process open to interpretative 

understanding. And because economy does not make policies, we would say that the 

chance of Timisoara to play a complementary role to Bucharest, similar to Euro-regional 

centers such as Szeged, I related to shaping a political ideal that would include the various 

segments of the society. We believe that in the future Timisoara will not benefit of its 

fertile heritage to the extent it has done during the 1989 events. However, the pursuit of 

peaceful cohabitation between majority and minorities is a positive landmark in the life of 
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the city and provide to Timisoara City a distinct touch that makes its inhabitants proud. By 

virtue of the same past, using or not multiple cultural codes of past ages, we believe that 

Timisoara can be a gateway to Europe for Romanians and for Central and South Eastern 

regions of the continent. Associated to neighboring Szeged and Novi-Sad, Timisoara will 

be able to collaborate intensely with these cities within a viable Euro-region and will 

strive on its geography. The city needs, nevertheless, a profound reform of the education 

system as well as authentic and stable cultural political and professional elites to make it 

attractive and introduce it in the regional and continental competition of values.  

 

 

ВИКТОР НОЈМАН 

 

 

ОБЕЛЕЖЈЕ ТЕМИШВАРА 

У САВРЕМЕНОМ КОЛЕКТИВНОМ СЕЋАЊУ. 

ПОЈЕДИНИ ПОГЛЕДИ 
 

Сажетак 

 

У раду аутор представља град Темишвар као специфичну мултикултурну и 

мултиконфесионалну средину у региону Баната. Нарочито се истиче специфични 

банатски идентитет, као идентитет људи разнородног језичког, верског и 

културолошког порекла који живе у овом посебном региону. Упркос разним 

процесима, румунизације и мађаризације пре свега, Темишвар је успео, према 

ауторовом мишљењу, да сачува своју специфичност и партикуларизам. Због своје 

специфичне историје, као и састава становништва Темишвар је постао и жариште 

револуције 1989. године када је свргнут комунистички диктаторски режим Николае 

Чаушескуа. Овај режим, и комунистичка диктатура уопште, настојали су да измене 

идентитет Темишвара.   

Треба рећи да и након свргавања комунизма, процес румунизације не стаје 

и да румунски националисти и даље настоје да измене и подреде мултикултурни 

банатски и темишварск идентитет једном етничком и државном обрасцу.   

 

Кључне речи: Темишвар, Банат, идентитет, револуција 1989.  
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ECONOMY AND SOCIETY IN VOJVODINA 

DURING THE HUNGARIAN RULE (1941-1944): 
A COMPARATIVE REGIONAL GEOGRAPHICAL APPROACH 

 

 

Abstract: This study investigates the effect of Hungarian rule on the local society in regional 

context using social geographical methods focusing on the challenges that the structural changes and the 

integration into a new economic and educational structure caused. In order to measure the role of 

Vojvodina in the Hungarian economic system and the development stage of the socio-economic life, 

based on data from the Hungarian Statistical Bureau, several variables were selected to compare the 

development level of the towns in Vojvodina and in Hungary. Such were the number of periodicals 

issued, the number of sports clubs referring to the self-organising and self-financing ability of the 

community, or the value produced by small enterprises, the invested capital, etc.  

 

Keywords: Vojvodina, economy, education, capital investment, production efficiency, social 

indicators, small enterprises. 

 

 

1. The role of Vojvodina in Yugoslavia 

 

Such an investigation drawn up in the introduction requires the analysis of the role of 

Vojvodina in former Yugoslavia between 1921-1939 in order to make the two era comparable 

(although the variables used did not coincide with each other). It is well-known, that Vojvodina 

was among the wealthier and developed regions of Yugoslavia, especially considering 

agriculture as it is confirmed by the data of Tomasevich summarized in table 1.
1
 Net income of 

arable land was among the highest, husbandry and arable lands were overrepresented compared 

to other regions. But neither the redistribution of land nor the extensive agriculture could 

resolve most of the problems in the Yugoslavian state stemming from the high fertility rate 

resulting in overpopulation (table 2). These unresolved problems included the regional 

inequalities regarding land-structure, differences in the per capita volume production of small-

                                                 
1 See more on this topic in László Bíró, A jugoszláv állam, 1918-1939, Budapest 2010, 201-237. 
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holdings, and scarcity of land compared to labour force as figure 1-2 shows. Banovina Dunav 

was characterized by relative good indicators compared to other banovine, it was among the 

least indebted regions regarding the % of indebted households (although the overall and per 

capita value of debt was high, but land revenues were also), and it was also under overtaxation 

regarding direct taxes compared to the state average because of its higher revenues. 
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Figure 1. Relationship between the regional inequalities of 

agricultural production, welfare and indebtedness (see table 1-2) 
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Figure 2. Relationship between the regional inequalities of 

agricultural production, welfare and indebtedness (see table 1-2) 

 
Table 1. General features of agriculture in the different regions of Yugoslavia in the 1930s’ 

Banovina 
area in % 

of the total 

cultivated 

ploughland in 

% 

pasture in % 

ploughland in 

% of regional 

total 

animals 

in 1000 

meat 

units 

animals 

in % of 

the total 

industrial 

population 

in % 

% 

of indebted 

households  

net income 

of arable 

land in 

dinar/ha 

net income 

of gardens 

in dinar/ha 

net income 

of pastures 

in dinar/ha 

average 

income in 

dinar/ha 

Drava 6,5 4,6 7 24 544 6,5 22 46 350 560 60 160 

Drina 11 11 9 32 946 11 8 44 240 780 40 160 

Dunav 12,5 28,2 6 74 1409 17 13,5 22 980 1100 260 760 

Morava 10,3 10,3 9 33 718 8,6 7 26 270 520 70 150 

Primorje 8 4 14 17 508 6 6,5 52 150 210 10 55 

Sava 16,4 17 15,5 34 1532 18,4 12 39 380 875 60 220 

Vardar 15 11,4 16,6 26 1106 13 9,5 17 250 800 40 100 

Vrbas 7,7 9,3 5 40 765 9,2 5 59 200 680 30 110 

Zeta 12,5 4,3 18 11 802 9,6 6 44 133 340 20 40 

Beograd 0,2 0,1 0 32 10 0,1 33  Source: Jozo Tomasevich, Peasants, 

Politics, and Economic Change in 

Yugoslavia, London 1955, 274-304. Yugoslavia 100 100 100 33 8340 100 11 35 



98 

 

 

Table 2. Overpopulation and its consequences in regional comparison 

Banovina 

agricultural 

population 

for 100 ha 

in 1921 

overpopulatio

n in % 

compared to 

agricultural 

population in 

1938 

population 

increase (%) 

measured to 

cultivated 

land 

agricultural 

wage-

earners, 

daily 

labourers 

(%) 

population 

pressure: 

increase 

in % 

1931-41 

households 

buying 

crop to 

subsist in 

% (1932) 

average 

indebtedness 

in dinar/ha 

(indebted 

lands) 

average 

indebtedness 

of indebted 

households 

indebtedness 

measured to 

yearly crop 

production 

(%) 

direct 

tax/person 

total 

indebtedness 

in million 

current 

dinars 

Drava 197 58 -2 22 14,5 47 5500 19000 115 108 1192 

Drina 136 52 23 3 59 56 1500 7000 15 48 625 

Dunav 82 2,5 0 22 18 30 3100 19000 14 164 
1683 

(25%) 

Morava 146 52 14 2 41 48 1600 5500 12 45 320 

Primorje 235 68 7 5 24 95 7500 13000 63 35 839 

Sava 151 49 4 10 23 49 2300 7300 15 117 1185 

Vardar 135 46 9,5 5 39 47 1500 6300 19 43 209 

Vrbas 138 42 0 4 46 61 1000 3900 9 31 328 

Zeta 231 66 3,5 4 37 78 3000 8600 37 42 496 

Yugoslavia 135 44 7 9,5   2500 9800 18 98 6880 

Source: J. Tomasevich, Peasants, Politics, 322. and Statistique agricole annuelle 1938. Beograd, 1939. and 

Milan Komadinić, Problem seljačkih dugova, Beograd 1934, 60-64. 

 
2. Vojvodina in Hungary 

 

Compared to N-Transylvania and S-Slovakia where a 10% population increase was 

measured within 10 years between 1930-1940, in Vojvodina the natural population increase of 

50 thousand persons was eliminated by losses oriogonating from migration. The returning 

Hungarian government confiscated more than 100 thousand hectares of land, one third of these 

came from the estates of the 62 dobrovoljac-settlements, which was redistributed between the 

3200 csángó families of Bukovina (Romania) who settled down substituting the expatriated 

6900 Slavic families. 12 thousand of the dobrovoljac were forced to live in camps, as the 

Germans refused to allow their entrance in the area of occupied Serbia. According to Sajti the 

number of expatriated range from 35 to 50 thousand. Those, who were deprived of their lands 

during the Yugoslavian period were given their estates back.
2
 

Investigations on the education system gives a good insight into the demands of the 

local sociaty and to the preference-system and aspirations of central political will. The local 

administration was filled up with clerks arriving from Hungary. The shortage in Hungarian-

speaking teachers was handled by directing 1300 teachers to Vojvodina (in order to tackle the 

growing tensions within the middle class in Hungary) to teach at the numerous reinstalled 

                                                 
2 See details in: Enikő Sajti, Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918-1947. Budapest 2004, 

217. and 254. and Enikő Sajti, Székely telepítés és nemzetiségpolitika a Bácskában – 1941, 

http://mek.niif.hu/01200/01275/.  March, 2009 
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Hungarian schools. This action was carried out partly to mitigate the pressure coming from the 

large middle class of the ’Motherland’ exerted on the central government of Hungary, but 

partly to ’domesticate’ the population. Balogh Ányos, state official responsible for the 

reinstallment of Hungarian education in Vojvodina, wrote that the Hungarians have „strong 

self-esteem and self-consciousness, also bearing competences that the Serbs do not own as a 

community, only individually. No matter how intelligent, hard-working and good tradesmen 

the Serbs are, in this suddenly gained leadership above other nations the Serbdom was unable 

to show the virtues of the balanced leading-nations, like generosity and understanding, 

therefore failed to secure the trust of other nations and their affinity to Serbdom in this 

oversized empire.”
3
 He also accused Hungarians of Vojvodina by revengefulness, impatience, 

whose sentiments should and could be restrained only by the careful administering of officials 

stemming from the ’Motherland’ and not from the local elite.
4
 The Hungarian government 

reasoned the growing centralisation with the impatience of the local elit and with the will to 

hinder the escalation of tensions. The activity of teachers was revised: from among the 57 

Slavic teachers of the Óbecse (Bečej) district only 37 were allowed to continue teaching. 

Indeed it was a quite high ratio because in the secondary academic grammar school of 

Újverbász only one teacher was kept, while in the secondary academic grammar school of 

Zenta (Senta) only 4 out of the 14-18, the ratio in Szenttamás (Srbobran) was 2/13.
5
 

This policy of Hungarian authorities caused an unrest and disappointment among the 

members of the local elite (but at least, this was not targeted against the Serbs). 58% of the 98 

thousand pupils in the elementary schools were not Hungarian-speaking coinciding with the 

ethnic composition. Hungarian-speaking students in secondary schools in 1942-1943 were 

overrepresented compared to the ethnic proportion. The proportion of Hungarians was 

especially high in secondary trading schools owing to the land reforms in Yugoslavia that were 

not favourable for Hungarians, referring to a re-stratification of Hungarians owing to the 

shortage of land.
6
 Serbs were overrepresented in agricultural schools. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Ányos Balogh, A délvidéki szellem kialakulásának tényezői, Délvidéki szemle 2, 1943/8. November, 357. 
4 Á. Balogh, op.cit. 356-358. 
5 Enikő Sajti, Impériumváltások, revízió, kisebbség, 243.  
6 Local Germans pursuited one-child strategy, thus were able to avoid the fragmentation of estates, maintaining their 

welfare. The result of this strategy was the diminution of their ethnic proportion. 
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Table 3. Ethnic distribution of pupils in occupied Vojvodina 
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Many Serbs studied in Hungarian-language institutions, because among the 335 schools 

of Bács-Bodrog County (without the Baja district), there were only 21 Serbian schools (10%, 

while the proportion of Serbs in Vojvodina was 22%), while 175 (52%) pure Hungarian-

speaking schools did exist at the same time beside the 17 German, 5 Bunevac, 3 Slovakian 

institutions. More than 300 Serbs (30% of the group), 200 Germans attended Hungarian-

language secondary grammar schools. The students/teacher ratio was great, but not greater than 

in Hungary (48 for primary schools, 19 for secondary academic grammar schools). Of course, 

there were anomalies especially among the Csángó newcomers where student/teacher ration 

exceeded 200 in some cases. 

 
Table 4. Indicators of education in occupied Vojvodina in 1942-ben 

  
school classroom teacher boys girls 

student/ 

teacher 

teacher/ 

classroom 

teacher/ 

school 

student/ 

school 

primary 

schools 
335 1444 2035 49800 48400 48 1,4 6,1 293 

trade school* 3 9 24 300 *** 13 2,7 8,0 100 

4-12 grade 

school 
24 142 228 3052 3622 29 1,6 9,5 278 

secondary 
academic 

12 139 286 3780 1730 19 2,1 23,8 459 

secondary 

industrial 
6 17 54 98 210 6 3,2 9,0 51,3 

secondary 

trade 
3 19 50 400 250 13 2,6 16,7 217 

college 4   675 ***   0,0 169 

Trade 
Academy 

1 2 27 97 16 4 13,5 27,0 113 

*without industrial primary schools 

Source: Á. Balogh, op.cit. 356-370. 

 
In order to measure the development stage of the socio-economic life in Vojvodina, 

indicators referring to the self-organising and self-financing ability of the community, like the 

number of periodicals issued, the number of sports clubs or the value produced by small 

enterprises, the invested capital, etc. in Vojvodina were compared to that of measured in 

Hungary.  

Regarding public accession to information Bács-Bodrog County (Vojvodina attached to 

Hungary) represented the Hungarian average. More than 40 periodicals were issued in the 

county, while in the neighboring Csongrád it was 41, in Baranya only 19. The number of 

periodicals was 9 in Novi Sad, 4-4 in Subotica and Sombor, but Apatin, Kanžija, Bačka Topola 

and Senta also run 2-2 dailies or periodicals. Only 3 of them were in Serbian. (As a 

comparison: in 1942 Szeged had 32, Pécs 18, Debrecen 23, Miskolc15, Cluj 41 periodicals, 

while in the northern peripheries in Nové Zámky, Rožnava and in Eger 4.).
7
 

The 39 existing sports clubs put the county into the 3rd place (Békés 47, Heves 32, 

while in the neighboring Baranya it was only 9, in Csongrád 10). From among these 26 were 

                                                 
7 Dezső Elekes, A szellemi kultúra, különösen az időszaki sajtó számbavételének problémái, Magyar Statisztikai 

Szemle, 1943/4, 169-170. 
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established between the 2 world wars. After 1941, 21 clubs were re-established, 9 continued to 

operate, while other 9 ceased to exist. Subotica had 17 sports clubs lagging behind the 

neighboring Szeged (31), but overtaking Pécs (14) and Novi Sad (8) or Cluj (15). Sombor had 

5 clubs, like Satu Mare or Užgorod.
8
 This meant altogether 4800 members in Vojvodina 

(including those 1300 who forgot to pay their annual contribution), while in Szeged alone the 

numbers exceeded 4000 men and 1500 women, in Pécs 3400 men and 750 women. Subotica 

with its 1300 members was no match for these organisations.
9 

Of course these sports clubs in 

the ’Motherland’ served as basis and instrument for the revisionist activity and often offered 

limited-level paramilitary training. This is confirmed by the fact, that sports clubs in 

Vojvodina had averagely 100 members, while Hungarian clubs 200.
10

 

These above mentioned parameters indicated the inner strength and mobility of the 

society, while comparative data on invested capital, industrial workshops, enterprises set out 

the role of Vojvodina in the national economy. The average density was 4.4 factories for 100 

km
2
 in the Trianon-Hungary, while in Vojvodina it was only 2.8, overtaking southern Slovakia 

with its 2.2, and northern Transylvania with its 1.1 factory/100 km
2
. If the number of industrial 

workers (working in factories) is measured to the population, the 1.3% in Vojvodina was 

lagging behind the 3.8 measured in the territory of Trianon-Hungary slightly overtaking S-

Slovakia (1.1%) and N-Transylvania (1.1%).
11

 The reason of the small proportions and bad 

indicators can be found partly in the physical geographical background and in the Yugoslavian 

industrial policy. While in 1913 there were 27 thousand industrial workers in the Vojvodina, in 

1941 only 13.5 thousand was conscribed. Although the industrial output increased by 50% 

within these years at current prices, this increase was eliminated by the constant inflation. 

Indeed a 10% decrease was measured at real prices (170 and 97 million P). However, per 

capita outputs were still improving due to the decrease in number of workers. Average 

industrial production per factory was only 540 thousand P compared to the Hungarian 1200 

thousand P.
12

 

In Vojvodina there were 460 factories in 1942, while in N-Transylvania there were 600, 

in S-Slovakia 290. Within a year more than 140 new factories were installed in Bács-Bodrog 

County, which is enormous, compared to the 20 in South-Slovakia (with similar population 

number) and 60 in Transylvania. 

 
 

 
 

 
 
 

                                                 
8 Gyula Mike, Magyarország sportegyesületei 1941-ben, Magyar Statisztikai Szemle, Budapest 1943/4, 187. 
9 Gy. Mike, op.cit. 189. o. Sports clubs in Vojvodina had averagely 100 members, while Hungarian clubs 200. 
10 An unique phenomenon, that the proportion of women exceeded 20% in the modern towns of the western part of the 

country, while in Satu Mare, Kecskemét and Debrecen, zones of agricultural townships it remained under 10%, such as 

in the Vojvodina, referring to a more traditional society, where women were more subordinated. 
11 Sándor Farkasfalvy, A gyáripar 1941-ben, Magyar Statisztikai Szemle, Budapest 1942/9. 564. 
12 S. Farkasfalvy, op.cit. 570. 
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Table 5. Regional increase of industrial factories and invested capital (1941-1942) 

 
factories 
(1941*) 

factories 
(1942) 

growth 
pieces** 

increase 
in % 

increase 

of capital 
invested 

in % 

increase of 

output at 
nominal 

prices 

increase of industrial 

output measured to 
invested capital  

1941-1942 

Hungary total 
5070 

(5190) 
5650 120 2% -2% +25% 127% 

Vojvodina* 318 460 142 44% -21% +36% 172% 

S-Slovakia 290 310 20 7% +20% +44% 120% 

N-Transylvania 600 660 60 10% +9% +33% 122% 

Transcarpathia 90 130 40 44% -10% +44% 160% 

*Bács-Bodrog County   ** only for Trianon-Hungary 

Calculated from: Sándor Farkasfalvy, A gyáripar 1941-ben, Magyar Statisztikai Szemle, Budapest 1942/9. 

 
It is also important to note, that in Vojvodina (Bács-Bodrog County) the average size of 

factories did not exceed 45 employees (the same as in S-Slovakia and 60 in Transylvania), but 

within the Trianon borders it was over 100. The reason of this is, that 16% of the plants were 

bricklayer-factories, 17% belonged to mill-industry, 9% to energy-supply (exceeding the 

Hungarian average), which required limited labour force. The 4.7 million working days in 

Vojvodina and the 92.6 million P capital only represented 3.7 and 3.3 % of the country total.
13

 

 
Table 6. Regional features of industrial consumption and output in 1941 

1941 
Trianon 

Hungary 
S-Slovakia %* Transcarpathia %* N-Transylvania %* Vojvodina %* 

aver- 

age 

number of factories 

per 100 km2 
4,4 2,4 55 0,7 16 1,3 30 2,8 64 3,1 

number of workers 

per 100 000 person 
3800 1460 38 650 17 1150 30 1330 35 2840 

invested average 

capital (1000 P) 

per factories 

550 406 74 430 78 225 41 290 53 490 

average size 

per factory 
89 58 65 66 74 54 61 42 47 80 

working hours 

per factory 
3320 3460 104 2440 73 2730 82 2740 83 3220 

HP 480 340 71 178 37 212 44 230 48 430 

average coal 

consumption in q 

per factories 

15140 7400 49 3800 25 2440 16 5220 34 11950 

energy consumption 

in 1000 kWh 
266 344 129 75 28 55 21 50 19 210 

industrial output per 

factory in 1000 P 
1230 890 72 500 41 500 41 540 44 1080 

* compared to Trianon-Hungary 

Calculated from: S. Farkasfalvy, op.cit. 571. 

                                                 
13 S. Farkasfalvy, op.cit. 570-576. 
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Factories of Vojvodina lacked sufficient capital: while in Trianon-Hungary the 

capital/factory value reached 571 thousand P, in Vojvodina only 500 thousand P for the new 

(290 thosuand for old) investments after 1941. Considering mechanized energy installed, 

Vojvodina gave only 2.5% of the total HP of industry, which is a small value compared to 

proportion of population, while regarding the consumption of eletricity Vojvodina constituted 

only 1.5% of the total. 

Economic reintegration and reorganization in Vojvodina took time, however the small-

scale industry had several advantages: their demand on raw material was low (4.5% of the 

total, 150 million P) compared to the population, such as the demand on fuel.
 
Labour wages 

were similar (54-56 fillérs per hour) in Vojvodina and in the country. 

Industrial production reached 7 billion P in the country in 1942, which meant a 25% 

increase, from which 5%, 265 million P was generated by the incorporation of Vojvodina. The 

latter showed a 70 million P (36%) increase in output between 1941-1942. This increase was 

smaller than in S-Slovakia (44%) and similar to N-Transylvania (33%). This number seems to 

be impressive, but after adjusting the current values to the inflation, the 25% shrinks to 8% (5% 

in Trianon-Hungary and somewhat higher in the peripheries). Per capita output hardly hit 50% 

of the state average in Vojvodina (1 million persons for 265 million P output compared to 14 

million and 6735 million),
 
although the output in absolute numbers was higher than in S-

Slovakia (171 million P) and similar to industrial production in N-Transylvania (275 million 

P).
14

 

However, from two aspects the industry in Vojvodina is worth further mentioning. One 

is the fact that the value of industrial output compared to (the shortage of) invested capital in 

Vojvodina was among the highest in Hungary in 1941-1942. The other is, that small-scale 

industry and crafts were more important than factories in this periphery. 

Vojvodina represented an important territory for Hungary regarding small enterprises. 

The 15700 small enterprises located in Bács-Bodrog county constituted 6% of the total of the 

country, resulting the 2nd place among counties (Somogy county in the 3rd position reached 

only 3.7%). Cumulative value of production reached 100 million P in 1940, also resulting the 

2nd place with 5% of the total output in the country following the huge Pest-Solt-Pilis-Kiskun 

county. The production value per workshop was also high, reaching 6300 P, following 

Esztergom county which was ranked the producing 7000 P per workshop and Pest-Solt-Pilis-

Kiskun with 6700 P, overtaking Nógrád (6100 P), Bereg (6300 P) and Gömör (5500 

P/workshop).
15

 This also refers to a self-organizing, self-sustaining viable local civil society. 

The Hungarian average meant 4800 P and 1.1 workers per workshop in 1930 this increased by 

1940 to 6000 P and 1.5 persons. Number of workshops increased by 16% in Trianon-Hungary, 

number of workers by 66%, the value of output by 50%. 

Regarding the spatial distribution of workshops 1600 were enumerated in Subotica, 

1500 in Novi Sad (as in Kecskemét), 640 in Sombor, while in Szeged it was 2800, in Pécs 

2000, but in Baja (county seat of mutilated Bács-Bodrog in Hungary) only 1000. Considering 

                                                 
14 S. Farkasfalvy, op.cit. 563. 578-581. 
15 Zoltán Szalay, Az 1941. évi népszámlálással kapcsolatban végrehajtott általános iparstatisztika első eredményei, 

Magyar Statisztikai Szemle, Budapest 1943/5-6, 277. 
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the value of output Subotica led by 16 million P, followed by Novi Sad with 15.5 million P and 

Zombor by 5.5 million P. In Szeged this value ranged up to 30 million P, in Pécs 19 million in 

Kecskemét 21 million. Thus, by dividing the values of the two aforementioned indicators 

industrial output per workshop was 10000 P in Subotica and Novi Sad, such as in Szeged and 

Pécs, and 8500 in Sombor. It was Csongrád that showed the largest concentration of 

workshops, although Bács-Bodrog had more towns at higher hierarchical level.
16

 

Summarising the role of large- and small-scale industry, the 20500 workshops and 

factories in Vojvodina (7.8%) were proportional compared to population number. Regarding 

the peripheries returned, the number of workshops per 1000 person (20) was the greatest in 

Bács-Bodrog county (11 in the less industrialized N-Transylvania and 14 in S-Slovakia), and 

equaled with the Hungarian average (without the capital city it was 19). Production efficiency 

(per one person employed in industry) fell below S-Slovakia, while overtaking N-Transylvania. 

The total industrial production exceeded 330 million P (5%), the same was in N-Transylvania 

and 270 million P in S-Slovakia. 20 thousand or 40% of industrial workers worked for large-

scale industry (factories) in Vojvodina, while in N-Transylvania and S-Slovakia it was over 

50%.
17

 Lacking industrial raw materials the structure of industry in Vojvodina was similar to 

the Hungarian and differed from the heavy industry in N-Transylvania or S-Slovakia. It meant 

that owing to the change of rule Vojvodina had to face with increasing competition compared 

to its position in royal Yugoslavia.  

 
Table 7. The significance of small-scale industry, trade and commerce and its territorial 

concentration in Vojvodina in 1942 

towns and 

counties 
workshops 

output 

(million P) 

output per 

worksop 

in P 

trading 

shops 

value of 

trade 

(million P) 

persons 

employed 

in trade 

trade value 

per employed 

in P 

shops per 

1000 

person 

value of 

trade per 

shop 

Subotica 1594 16 10000 534 25 1120 22000 5,3 47000 

Sombor 640 5,5 8594 223 12,3 519 24000 7 50000 

Novi Sad 1472 15,5 10633 636 60 1913 30000 10,4 95000 

Baja 1030 6,8 6600 394 18 672 26000 12,2 46000 

Pécs 1987 19,5 9750 978 43 2016 21500 13,4 45000 

Szeged 2785 29 10357 1190 54 2480 21600 8,7 46000 

Kecskemét 1511 21 14000 665 37,3 1327 28000 7,6 41000 

Bács-

Bodrog 

15743 

(25%)* 
98,8 6300 

4119 

(40%)* 

79,5 

(65%)* 

5200 

(50%) 
15000 5,9 19000 

Baranya 
7556 

(25%)* 
24,7 3300 

1627 

(40%)* 

36,8 

(60%)* 

1856 

(55%) 
18000 5,3 23000 

Csongrád 
2956 

(45%)* 
13,2 4500 

1151 

(50%)* 

27,3 

(70%)* 

1420 

(66%) 
19000 7,1 24000 

Hungary 256 000 1866 7300 110 100 5075 188 000 27 000 7,5 46 000 

* in brackets see the proportion of towns compared to county total 

                                                 
16 The hierarchy of cities in Bács-Bodrog was controversial. Subotica had the greatest population number, Novi Sad 

was the most developed, Sombor owned the central functions as county seat. 
17 Szalay, 272-280. 
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Calculated from: Zoltán Szalay, Az 1941. évi népszámlálással kapcsolatban végrehajtott általános 

iparstatisztika első eredményei, Magyar Statisztikai Szemle, Budapest 1943/5-6. 277. and 487.  

Table 8. Regional disparities in small- and large scale industries (altogether) in 1942  

 

units per 

1000 

persons 

units (%) 

large-

scale 

factories 

large-

scale 

units 

to total 

industrial 

workers 

altogether 

(%) 

small-

scale 

workers 

(%) 

within 

the 

region 

total 

production 

(in million P) 

propor-

tion to 

country 

total (%) 

output per 

industrial 

workers 

(in P) 

S-Slovakia 14 15 000 5,3% 310 2,2% 36 000 4% 17 000 50% 270 4% 7500 

N-Tran- 

sylvania 
11,5 29 000 11,2% 660 3,3% 67 000 7,5% 30 000 46% 316 5% 4800 

Trans-

carpathia 
5,5 4 000 1,5%   8 000 1%   45 0,7% 5500 

Vojvodina 20 20 000 7,8% 460 2,3% 50 000 5,7% 30 000 60% 328 5% 6500 

country total 

with 

Budapest 

19 263 000 100% 5650 100% 880 000 100% 462 000 53% 6581 100% 7500 

Calculated from: Z. Szalay, op.cit. 280.  

 
Speaking about trade and commerce the number of shops increased by 55% in Trianon-

Hungary between 1930-1940, while the number of employed increased from 52 thousand to 

116 thousand (+122%). 75% of shops and 80% of employees and 86% of trade value fell to the 

territory of Trianon-Hungary (which gives less than 66% of the territory) owing to the 

distorting effect of the capital city, Budapest.
 
Vojvodina represented 5% of the shops and 

employees, while the four times greater N-Transylvania gave only 9.5%. The value of trade 

was 173 million P constituting only 3.5% of the country total (N-Transylvania gave 4.7%). 

Average value of trade per shops was 30 000 P in Vojvodina (the same as in Hungary without 

Budapest), 35 000 in S-Slovakia, 23 000 P in N-Transylvania. Shop density per 1000 

inhabitants was also low.
18

 

 
Table 9. Regional differences in the characteristics of trade in 1940 

 shops 
proportion 

(%) 
tradesmen 

proportion 

(%) 

value of 

trade per 

shop (P) 

total trade (P) 
proportion 

(%) 

S-Slovakia 5700 5 9000 5 35 000 200 000 000 4,7 

N-Transylvania 10800 9,5 16200 9 23 000 200 000 000 4,7 

Vojvodina 5700 5 9000 5 30 000 173 000 000 3,5 

total country 

with Budapest 
110000 100 187000 100 46 000 5 100 000 000 100 

Calculated from: Zoltán Szalay, Az 1941. évi népszámlálással kapcsolatban végrehajtott általános 

kereskedői statisztika első eredményei, Magyar Statisztikai Szemle, Budapest 1943/9.  

 

                                                 
18 Zoltán Szalay, Az 1941. évi népszámlálással kapcsolatban végrehajtott általános kereskedői statisztika első 

eredményei, Magyar Statisztikai Szemle, Budapest 1943/9. 480-481. 
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Bács-Bodrog was 2nd in the country regarding the number of shops and employees and 

3rd regarding the value of trade (Vas overtook Vojvodina).  The value of trade per shops was 

mediocre, Baranya, Bars, Békés, Csongrád overtook Bács-Bodrog. The same was true for shop 

density. Vojvodina’s contribution to the Hungarian economy was largely owing to its great 

territorial extent, than to its level of development. Novi Sad had 630, Subotica 530, Sombor 

220 shops, while in Baja one could find 400, in Pécs 980, in Szeged more than 1200 trading 

companies. Szeged and Novi Sad (55-60 million P, 1900-2400 persons), Kecskemét and 

Subotica (24-27 million P, 1200-1300 persons), Baja and Sombor (10-18 million P, 500-600 

persons) were at the same level of urban hierarchy based on the value of trade and number of 

employed in the sector. Trade values per employees were similar, but trade value per shops 

showed remarkable differences (Novi Sad, 95 000 P, Subotica, Sombor, Baja 46 000 P), 

meaning that Novi Sad had larger shops (3 employees per shops, compared to the average 1.7). 

Here the trade value per shops was twice as much as the country average and five times greater 

than the county avarage. The number of shops here was 10/1000 inhabitants, while in Subotica 

and Kecskemét it reached only 5-7.
19

 

 

3. Conclusion 

 

Summarising our remarks, one may come to the conclusion, that the role of Vojvodina 

in the Yugoslavian and Hungarian economy did not alter remarkably with the change of 

regime.  

 

Vojvodina 1921-1941 Vojvodina 1941-44 

food supplier and exporter food supplier and exporter 

Serbian colonisation Hungarian colonisation 

economic center – political periphery economic frontier – political periphery 

overtaxation, repressions atrocities, distraction of resource surpluses 

distorted market - redistributions distorted market – redistributions (war economy) 

bureaucratic pressure – new elite bureaucratic pressure – new elite 

 

                                                 
19 Ibidem. 
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Gym rooms in Hungary measured in m2 and per 1000 inhabitants. 

Source: Magyar Statisztikai Szemle, 1943/1. 46. 
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Number and sectoral distribution of small-scale industrial units in Hungary. 

Source: Magyar Statisztikai Szemle, 1943/5-6. 278. p 
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Value and sectoral distribution of trade in Hungary in 1940. 

Source: Magyar Statisztikai Szemle, 1943/9. 491. 
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Periodicals in Hungary. 

Source: Magyar Statisztikai Szemle, 1943 
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ГАБОР ДЕМЕТЕР 

 

 

ЕКОНОМИЈА И ДРУШТВО У ВОЈВОДИНИ 

У ВРЕМЕ МАЂАРСКЕ ВЛАСТИ 1941-1945 
 

Сажетак 

 

Овај рад истражује утицај мађарске власти на локално друштво у регионалном 

контексту, користећи методе друштвене географије, базирајући се на изазове који су се 

догодили структуралним променама и интеграцијом у нову економску и образовну 

структуру. Како би измерили улогу Војводине у мађарском економском систему и стопу 

развоја друштвено-економског живота, на основу мађарских статистичких података из 

1941, неколико варијабли је коришћено за поређење нивоа развоја градова Војводине и 

Мађарске. Такви су били подаци о броју периодике која је изашла, број спортских 

клубова у односу на самоорганизовање и самофинансирање од стране заједнице, или 

продуктивност малих предузећа, капитал који је инвестиран, итд. 

Војводина је представљала значајан део Мађарске што се тиче малих предузећа. 

Уку пно 15 700 малих предузећа у Бачко-бодрошкој жупанији чинили су 6% укупног 

броја у земљи, резултирајући другим местом међу жупанијама. Укупна вредност 

производње је била 100 милиона пенги, такође други резултат у земљи. Продуктивност 

по глави је била такође велика, 6300 П, док је Острогонска жупанија била прва са 7000 П 

по глави. Више од 40 периодичних публикација је излазило у Бачко-бодрошкој 

жупанији, док је у суседној жупанији Чонград било 40, а у Барањи само 19. Укупно 39 

спортских клубова ставају жупанију на треће место (Барања 9, Чонград 10, Хевеш 32, 

Бекеш 47). Од укупног броја 26 је настало између два рата. 

Истраживање о образовном систему даје добар поглед у захтеве локалног 

друштва као и у систем преференција и аспирација централне политичке воље. Локална 

администрација била је препуна службеника који су пристизали из Мађарске, чак је и 

недостатак учитеља који говоре мађарски био решен упућивањем њих 1300 у Војводину 

да би се смириле нарастајуће тензије средњег сталежа у Мађарској. То је изазвало 

незадовољство и разочарење међу припадницима локалне елите. Од 98 000 ученика 

основних школа њих 58% нису говорили мађарски језик, што је коинцидирало са 

етничком припадношћу, док је ученика који су говорили мађарски 1942-1943. године 

било више у односу на етничку пропорцију.  

 

Кључне речи: Војводина 1941-44, друштво, економија, интеграција, развој, 

образовање, централна управа. 
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POLITIKA JUGOSLOVENSKIH POLITIČKIH SNAGA 

PREMA MAĐARSKOJ ZA VREME DRUGOG SVETSKOG RATA 

I POSLE NJEGA

 

 
Sažetak: U radu se analizira odnos prema Mađarskoj najvažnijih jugoslovenskih 

političkih snaga za vreme Drugog svetskog rata, kao i posle njega. Kraljevska emigrantska vlada se 

nije mnogo bavila Mađarskom, već su u njenom fokusu bila druga spoljnopolitička pitanja. Pokret 

Draže Mihailovića takođe nije mađarsko pitanje smatrao za ključnim, izuzev što su neki ljudi bliski 

ovom pokretu Baranju sa Pečujem smatrali da treba pripojiti Srbiji. Autor najveću pažnju poklanja 

odnosu KPJ i Josipa Broza Tita. U toku samo nekoliko godina dolazilo je do različitih promena i 

varijacija u odnosu prema Mađarima. Tako je KPJ bila formalno zagovornik dobrosusedskih 

odnosa, ali je bilo i perioda žestokih sukoba i nesuglasica.  

 

Ključne reči: emigrantska vlada, Drža Mihailović, KPJ, Josip Broz Tito, Mađarska. 

 
 

Nakon sloma Kraljevine Jugoslavije, tri glavne političke snage dale su sebi pravo 

da ponovo ujedine rasparčanu državu. Neosporno je da je legitimna politička snaga bila 

Jugoslovenska kraljevska emigrantska vlada, koja je našla utočište prvo na Bliskom 

istoku, a kasnije u Londonu, i koja je pokušala da samim svojim postankom simbolizuje 

kontinuitet, u čemu je na početku imala dosta uspeha.
1
 Druga snaga koja je nekad više a 

nekad manje tesno bila vezana za emigrantsku vladu bio je četnički pokret pod vođstvom 

Dragoljuba (Draže) Mihailovića. I na kraju, treća snaga je bila Jugoslovenska 

komunistička partija, koja se može poistovetiti sa likom Josipa Broza Tita. Ova snaga je 

na početku bila beznačajna, međutim, tokom godina, zbog aktivnih borbi protiv 

okupatorskih snaga, stiče sve veći značaj, a kasnije čak i priznanje velikih sila. U ovom 

                                                 
 Ovaj članak je pripremljen u okviru projekta OTKA K 101.629 i uz pomoć stipendije „Klebelsberg Kuno“ 

Vlade Republike Mađarske. 
1 Jugoslovensku emigrantsku vladu su priznali i Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, a kasnije u junu 

1941. godine, nakon što je prethodno na zahtev nemačke vlade prekinula diplomatske odnose − i Sovjetski 

Savez. 
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članku ću se baviti uglavnom planovima gorepomenutih političkih snaga o posleratnom 

teritorijalnom uređenju, a posebno planovima koji su se odnosili na Mađarsku.  

 

 

 

Osećanja Jugoslovena prema Mađarskoj su bila uveliko određena činjenicom da 

je Mađarska posle proglašenja Nezavisne Države Hrvatske, smatrajući ugovor o večitom 

prijateljstvu između Mađarske i Kraljevine Jugoslavije, sklopljen 12. decembra 1941, 

poništenim, 11. aprila učestvovala u napadu na Jugoslaviju i okupirala njen veliki deo 

„Délvidék“-a (Bačku, Baranjski trokut, Međumurje i Prekomurje), a kasnije i zakonskim 

aktom pripojila posednute teritorije Mađarskoj. Na ovu sliku su zatim negativno uticali i 

takozvani „hladni dani“, kada su mađarske žandarske i vojničke snage izvršile „čišćenje“ 

teritorija u Novom Sadu i u šajkaškom distriktu u kojem je stradalo više hiljada Srba i 

Jevreja. 

  Na sednici Jugoslovenske kraljevske emigrantske vlade, održanoj 4. maja u 

Jerusalimu,  jugoslovenska vlada je odlučila da, s obzirom na učešće Mađarske u napadu 

na Jugoslaviju, smatra da je u ratnom stanju sa Mađarskom već od 10. aprila 1941.
2
 

Nakon ove sednice, jugoslovenska vlada je izdala deklaraciju o razlozima rata i o svojim 

ciljevima u ovom ratu u kojem se nenamerno našla. U ovoj deklaraciji vlada se izjasnila 

da će odlučno voditi borbu čiji je cilj da se opet stekne teritorijalni integritet i suverenitet 

Jugoslavije, odnosno da se uspostavi puna sloboda Srba, Hrvata i Slovenaca.
3
 Znači da su 

ciljevi emigrantske vlade bili skromni, nije bilo reči o teritorijalnom povećanju države. 

Istina, u to vreme ni druge države nisu koncipirale teritorijalne zahteve, čak ni kad su ih 

smatrale pravednim.  

Jugoslovenska kraljevska emigrantska vlada je nastala u vanrednoj situaciji. Nije 

bila formirana na osnovu rezultata političkih izbora. Činile su je istaknute političke 

ličnosti raznih srpskih, hrvatskih i slovenačkih partija, a funkcionisala je na narodnim 

načelima. Vlada je ovim sastavom htela da demonstrira jedinstvo jugoslovenskih naroda i 

pravni kontinuitet u borbi za nacionalnu nezavisnost jugoslovenske države i za slobodu. 

Sednice ministarskog saveta su, naprotiv, bile mesto za oštre svađe između raznih 

naroda.
4
 Glavna tema ovih svađa bilo je državno uređenje Jugoslavije, kao nastavak spora 

smirenog drugom polovinom tridesetih godina. 

                                                 
2 Balkanski ugovorni odnosi 1876−1996. Tom II (priredio Momir Stojković), Beograd 1998, 500. 
3 Jugoslovenske vlade u izbjeglištvu 1941−1943, Beograd 1981, 116−118. 
4 Za Anthonyja Edena to su bili „bedni politički spletkaroši“ kojima su Englezi „na nesreću dopustili da klisnu sa 

plenom.“ Prema Kosti St. Pavloviću citira Mira Radojević, Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije. U: Drugi 

svetski rat – 50 godina kasnije. Tom I (ur. Vlado Strugar), Podgorica 1997, 217. Malo blažim rečima isto 

mišljenje je izneo i Georg William Rendela, britanski poslanik pri jugoslovenskoj vladi, Vladimiru Milanoviću: 

„Prilike u vašoj emigraciji su strašne... Opšta je impresija da se niko više ne svađa nego vi…“, „…kod engleskih 

faktora niko od saveznika ne uživa tako rđavu reputaciju kao vi. Samo svađe i razdori. Vas bije glas da niko ni 

skim nije. Ministri svako na svoju stranu. Među sobom često ne govore, ne viđaju se i rđavo misle jedan o 

drugom.“ Jugoslovenske vlade u izbjeglištvu 1941−1943, 455−456 (zabeleška Vladimira Milanovića o 

razgovoru sa Rendelom 6. novembra 1942).  
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Nakon što je stekla priznanje savezničkih vlada, emigrantska vlada je bila 

prilično pasivna u preduzimanju spoljnopolitičkih koraka. Jedan jedini značajan korak 

koji je učinila bila je njena inicijativa za sklapanje savezničkog ugovora sa Grčkom. Toj 

inicijativi je kasnije bila dodata i namera o budućoj uniji dveju država, a na kraju je bio 

potpisan i ugovor u tom smislu.
5
 Pored ovog, emigrantska vlada nije činila dalje korake, 

nije imala konkretnih inicijativa, nije koncipirala ratne ciljeve i posleratne teritorijalne 

zahteve, a uzdržala se i od toga da zauzme konkretan stav prema zahtevima Turske i 

susednih država (Grčke, Bugarske, Albanije, Rumunije, Austrije). Jugoslovenska 

diplomatija, predvođena ministrom Ninčićem, umesto spektakularnih diplomatskih 

koraka, bavila se manje paradnim delatnostima: skupljala podatke, tražila kontakte sa 

vladama susednih država, ili, u slučaju da to nije bilo moguće, sa vodećim ličnostima iz 

emigracije dotičnih zemalja.  

Podrazumeva se da nisu svi članovi vlade bili saglasni sa ovom pasivnom 

spoljnopolitičkom koncepcijom koja se igrala iščekivanja, pa su ispoljavali svoje 

negodovanje. Oktobar i novembar 1942. godine su faktički prošli u pretresanju 

spoljnopolitičkog smera i potrebnih koraka. Rasprava je bila izazvana ekspozeom Ninčića, 

a inicijator rasprave je bio ministar bez portfelja Miha Krek, koji je zastupao Slovensku 

ljudsku stranku u vladi. Krek je smatrao da i za spoljnu politiku važi princip da treba 

iskoristiti svaki momenat i da pozicija jugoslovenske vlade ne bi bila ni za dlaku slabija 

ako bi u takvom svom traženju bila agresivnija.
6
 Pošto nisu zauzeli svoj stav, došli su u 

opasnost da će odluke koje se tiču Jugoslavije i njenog prostora biti donošene bez 

Jugoslavije.
7
 Zato je predložio da se još za vrema rata prikupi što više izjava velikih 

saveznika u kojima podržavaju jugoslovenske težnje, ili barem da se tim saveznicima 

„napune uši“ njihovim željama, zahtevima i ciljevima. Jer, ako se ostane pri dotadašnjoj 

taktici, na mirovnim pregovorima će izgledati kao da dolaze sa novinama, što će izazvati 

iznenađenje i zabunu među saveznicima, i dovesti u pitanje njihovo ispunjenje.
8
 

 Ministar Krek je molio svoje kolege da vlada oficijelno uvrsti u svoj aktuelni 

spoljnopolitički program oslobađanje svih krajeva koji su naseljeni jugoslovenskim 

narodima i u kojima se odigravala njihova narodna istorija, bez obzira što su tokom 

poslednjih decenija Nemci i Italijani uspeli da nasele deo svoga življa u njima.
9
 Iz 

Krekovog predloga se vidi da je bio prvenstveno usmeren na to da obezbedi ostvarivanje 

nacionalnih težnji Hrvata, a još više Slovenaca, što je razumljivo, ako se uzme u obzir to 

da su od tri državotvorna naroda prve Jugoslavije Srbi već uspeli da, kao rezultat 

balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, objedine skoro ceo srpski etnički korpus u okvir 

južnoslovenske države. Treba pomenuti da objedinjavanje ove prvenstveno za Hrvate i 

Slovence važne teritorije nije naišlo na protivljenje srpskih političara u emigrantskoj vladi. 

Štaviše, ideju je zvanično pustio u opticaj jedan srpski političar, predsednik Srpske 

zemljoradničke stranke, Milan Gavrilović. 

                                                 
5 Ovaj akt o budućem ujedinjenju je bio potpisan 15. januara 1942.  
6 Jugoslovenske vlade u izbjeglištvu 1941−1943, 406. 
7 Isto.  
8 Isto, 407. 
9 Treba napomenuti da, kad god se spominje nemačko stanovništvo u zapadnim krajevima, pod njim se 

podrazumevaju austrijski Nemci. 
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Kad je u pitanju Mađarska, Krek je priznao da u Prekomurju državna granica 

uglavnom odgovara nacionalnoj granici i tražio da se Jugoslaviji pripoji samo mala 

teritorija sa oko 10.000 slovenskog stanovništva, koje je 1918. ostalo pod Mađarskom.
10

 

Krek je predložio da vlada koncipira svoje teritorijalne revindikacije. Unutar granica nove 

Jugoslavije tako bi ušla čitava teritorija koja joj je pripadala pre rata, a i one teritorije koje 

su pripadale Italiji, Nemačkoj, odnosno Austriji i Mađarskoj, i bile naseljene 

jugoslovenskim stanovništvom. Slovenački ministar nije govorio uzalud. Mada je 

ministarski savet donošenje konkretnog zaključka odložio za posebnu sednicu, svi članovi 

su u principu bili saglasni da ove teritorijalne revindikacije treba uneti u program vlade i 

postaviti ih pred saveznike.
11

 

 Krek nije bio jedini nezadovoljan ekspozeom ministra spoljnih poslova. Srbin iz 

Hrvatske Jovan Banjanin, ministar šuma i ruda, smatrao ga je površnim i fragmentarnim. 

Iako je bio saglasan sa Ninčićem da nisu izašli ni sa kakvim teritorijalnim zahtevima na 

Balkanu, u ostalom je delio mišljenja Kreka. Tražio je da teritorijalne aspiracije budu što 

pre postavljene u celosti, i da uđu u program vlade kao državni program Kraljevine 

Jugoslavije.
12

  

Prvi čovek Hrvata, koji je zamenio Vladimira Mačeka, vođu Hrvatske seljačke 

stranke u vladi, Juraj Krnjević, potpredsednik emigrantske vlade, otvoreno je rekao ono 

što je svima već bilo poznato: iako je Jugoslaviji svako spoljnopolitičko pitanje izuzetno 

značajno, njeni odnosi sa susednim državama na istoku i jugoistoku naročito su važni za 

Srbe, dok su odnosi sa susedima na severu i severozapadu, naročito sa Italijom, presudni 

za Slovence i za Hrvate. Zbog toga, u pitanju uređenja odnosa sa jugoistočnim i istočnim 

susedima Srbi treba da imaju glavnu reč, a analogne tome, u odnosima sa Italijom Hrvati i 

Slovenci.
13

 Karakteristično je i to da je, shodno ranijim političkim stavovima, Hrvat 

Krnjević forsirao aktivniju srednjoevropsku politiku Jugoslavije, koja bi trebalo, takođe 

prema ranijim tradicijama, da bude zasnovana na saradnji sa Čehoslovacima.
14

 

Od srpskih članova emigrantske vlade prvi je Milan Grol, vođa Demokratske 

stranke, tražio reč. Splasnuo je entuzijazam svojih slovenačkih i hrvatskih kolega o 

mogućem teritorijalnom povećanju Jugoslavije i njihovo oduševljenje raznim 

federalističkim planovima među raznim narodima, koji su bili vrlo česti u to vreme; 

                                                 
10 Ova teritorija je bila južno od reke Rabe do Domafold-Kapornaka, istočno od nje duž reke Krke do razvodnice 

gde izvire reka Lendava i njenim tokom do ulaska u državnu granicu. Prema obrazloženju Kreka, ovo je 

jugoslovensko nacionalno tlo koje sačinjava jednu celinu sa ostalom zapadnom Jugoslavijom. Tu kompaktno 

živi jugoslovenski živalj već 1300 godina. Jugoslovenske vlade u izbjeglištvu 1941−1943, 408. 
11 Isto, 410. 
12 Isto, 411−414.  
13 Krnjević se navodno o tome sporazumeo sa Ninčićem. Za razliku od ostalih ministara koji su učestovali u 

raspravi o spoljnoj politici, Krnjević je hteo da se što pre raščisti teritorijalno pitanje sa Grčkom. Isto, 416.  
14 Krnjević je smatrao da je Čehoslovačka od kapitalne važnosti za Jugoslaviju, s kojom mora da se obnovi i 

produbi prijateljstvo. Ta zemlja je važna kao prvi bastion protiv prodora Germana prema jugoistoku. Padom 

Čehoslovačke Jugoslavija bi imala odmah Nemce na svojoj granici. Baš zbog tog značaja smatrao je da je 

potrebno obezbediti potpunu nezavisnost Čehoslovačke, što se moglo postići samo ako su njeni odnosi sa 

Austrijom i Mađarskom normalni. Zato, rekao je Krnjević, „...na uređenje austrijskog i mađarskog pitanja 

moramo gledati sa stanovišta važnosti Čehoslovačke po našu sigurnost“. Isto, 416.   
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skrenuo im je pažnju na realnost, na međunarodnu situaciju i pozvao ih da prvo saniraju 

svoje sopstveno stanje i da pokažu svoje čvrsto opredeljenje za Jugoslaviju.
15

 

Mada je skoro sa svih strana bio oštro kritikovan, Ninčić, koji je od članova vlade 

imao najveće diplomatsko iskustvo, ostao je pri svom mišljenju o ispravnosti spoljne 

politike da se ne smeju dirati teritorijalna pitanja.
16

 Ninčić je predložio da se, dok traju 

ratne operacije, od saveznika ne traži da donose odluke niti zauzimaju svoj definitivan 

stav o pitanju teritorijalnih revindikacija Jugoslavije prema Italiji, Nemačkoj i Mađarskoj. 

Dovoljno i jedino mudro je podsećati ih neprestano da te revindikacije postoje, da su one 

opravdane i da je i u njihovom interesu da se one ostvare.
17

  

Argumenti ministra spoljnih poslova su ubedili članove vlade, pa nisu doneli 

odluku o tome da treba zvanično izložiti svoje revindikacije pred saveznicima. Tako je 

serija savetovanja, koja je trajala puna dva meseca, na kraju zaključena bez konkretnih 

odluka. No, ako se uzme u obzir da je postignuta načelna saglasnost među članovima 

vlade o zahtevanim teritorijama, to nije bilo malo. Naročito ako se to uporedi sa 

situacijom za vreme Prvog svetskog rata, ili s tim da u drugim pitanjima slične važnosti 

nisu mogli da postignu sporazum. 

Menjanjem ratne a time i međunarodne i spoljnopolitičke situacije od sredine 

1943. godine, sve više članova emigrantske vlade je smatralo da svoje zvanične i 

zajedničke teritorijalne revindikacije moraju što hitnije izložiti.
18

 Ovom pitanju su 

posvetili ministarsku sednicu, održanu baš na dan (11. juna 1943) kada su otpočele 

pripreme savezničke ratne operacije za iskrcavanje na Siciliju. Krek je, ko bi drugi, počeo 

raspravu. Prema njegovom mišljenju je došlo krajnje vreme da obelodane svoje 

teritorijalne aspiracije, tim pre što su to drugi narodi, Grci i Poljaci, već davno učinili. 

Dodao je da to nije toliko važno kad je u pitanju Balkan, gde je situacija bila prilično 

nejasna pa je bilo pametnije sačekati razvoj događaja, naročito zbog toga što ni sa Grčkom 

još nisu raščistili teritorijalna pitanja. „Tu važi samo naše osnovno i prvo pravilo: potpuna 

restauracija naših predratnih granica“.
19

 Sasvim drugačija je bila po oceni Kreka situacija 

prema Italiji, Austriji i Mađarskoj. Italija je uvek bila prvi, neposredni i istrajni protivnik 

Jugoslavije, i neprestano pokazivala svoj imperijalizam prema Balkanu i srednjoj Evropi. 

Austrija je oduvek bila ognjište nemačkih ekspanzivnih planova ka Podunavlju i Jadranu i 

ona je pomoću Italije dobila Korušku. Što se Mađarske tiče, rekao je Krek, ona je bila 

treći partner u antijugoslovenskoj igri i na njenoj teritoriji ostali su mnogi kompaktni 

jugoslovenski nacionalni krajevi. Krek je tražio da se prema ovim neprijateljskim 

                                                 
15 Isto, 417−418. 
16 Dvadesetih godina dugo je bio ministar spoljnih poslova Kraljevine Jugoslavije. Glavni njegov cilj je bio da se 

nađe sporazum sa Italijom ili barem da se nađe modus vivendi sa Rimom. 
17 Isto, 456−467. Zapisnik sa sednice vlade od 6. novembra 1942. 
18 Zahtevi za zajedničku spoljnu politiku i zajedničke korake su bili sasvim razumljivi. Pored spoljne politike 

emigrantske vlade s Ninčićem na čelu, postojale su još najmanje dve nezvanične spoljnopolitičke linije. Hrvati 

pod vođstvom Krnjevića su se skoro stalno raspitivali kod anglosaksonskih sila o mogućem izdvajanju hrvatskih 

teritorija iz Jugoslavije. Slovenačka linija sa Krekom na čelu isto je gledala okolo, ali ona je barem ponekad 

mirila stavove sa Ministarstvom spoljnih poslova. Primedba predsednika vlade Slobodana Jovanovića. Vidi.: 

Isto, 468. Ne sme se zaboraviti ni na srpsku spoljnopolitičku liniju za ostvarivanje srpskih ciljeva koju su vodili 

Konstantin Fotić, poslanik u Vašingtonu, i Jovan Dučić, bivši poslanik u Budimpešti.  
19 Jugoslovenske vlade u izbeglištvu 1943−1945, Beograd 1981, 126−127. 
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zemljama postave jugoslovenski zahtevi. Pri formiranju zahteva prema Italiji Krek je 

smatrao da se treba držati dva načela. Prvo, da ona mora iščeznuti sa Balkana i sa 

jugoslovenske obale Jadrana. A drugi, možemo reći klasičan, princip je bio da se ostvari 

konačno oslobođenje i ujedinjenje Slovenaca u Jugoslaviji.
20

 Ovaj princip je Krek smatrao 

utoliko važnijim jer će taj način u okvir tog pitanja doći, pored svih primorskih Slovenaca, 

još i slovenski delovi Koruške i Štajerske koji su ostali pod Austrijom, i rapski Slovenci, 

naseljeni na teritoriji između granice i reke Rabe oko grada Monoštera
21

 u Mađarskoj. 

Ukoliko zahtev jugoslovenske vlade ne bi bio ovako baziran, onda bi se borili samo za 

neke doline, i neka sela.
22

 „Sada mi tražimo sve; i to odlučno moramo tražiti sve. Treba 

naznačiti srezove poimence, da se vidi da zbilja tražimo malenkost koja je naša“.
23

 Notu 

su smatrali prihvatljivom posle stilizacije. Složili su se i u tome da se u noti ne traže 

konkretni odgovori od velikih sila, već da je njihov cilj samo to da skrenu saveznicima 

pažnju šta smatraju da je njihovo. Juraj Krnjević je, međutim, još dodao da se u noti koja 

će govoriti o granicama prema Mađarskoj ne sme zaboraviti Bajski trokut.
24

 

 

 

 

Drugi vojnički i politički faktor koji je imao jasne zamisli o posleratnom 

političkom uređenju države i o njenom teritorijalnom prostiranju bio je četnički pokret. 

Vođa ovog pokreta je bio Draža Mihailović, generalštabni pukovnik jugoslovenske 

armije, kasnije ministar vojske u emigrantskoj vladi i ujedno glavni komandant „domaće 

vojske“. Ova organizacija je, iako  skoro čisto vojničke prirode – barem ju je njen vođa u 

javnim istupima uvek tako karakterisao – imala jaku ideološku pozadinu. Ovu pozadinu je 

osigurao Srpski kulturni klub koji je nastao 1937. usled oživljavanja rasprava oko srpsko-

hrvatskih odnosa. Jedan od glavnih ideologa Kluba je bio Stevan Moljević, advokat iz 

Banje Luke, koji je već u leto 1941. godine izradio svoj nacrt pod nazivom „Homogena 

Srbija“, koji je usvojio i četnički pokret. Moljević je mislio, i ovo mišljenje su delili i neki 

članovi emigrantske vlade, da Srbija ima misiju na Balkanu. Srbija treba da okupi i vodi 

male narode i države ovog prostora, a na tu ulogu je polagala pravo na osnovu njene 

viševekovne borbe protiv Turaka i u zadnje vreme njenog otpora protiv Nemaca.
25

 

Za razliku od jugoslovenske emigrantske vlade i od Jugoslovenske komunističke 

partije, koje su sa različitim predznakom, ali sa razmišljanjima koja su poticala iz istog 

korena i nisu stavljala nacionalne parole na svoje zastave, četnički pokret je imao izrazit 

                                                 
20 Po prvom principu trebalo je tražiti Zadar, Rijeku, sva kvarnerska i dalmatinska ostrva, Istru i Trst, dok su po 

drugom principu u okvir jugoslovenske države trebalo da uđu svi slovenački i hrvatski krajevi Julijske Krajine, 

tj. provincija Trst, Gorica i Udine, i takozvani rezijski Slovenci. Isto, 127.  
21 Monošter (Szentgotthárd), centar Slovenaca u Mađarskoj u to vreme. 
22 Jugoslovenske vlade u izbeglištvu 1943−1945, 128. 
23 Isto, 128−129. 
24 Isto, 133.  
25 No, smatralo se da je za ovu ulogu jedino sposobna jedna jaka Srbija unutar Jugoslavije. Samo ostvarivanje te 

uloge i dalje jačanje Srbije mogli su se ostvariti putem poboljšanja njenih odnosa sa Bugarima. Jugoslovenski 

federalizam, I, 677−678.    
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nacionalni karakter. Bilo je neosporno da je želeo zastupati srpske interese.
26

 Međutim, to 

nije značilo da je odbacio Jugoslaviju. Naprotiv, da bi Srbija mogla ispuniti svoju 

istorijsku misiju − tj. dobiti hegemoniju na Balkanu – prvo je morala dobiti hegemoniju u 

Jugoslaviji.
27

 Ova jugoslovenska država bi imala malo sličnosti sa predratnom 

Jugoslavijom na predratnu Jugoslaviju. Bila bi preuređena, i to po optimalnim srpskim 

interesima. Nova federativna Jugoslavija bi imala po ovom konceptu tri federativne 

jedinice: veliku Srbiju, veliku Sloveniju i između njih malu Hrvatsku. Nacrt je smatrao 

najvažnijim da se odrede najpre granice Srbije unutar Jugoslavije, no te granice su neretko 

prelazile i državne granice Jugoslavije. Bili su zahtevani neki severni delovi Albanije, od 

Bugarske su tražili Vidin i Ćustendil, Temišvar zajedno sa istočnim Banatom od 

Rumunije, dok bi od Mađarske odvojili Baranju zajedno sa Pečujem. Tako nastala etnički 

čista, kao što i njeno ime pokazuje, homogena srpska država bi imala unutar svojih 

granica sve teritorije na kojima žive Srbi.
28

 U decembru 1941, Draža Mihailović je, 

između ostalog, označio sledeće ciljeve četničkog pokreta: stvaranje velike Jugoslavije i 

unutar nje velike Srbije (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srem, Banat i Bačka); 

borba za dobijanje slovenačkih teritorija koje su pod nemačkom i italijanskom vlašću, za 

dobijanje severnoalbanske i bugarske teritorije, i pored navedenog da se uspostavi 

direktna teritorijalna veza između Srbije i Slovenije.
29

 

 

 

 

Treća, i od sredine 1943. godine, svakako najvažnija jugoslovenska snaga, koja 

je, pored sve aktivnijeg diplomatskog i političkog angažovanja i ozbiljnih ratnih operacija, 

radila na tome da svoje zamisli odmah i praktično realizuje, bila je Jugoslovenska 

komunistička partija, odnosno AVNOJ. Razmišljanja i koncepcije o teritoriji buduće 

države i KPJ i emigrantske vlade išli su paralelno skoro na svim linijama.
30

 Zahtevane 

teritorije su bile skoro iste, čak i njihove koncepcije o uređenju srednje Evrope i Balkana 

su bile u suštini iste sve do tačke da je potrebno da se mali narodi slože i da se sarađuje. 

                                                 
26 Taj stav je izmenjen tek 1944. godine na takozvanom Svetosavskom kongresu pokreta, kada je Mihailović 

raskidao sa otvorenom velikosrpskom propagandom, i umesto toga se izjasnio za potrebu jugoslovenskog 

jedinstva i demokratije i ukidanje vojničke diktature. Branko Petranović, Srbija u drugom svetskom ratu 

1939−1945, Beograd 1992, 387. Verovatnije je, međutim, da je ova promena bila pre rezultat izmenjenih 

okolnosti, nego promene njegovog mišljenja.  
27 Jugoslovenski federalizam, I, 677−678. 
28 Moljević je putem razmena stanovništva prvo mislio da postigne etničku čistoću. U decembru 1941, međutim, 

u svom pismu poslatom jednom od glavnih ideologa pokreta, već pominje i korišćenje striktnijih mera. Da bi se 

što uspešnije ogradili od Hrvata, smatrao je da je potrebno da se stvori svršen čin. Treba što pre posesti glavne 

tačke na etničkoj granici između dva naroda, znači: Osijek, Vinkovce, Slav. Brod, Sunju, Karlovac, Knin i 

Šibenik, te Mostar i Metković, i onda iznutra pristupiti čišćenju zemlje od svih nesrpskih elemenata pre nego što 

bi se neko osvestio. Krivci bi bili na licu mesta kažnjeni, dok bi ostalima bila data mogućnost odlaska – 

Hrvatima u Hrvatsku, a muslimanima u Albaniju ili u Tursku. I u slučaju vanjske državne granice smatrao je 

politiku svršenog čina optimalnom, no bio je svestan da za sve to nema dovoljno vojničkih snaga, pa je rešenje 

ovog pitanja poverio mirovnoj konferenciji. Isto, I, 680.  
29 Isto. 
30 Sovjetski Savez je podržavao teritorijalne zahteve emigrantske vlade a smatrao je prihvatljivim i zahteve KPJ, 

koju je nezvanično podržavao. 
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Ali, oko načina ostvarenja balkanske i/ili srednjoevropske federacije su postojale važne 

razlike između dva centra. 

U Jugoslaviji je KPJ bila jedina stranka koja je stajala na platformi 

samoopredeljenja naroda i podržavala pravo nacionalnih manjina za otcepljenje. Na 

Četvrtom kongresu partije, održanom u Drezdenu 1928. godine, KPJ je potpuno usvojila 

principe Kominterne, i izjasnila se za otcepljenje Hrvatske, podržala formiranje 

samostalne Crne Gore, pa poduprla čak i nacionalne pokrete Albanaca i Makedonaca. 

Priznala je pravo vojvođanskih Mađara da se otcepe i donela odluku o podržavanju 

stvaranja nezavisne Slovenije.
31

 Ovaj princip je ispoljila i prilikom iznošenja gledišta 

partija na osnivanju Balkanske antante u februaru 1934. KPJ je osudila ovaj sporazum 

smatrajući da on ima za cilj da održava versajske granice i podržava opstanak veštačkih i 

opresivnih država.
32

 Nešto kasnije, međutim, očevidno kao rezultat promenjenog stava 

Sovjetskog Saveza i prelaska Kominterne na politiku narodnog fronta, u Moskvi su 

prekinuli sa koncepcijom stvaranja balkanske komunističke federacije. KPJ je primila ovu 

promenu k znanju i odbacila ideju o stvaranju saveza socijalističkih republika sovjetskog 

tipa. Umesto toga, nacionalna i socijalna pitanja je htela da reši unutar postojećih državnih 

granica.
33

 

KPJ je bila u odnosu na emigrantsku vladu u prednosti zato što još nije bila 

legitimna,  

pa nije morala uzimati u obzir interese i mišljenje saveznika niti snositi 

diplomatske posledice mogućih preuranjenih koraka. S obzirom na takav status, 

jugoslovenski komunisti nisu imali diplomatska sredstva kojima je raspolagala 

emigrantska vlada. Stoga se nisu mogli obraćati velikim silama zvaničnim 

memorandumima i umesto toga komunicirali su na „partizanski“ način – deklaracijama i 

manifestima su davali do znanja velikim silama i narodima Jugoslavije koji su njihovi 

spoljnopolitički ciljevi i teritorijalni zahtevi.  

Između planova londonske emigrantske vlade i planova KPJ može se povući 

paralela ne samo u odnosu na njihove teritorijalne zahteve već i na vreme njihovih 

koncipiranja. Na početku su ovi planovi bili formirani u celini pojedinačno, no verovatno 

ne bez međusobnih saznanja o njihovom postojanju.  Kasnije je međutim, zahvaljujući 

pritisku velikih sila, došlo do sravnjivanja planova dve strane pa su teritorijalni zahtevi 

postali potpuno jednaki.
34

 To se vidi i iz spoljnopolitičkih ciljeva koalicione vlade 

osnovana u martu 1945, shodno odlukama drugog sporazuma Tito−Šubašić, potpisanog 1. 

novembra 1944. u Beogradu. Mala razlika u odnosu na ciljeve formirane za vreme rata 

                                                 
31 Kosta Nikolić, Komunistička Partija Jugoslavije i albansko pitanje 1914−1944. U: Kosovo i Metohija u 

velikoalbanskim planovima 1878−2000 (ur. Nikola Popović), Beograd 2001, 91. 
32 Vuk Vinaver, Stav KPJ prema balkanskom sporazumu iz 1934 godine, Istorijski časopis br. 2, 1982−1983, 

559. 
33 Slavoljub Cvetković, Pokušaji stvaranja Balkanske federacije 1944−1948. U: Balkan posle drugog svetskog 

rata (ur. Petar Kačavenda), Beograd 1996, 46−47. 
34 Mora se ovde napomenuti da pritisak velikih sila na dve strane nije imao za cilj da se pomire teritorijalni 

zahtevi, to je bilo sasvim sporedno za njih. Cilj je bio da se stvori saradnja između emigrantske vlade i KPJ 

(AVNOJ). 
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pojavila se prema Mađarskoj. Jugoslavija se de facto odrekla svih teritorijalnih 

revindikacija na štetu Mađarske, koje su prelazile predratne granice.
35

 

Jedno kratko vreme je međutim, iako nezvanično postavljena, figurirala 

mogućnost korekcija granica u korist Jugoslavije. Iz britanskih izvora saznajemo da su 

razgovarali F. W. Deakin, vođa britanske vojničke misije kod partizana u Vojvodini, i 

zapovednik partizanskih snaga koje su ušle u Vojvodinu, general Kosta Nađ. U ovom 

razgovoru je bilo reči i o mogućim korekcijama mađarsko-jugoslovenske granice na štetu 

Mađarske. General Nađ, koji je inače bio iz Vojvodine i to mađarskog porekla, nije 

spomenuo konkretne teritorije, samo je napomenuo da mađarsko-jugoslovenska granica 

nije dobra i izjavio da posle ispravki granica Jugoslavija neće imati teritorijalnih 

revindikacija prema Mađarskoj.
36

  

 Izjava generala Nađa je verovatno bila vezana sa pojavom partizanskih jedinica u 

Baranji prilikom njenog oslobođenja. Jugoslovenski partizanski odredi su prilikom 

oslobađanja ovih teritorija vršili aktivnu propagandu i agitaciju da ovi krajevi budu 

pripojeni Jugoslaviji.
37

   

Organi pri Odeljenju za zaštitu naroda (OZNA), članovi zapovedništva 

jugoslovenskih jedinica, odnosno oni Južnosloveni u Mađarskoj koji su se borili među 

partizanima i vratili u Mađarsku, osnivali su u raznim mestima narodnooslobodilačke 

odbore i organizovali stražu.
38

 „Svugde su visile jugoslovenske zastave, ljudi su nosili 

titovke i narod je bio ubeđen da će pogranične teritorije biti pripojene Jugoslaviji.“
39

 

Tanjug, zvanična jugoslovenska novinska agencija, u saopštenju od 11. decembra 1944. 

izvestila je da je iz mesta pogranične zone nastanjenih Srbima u Rumuniji i Mađarskoj – 

među ostalim i iz Baje, stigla delegacija u Beograd da traži pripajanje njihovih mesta 

Jugoslaviji. No ove vesti nisu bile dostavljane i objavljivane u jugoslovenskoj štampi.
40

 

Sredstva informisanja se nisu bavila ni dolaskom ostalih deputacija početkom 1945. 

                                                 
35 Branko Petranović spominje jedno pismo, čiji izvor nažalost ne navodi, koje je Tito poslao maršalu Tolbuhinu. 

U tom pismu je Tito navodno spominjao 50.000 hiljada Jugoslovena koji žive u Mađarskoj u graničnoj zoni, u 

Bajskom trokutu, u Pečuju i Aradu (sic!), i nagovestio da će Jugoslavija tražiti na osnovu istorijskog prava 

pripajanje ovih teritorija Jugoslaviji. B. Petranović, Balkanska federacija, Šabac 1991, 116.  
36 Deakinov izveštaj (25. novembar 1944) TNA. FO: Political Departments: General Correspondence from 

1906−1966 (FO 371), 44040, R20605/20605/92. Mada u ovom originalnom telegramu ne možemo to pročitati, u 

jednom drugom telegramu, koji se bavi istom temom, Maclean pozivajući se na isti razgovor između Deakina i 

Nađa, poziva se na Nađa, koji je isticao svoju nadu da će biti moguće rešiti ova pitanja sa Mađarskom mirnim 

putem, putem pregovora. Izveštaj Macleana (13. decembar 1944) TNA. FO: 371/44402, R20925/20925/92. 
37 Pored ostalog, i zbog toga je Bela Linder, gradonačelnik Pečuja za vreme srpske okupacije 1920, bio okružen 

nepoverenjem kada se u proleće 1945. pojavio u Pečuju. Uprava grada na čelu sa Ištvanom Borosanom, velikim 

županom, osumnjičila ga je da je došao u grad da bi pripremio teren za pripajanje grada Jugoslaviji. Beleška 

Bele Lindera od 11. oktobra 1956. Politikatörténeti Intézet Levéltára (PIL) 876. f., 4. ő. e. Politički komesar treće 

armije Jugoslovenske narodnooslobodilačke armije u svom izveštaju od 5. januara 1945. je izvestio Centralni 

komitet KPJ o dobrim odnosima između stanovništva i jugoslovenske vojske u kome je, po njegovom mišljenju, 

imala ulogu i njihova vrlo aktivna propaganda na mađarskom jeziku. Zbornik dokumenata i podataka o 

narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom IX, knj. 8 (ur. Miloš Krstić), Beograd 1969, 77. 
38 Memorandum o položaju Južnih Slovena u Mađarskoj. Pripremljen je u Ministarstvu spoljnih poslova 

Jugoslavije (druga polovina 1946. godine). Arhiv Jugoslavije (AJ) 507-IX. 75/III-1.92. 
39 Isto. 
40 Izveštaj Macleana (13. decembar 1944) TNA. FO 371/44402, R20925/20925/92. 
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godine.
41

 Sve ovo čini realnom pretpostavku da su Sovjeti odvratili Jugoslovene od 

zahteva prema Mađarskoj, verovatno zbog toga što su u Moskvi već tada računali da će 

Mađarska biti potpuno u njihovoj sferi interesa i nisu hteli ljutiti njihove „podanike“ 

takvim sitnicama.
42

 

 

 

Politika Jugoslavije prema Mađarskoj i Mađarima je imala više manjih ili većih 

promena u periodu od malo više od dve godine između zadnje godine rata i potpisivanja 

mirovnog ugovora. Od jeseni 1944. do proleća 1945. pokolj nad mađarskim 

stanovništvom u Jugoslaviji je najniža tačka. No, on nije ostavio posledice na zvanične 

odnose dveju država, koje su imale potpuno različit položaj.
43

 Posle smirivanja uzbuđenja, 

demokratska i federativna Jugoslavija je objavila novu nacionalnu politiku i ujedno 

pružila svom severnom susedu ruku pomirenja. To nije značilo da u Jugoslaviji nije bilo 

raznih planova kako da se otarase manjina – putem iseljavanja ili putem razmene 

                                                 
41 U januaru 1945. stigla je delegacija Bunjevaca i Šokaca oko Baje pod vođstvom Antuna Karagića, narodnog 

književnika i velikog gazde iz Gare kod Tita, i tražila da njihove teritorije uđu u okvir Jugoslavije. Radoslav 

Pavlović, O nepoznatom „odboru Baranjaca i Baranjskih optanata“ i neuspelim pokušajima da Baranja ostane 

u sastavu Vojvodine 1945. godine. U: Sentandrejski zbornik, tom 2 (ur. Dejan Medaković), Beograd 1992, 224. 
42 Ovoj pretpostavci protivreči sovjetski zapisnik o razgovoru između Andrije Hebranga i Staljina 9. januara 

1945. Prema ovom zapisniku, Hebrang je smatrao da Pečuj sa ugljenokopima i Bajski trokut (Baja i okolina) na 

osnovu istorijske tradicije, etničkih dokaza i ekonomskih razmišljanja treba dodeliti Jugoslaviji, i stavio u izgled 

vojničku okupaciju ovih teritorija. Staljin je, po ovoj zabelešci, savetovao da Jugoslavija ne sme dugo oklevati – 

„jugosloveni koji žive na ovim teritorijama sami moraju postaviti njihovo pripajanje Jugoslaviji, trebaju doneti 

odluku o tome i praviti galamu oko toga. Za pripajanja treba da se bori do poslednjeg daha.“ Iratok a magyar-

szovjet kapcsolatok történetéhez (1944 október – 1948. június) Dokumentumok (szerk. Vida István), Budapest 

2005, 89−90. U jugoslovenskoj zbirci dokumenata koju sam koristio prilikom pisanja ovog članka takođe postoji 

zapisnik gorespomenutog razgovora. Odnosi Jugoslavije i Rusije (SSSR) 1941−1945. Dokumenti i materijali (ur. 

Branko Petranović), Beograd 1996, 652−659. Iz ovog zapisnika, međutim, nedostaju delovi u kojima se bavi 

jugoslovenskim teritorijalnim zahtevima prema Mađarskoj. Arhivske signature zapisnika o ovom razgovoru 

između Hebranga i Staljina nisu iste u mađarskim i jugoslovenskim publikacijama. Pored razlike u sastavu, 

publikovani dokumenti se razlikuju i po dužini. Mađarski dokument je samo na dve stranice, dok jugoslovenski 

ima skoro osam strana i u njemu se Mađarska pojavljuje samo u kontekstu reparacija i njene uloge za rešenje 

nestašice uglja u Jugoslaviji. Prema dokumentima koje imam na raspolaganju i bez dodatnih istraživanja u 

fondovima u arhivskoj građi jugoslovenskog Ministarstava spoljnih poslova ne može se doći do pouzdanog 

stava.   
43 Iznenađujuća je činjenica da nijedan britanski obaveštajni oficir koji je bio prisutan na ovom prostoru nije 

znao ništa o ovom krvoproliću koje su počinili jugoslovenski partizani. U svojim izveštajima stalno su hvalili 

fair postupak partizana. U novembru 1944, kada je pokolj kulminirao, Philip Board, oficir za vezu u Bari, 

pozivajući se na saopštenja generala Nađa izvestio je o 250 Mađara koje su u sudskom procesu osudili na smrt i 

nad njima izvršili presudu. TNA, FO 371/44343, R19172/2091/92. U izveštaju se pominje samo to da su 

pokupili i odveli Mađare u Čurugu, ali ne zbog toga što su Mađari već što su ih osumnjičili da su učestvovali u 

raciji protiv Srba u Žablju januara 1942. Foreign Office Weekly Political Intelligence Summaries, January−June 

1945. Nos. 274−299. Millwood (N.Y.) 1983. Kasnije, kada je Foreign Office hteo da se informiše šta se desilo sa 

ovim odvedenim Mađarima, gde su bili deportovani, da li u Mađarsku ili u druge krajeve Jugoslavije, general 

Maclean je samo pretpostavio da su ih transportovali u Mađarsku, i nije pokazao sklonost da se raspita o tome 

kod Tita. „Čini se verovatnim da su ih deportirali za Mađarsku. O tome bi se moglo jedino uveriti ako bi smo se 

raspitali kod Tita što ja u ovom trenutku ne bi rado (ponavljam: ne bi rado) učinio“. Telegram brigadira 

Macleana od 4. februara 1945. TNA. FO 371/48924, R2538/1988/92. 
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stanovništva, koje su u modernim vremenima za svaku državu bile samo balast i teret.
44

 

Dok su ideju o iseljavanju ubrzo odbacili, planovima za razmenu stanovništva vraćali su 

se praktično ciklično.
45

 

 Politika Jugoslavije prema Mađarskoj posle Drugog svetskog rata je umnogome 

bila slična onoj koju je vodila u prvim godinama posle Prvog svetskog rata. Isto kao tada, 

i sada su računali na podršku Mađarske samo u jednom pitanju – pitanju jugoslovenskih 

aspiracija prema Italiji. Ono što je za Jugoslaviju 1919−1920. bila Rijeka sada je postao 

Trst. Pukovnik Obrad Cicmil, šef jugoslovenske misije pri Savezničkoj kontrolnoj 

komisiji u Mađarskoj, 17. septembra 1945, interesovao se za stav Mađarske o pitanju 

jugoslovenskih zahteva prema Italiji.
46

 Istovremeno je nagovestio da je Jugoslavija 

spremna da Mađarskoj da najveće povlastice pri upotrebi pristaništa i tranzitu kroz 

zemlju. „Jugoslavija je spremna podržavati sve zahteve Mađarske na mirovnoj 

konferenciji i na pripremama mira koje nisu protivrečne sa njenim interesima.“
47

 No, bez 

obzira na Trst, Mađarska je imala mali značaj u očima Beograda. Beogradu je bilo važno 

da na severu ima suseda koji mu ne ometa rad na njegovim balkanskim ciljevima.
48

   

 Sa mađarske strane su posle rata posebno isticali da imaju blagonaklonost 

Jugoslovena. Rado su obećali traženu podršku o pitanju Trsta, jer su članovi vlade, bez 

obzira iz koje partije bili, smatrali da će zauzvrat imati podršku Jugoslavije prilikom 

sređivanja svojih odnosa sa Čehoslovačkom i Rumunijom. Pored toga, jugoslovenski 

zahtevi su u slučaju Trsta bili zasnovani na ekonomskim razlozima, što su neki članovi 

mađarske vlade, na primer Janos Vörös, ministar odbrane, smatrali vrlo važnim sa gledišta 

Mađarske, jer su mogli jačati načelne osnove mađarskih težnji.
49

 

 Tito je u svom ekspozeu o spoljnoj politici Jugoslavije, 1. februara 1946, 

spominjao i Mađarsku. „Naša zemlja je – rekao je Tito – do sada dala najveće dokaze 

dobre volje da želi sa susjednom Mađarskom živjeti u dobrim odnosima. Prva je pružila 

ruku pomirnicu i prešla velikodušno preko prošlosti, baš u interesu budućeg mira i dobrih 

susjednih odnosa. Mi vjerujemo da mađarska vlada ne dijeli mišljenje onih 

revizionističkih i reakcionarnih elemenata u Mađarskoj koji su najviše krivi za zločine 

                                                 
44 Dva najpoznatija plana za iseljavanje je izradio Vasa Čubrilović, kasnije ministar zemljoradnje, i Sreten 

Vukosavljević, komesar za kolonizaciju u Vojvodinu. 
45 Prvi zamenik ministra spoljnih poslova, Vladimir Velebit, u svojoj izjavi datoj u Pragu je spominjao 

mogućnost razmene 300.000 Mađara u Jugoslaviji za polovinu manje Jugoslovena u Mađarskoj. Velebit je 

nagovestio da će odluka o tome biti donesena posle rezultata ugovora o razmeni stanovništva između 

Čehoslovačke i Mađarske. A. Sajti Enikö, Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 

1918−1947, Budapest 2004, 353. Avgusta 1946. godine se Jugoslavija zvanično obratila mađarskim organima sa 

predlogom da se izvrši razmena stanovništa – maksimalno do 40.000, i to na osnovu reciprociteta i po principu 

dobrovoljnosti. 
46 Jugoslovenska misija je stigla u Budimpeštu nakon što je Moskva pozvala Jugoslovene da pošalju svoju 

misiju. Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ 1941−1945, II, 342−343. 
47 Citira A. Sajti, Nav. delo. Vid. još: Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) 

minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1944. december 23. – 1945. november 15, A−B kötet, Szerk. jegyz. (bev. tan. 

Szücs László), Budapest, 1997, B. köt., 208−209. 
48 Ova slika se kasnije malo izmenila. Titovi planovi o balkanskoj federaciji su se pojavili u širim 

srednjoevropskim dimenzijama. 
49 Dálnoki Miklós kormányának…, B. köt., 208. 
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učinjene u vrijeme okupacije u Bačkoj, Međimurju i Prekomorju, a koji danas, ohrabreni 

nekim međunarodnim reakcionarnim krugovima, ponovo pokazuju svoje imperialističke 

prohtjeve prema susednim zemljama, a napose prema Jugoslaviji. Razumije se da ti ljudi 

škode samo Mađarskoj, jer slabe povjerenje susjednih naroda prema njoj. Prema tome, ne 

zavisi od nas kako će se naši odnosi razvijati ubuduće, već u prvom redu od same 

Mađarske.“
50

 

Dok je Tito samo ciljao na izvesne revizionističke krugove, jugoslovenska 

štampa je od decembra 1945. počela pravu protivmađarsku propagandu. U broju od 2. 

decembra, glasilo KPJ, Borba, donelo je članak glavnog urednika lista Dušana 

Blagojevića, koji je napao mađarsku stranku Malih gazda, koja je upravo pobedila na 

izborima, da želi reviziju granica. Prema Blagojeviću, Mađarskoj bi bilo bolje da se 

umesto sanjarenja o reviziji koncentriše i radi na saniranju onih šteta koje je nanela svojim 

susedima. Ovo je bio prvi napad na Mađarsku, a potceniti njegovu važnost bila bi greška. 

Britanski poslanik u Beogradu R. C. Skrine Stevenson je smatrao mogućim da je ovaj 

članak bio opomena Mađarima u Bačkoj koji su na izborima u Jugoslaviji glasali protiv 

Narodnog fronta. Jedan uvodni članak je naime izuzetno značajan kada opominje na to da 

revizionističke pojave u Mađarskoj pojačavaju kod njenih suseda verovanje da za 

očuvanje svoje bezbednost nisu dovoljni koraci koje je Čehoslovačka preduzela protiv 

mađarskih manjina.
51

  

 Narednih nedelja počeli su sistematični napadi štampe na Mađarsku.
52

 Glasilo 

Srpskog narodnog fronta, Glas, 27. decembra izvestilo je da vojvođanska mađarska 

manjina protestuje protiv politike mađarske vlade vođene protiv slovenske manjine i 

uporedili su to sa pozitivnom politikom Jugoslavije prema manjinama.
53

 Glas je u broju 

koji je izašao posle pravoslavnog Božića preuzeo članak Jozsefa Révaija iz mađarskog 

lista Szabad Nép (glasilo Komunističke partije Mađarske − KPM) u kojem je Révai, inače 

glavni urednik lista i član politbiroa KPM, jedinom preprekom mađarsko-jugoslovenskih 

dobrih odnosa smatrao mađarski šovinizam.
54

 Skoro u isto vreme, 12. januara, 

jugoslovenska štampa se ozbiljno i detaljno bavila opasnostima od mađarskog 

revizionizma. Tanjug je obavestio o tome u članku od dva i po stupca pod nazivom 

„Veliko mađarski revizionisti nastavljaju“. Zaključak tog članka je bio potpuno saglasan 

onom već spomenutom Titovom ekspozeu o spoljnoj politici Jugoslavije – da će 

                                                 
50 Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ 1946, I, 31. Slično je izjavio dva meseca kasnije reporteru mađarskog lista 

Népszava. Isto, 90. 
51 Povampirenje Mađarskog revizionizma. Borba, 2. decembar 1945. Borba je 5. decembra donela govor Jovana 

Veselova, ministra agrarne reforme i kolonizacije, održan u Subotici, u kojem je Veselov apostrofirao nacionalne 

manjine, naročito Mađare a u manjoj meri i banatske Rumune, kao nepouzdane elemente. Govorio je o njihovom 

negativnom stavu prema Narodnom frontu i istakao da Jugoslavija ne sme dozvoliti postojanje nikakve pete 

kolone, iredentizma i revizionizma. Izveštaj Stevensona (5. decembar 1945) TNA. FO 371/48924, 

R20609/1988/92.   
52 Borba je 18. decembra objavila članak vrlo zvučnog naziva – Mađarski teror protiv pripadnika naših naroda – 

o pritisku mađarske vlade na Južne Slovene u Mađarskoj, što je imalo za cilj da spreči pripadnike slovenskih 

naroda da uče na maternjem jeziku. 
53 Izveštaj Stevensona (28. decembar 1945) TNA. FO 371/48693, R21554/20533/92. 
54 Révai se izjasnio da su u vezi sa pitanjem Trsta interesi Mađarske potpuno isti interesima Jugoslavije. Izveštaj 

Stevensona (9. januar 1946) TNA. FO 371/59524, R844/844/92.   
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blagonaklonost Jugoslavije prema Mađarskoj zavisiti od toga do koje mere je ona spremna 

da likvidira revizioniste.
55

 Istovremeno, 17. januara 1946, u Glasu, Politici i Borbi je bio 

objavljen isti trostubačni članak u kojem obaveštavaju čitaoce o navodnom teroru 

vršenom nad južnoslovenskim stanovništvom u Mađarskoj.
56

 Sve ovo je, normalno, 

probudilo interesovanje Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije. Foreign Office je 

u telegramu tražio obaveštenje od svog predstavnika u Budimpešti da li ima bilo kakvog 

znaka da Mađarska želi ispravku granice prema Jugoslaviji, što bi moglo obrazložiti 

žestoke ispade Jugoslovena.
57

 Šef britanske misije, Alvary Frederick Gascoigne, međutim, 

nije video nikakav znak da Mađarska vrši bilo kakvu agitaciju da se promeni ova granična 

linija.
58

 

 Najverovatnije je da je iznenada započeta i sve većim elanom vršena 

protivmađarska agitacija bila izazvana postignutim rezultatima na izborima u Mađarskoj, 

odnosno pobedom stranke Malih gazda. Jedan od visokih činovnika Foreign Officea, John 

Colville, došao je do istog zaključka. Prema njegovom mišljenju, u jugoslovenskim 

napadima na Mađarsku je došla do izražaja averzija komunista prema stranci Malih gazda. 

Nije isključio ni to da su ovi ispadi samo predigra za neke planirane mere protiv mađarske 

manjine u Jugoslaviji.
59

  

Na inicijativu jugoslovenske misije – da bi se odbranila od neprekidnih 

jugoslovenskih napada i istovremeno pridobila njenu blagonaklonost, mađarska vlada je u 

januaru 1946. godine izvršila popis stanovništva u krajevima gde su živeli Južnosloveni 

da bi tačno utvrdila njihovo brojno stanje.
60

 Ovim pitanjem se detaljno bavila i 

jugoslovenska Politika, osuđivačkim tonom, naravno. U novinama je citiran članak, 

objavljen 16. marta u Slobodi, glasilu fronta slovenskih antifašista u Mađarskoj, koji je 

osudio način izvršenja popisa. Istovremeno je citirana i izjava predsednika vlade 

Mađarske, Ferenca Nagya, od 19. marta, u kojoj je priznao da je bilo problema sa 

popisom. Politika je došla do zaključka da popis stanovništva nije dobro pripremljen i da 

slovenski živalj nije dobio garantije da mu se neće desiti ništa ako se izjasni o svojoj 

nacionalnoj pripadnosti. Iseljavanje Nemaca, koje je bilo u toku, takođe ih je obeshrabrilo. 

Pisac članka je smatrao da slobodno opredeljenje  nije moguće u prisustvu reakcionarne 

administracije, reakcionarskih učitelja i popova, i da je trebalo da imaju potpunu saradnju 

sa Antifašističkim frontom Slovena u Mađarskoj. Na kraju je došao do zaključka da 

Mađari žele nastaviti svoju staru politiku – da podele Slovene na male grupe, pa su im 

ponudili srpski, hrvatski, bunjevački, šokački, venetski itd. identitet. Pored toga, popisom 

je bilo obuhvaćeno izjašnjavanje o maternjem jeziku i nacionalnosti, čime se htelo ukazati 

na što veći broj Slovena kojima je mađarski bio maternji jezik.
61

 

                                                 
55 Izveštaj Stevensona (15. januar 1946) TNA. FO 371/59524, R1178/844/92. 
56 Izveštaj Stevensona (17. januar 1946) TNA. FO 371/59524, R1422/844/92. 
57 Telegram Foreign Officea upućen Budimpešti i Beogradu (26. januar 1946) TNA. FO 371/59524, 

R1178/844/92. 
58 Telegram Gascoignea (28. januar 1946) TNA. FO 371/59524, R1516/844/92. 
59 Zabeleška Colvillea (31. januar 1946). Isto. 
60 Izveštaj britanske misije u Budimpešti (21. mart 1946) TNA. FO 371/59524, R5043/844/92. 
61 Malo kasnije se međutim činilo da će ovo pitanje biti rešeno. Šef jugoslovenske misije u Budimpešti, Obrad 

Cicmil, izjavio je svom britanskom kolegi da je sasvim zadovoljan blagonaklonošću mađarskih vlasti prema 
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Prema događajima i jugoslovenskim izjašnjavanjima u prva tri meseca 1946. 

godine, moglo se činiti da je posle Istre i Koruške Mađarska dospela na listu 

spoljnopolitičkih prioriteta Jugoslavije. Do ovakvog zaključka je došao britanski poslanik 

u Beogradu, Stevenson, videći vrlo živo interesovanje Aleša Beblera, šefa odseka za 

pripremanje mirovnog ugovora i zamenika ministra spoljnih poslova Jugoslavije, za 

mirovni ugovor sa Mađarskom.
62

 U britanskom Ministarstvu spoljnih poslova nisu 

isključili mogućnost da će Jugosloveni izaći sa nekim zahtevom prema Mađarskoj i tako 

dati novi izgovor Sovjetima za jačanje pritiska na mađarsku vladu, ukoliko ona ne izvrši 

dovoljno spremno njihove zahteve.
63

 

Ova sumnja Britanaca je bila pojačana u junu 1946, kada je šef južnoevropskog 

odseka u Foreign Officeu, William G. Hayter, razgovarao sa svojim jugoslovenskim 

kolegom visokog ranga, Slobodanom Nešićem. U razgovoru je Hayter primetio da se 

mađarska delegacija, koja je upravo stigla u London, žali na sve susede i ima pretenzije u 

odnosu na njih, no da Jugoslaviju uopšte ne pominje. Nešić je svojim odgovorom 

zaprepastio Haytera. Izjavio je da smatra sigurnim da će, ukoliko Mađarska bude 

preuređena u demokratsku prijateljsku državu, biti moguća ispravka granica u korist 

Mađarske, i da će se tada 400.000 Mađara iz Jugoslavije moći vratiti matici. Hayter nije 

znao koliko ozbiljno da uzme ovu izjavu i koliki značaj da joj pripiše. Za svaki slučaj 

obavestio je o njoj britanske poslanike u Beogradu i Budimpešti.
64

  

William Mitchell Carse, britanski otpravnik poslova u Budimpešti, nimalo se nije 

obradovao ovom telegramu. U brojnim razgovorima koje je vodio sa mađarskim 

političarima nikad se nije spominjalo da bi Mađarska htela promeniti mađarsko-

jugoslovensku granicu, i Mađari su – pisao je Carse u svom odgovoru – uvek spominjali 

tretman mađarske manjine u  Jugoslaviji kao primer koji bi Čehoslovačka trabalo da 

primeni. Uzimajući ovo u obzir, smatrao je da ne treba „pipati“ u ovom pravcu, jer bi čak i 

najdiskretnija raspitivanja mogla izgledati kao da je London spreman da podrži ovakav 

predlog.
65

 

Činovnik britanskog poslanstva u Beogradu, George L. Clutton, opisao je Nešića 

kao političara koji je daleko od svog ureda sklon preterivanju i da sebe prikazuje 

nepogrešivim. Njegov značaj se ne sme preceniti, jer „ne smeta mnogo“ u beogradskom 

                                                 
slovenskoj manjini, i njenom namerom da im obezbedi svaku mogućnost da se školuju na maternjem jeziku. 

Isto. 
62 Izveštaj Stevensona  (29. mart 1946) TNA. FO 371/59524, R5795/844/92. 
63 Zabeleška J. R. Williamsa (16. april 1946). Isto. Ovde treba napomenuti da su vodeći mađarski komunisti bili 

sličnog mišljenja. Glavni sekretar MKP, Mátyás Rákosi, pred jugoslovenskim predstavnikom je izjavio da se 

pitanje nepravdi prema južnoslovenskom stanovništvu smesta mora rešiti, jer ako oni to ne urade, Tito će 

preduzeti mere. „Jeste, ako mi ne učinimo nešto, onda će Tito doći sa teritorialnim zahtevima, sasvim pravedno.“ 

Izveštaj jugoslovenskog predstavnika u Mađarskoj (16. april 1946) AJ. 507-IX. 75/I-1-67. Ove bojazni Rákosija 

su bile potvrđene prilikom njegovog boravka u Beogradu. Anatolij Lavrentijev, sovjetski ambasador u Beogradu, 

u svom izveštaju je javio Moskvi da mu je Tito rekao kako je dao do znanja Mađarima da mogu izbeći da 

jugoslovenski teritorijalni zahtevi uđu u tačke dnevnog rada mirovne konferencije samo ako osiguraju isto pravo 

slovenskim narodima kao što je Jugoslavija obezbedila mađarskoj nacionalnoj manjini. Iratok a magyar-szovjet 

kapcsolatok történetéhez, 206−208. 
64 Telegram Haytera (22. jun 1946) TNA. FO 371/59524, R9343/844/92. 
65 Telegram Carsea (26. juni 1946) TNA. FO 371/59524, R10036/844/92. 
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Ministarstvu spoljnih poslova.
66

 Prema tome, Nešićeve izjave se mogu shvatiti najviše u 

tom smislu da je želeo uveličati svoj značaj. Nasuprot ovih, nimalo laskavih primedbi, u 

beogradskom britanskom poslanstvu su smatrali da ipak može biti nešto u tome što je 

Nešić govorio. Iz Nešićeve izjave da Mađarska mora postati miroljubiva i demokratska 

država, britanski diplomati u Beogradu su istakli da treba podrazumevati da će ona imati 

komunističko ili tome slično uređenje. Ukoliko to Mađarska prihvata, onda će Jugosloveni 

– pisao je Clutton – biti spremni da joj oproste isto kao što su oprostili Bugarskoj. No, 

Mađarska bi trebalo da dâ ozbiljne dokaze o komunističkom zaokretu pre nego što se 

postavi pitanje ispravke granice u njenu korist. Sve ono malo što je objavljeno u 

jugoslovenskoj štampi o Mađarskoj govori o lošem tretmanu mađarskih vlasti prema 

Južnim Slovenima. Nasuprot tome, mađarska manjina u Jugoslaviji je skoro razmažena. 

Nekoliko mađarskih bogataša je bilo u logoru, ali nije bilo interniranja kao u slučaju 

volksdeutchera – možemo pročitati u izveštaju. Jugoslaviji, naravno, nije u interesu da 

komplikuje manjinsko pitanje, ali se ipak ne može isključiti mogućnost da će Jugosloveni 

koristiti svoju mađarsku manjinu da bi podržali učvršćenje komunističkog sistema u 

Mađarskoj.
67

   

Kampanja u štampi se stišala u proleće. Članci su opet naglašavali zajedničku 

sudbinu dvaju naroda i mogućnost prijateljske saradnje Mađarske i Jugoslavije. Na ovo su 

u Mađarskoj bili izrazito prijemčivi. Budimpešta je i inače pokazala primereno držanje: ne 

samo što se trudila da popravi položaj svog južnoslovenskog stanovništva, što je bila 

glavna primedba u jugoslovenskim ispadima, nego je počela u sve većoj meri da plaća 

reparacije.
68

   

Ma kako dobro zvučala parola o prijateljskoj saradnji, Mađarska je ipak bila 

poražena zemlja, a neki drugi prijatelji Jugoslavije su imali ozbiljnih problema sa njom. 

Takva je bila Čehoslovačka, s kojom je Jugoslavija 9. maja 1946. potpisala ugovor o 

prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i saradnji u miru. U drugom odeljku ovog ugovora, 

ugovorne strane su se obavezale da će učiniti sve da spreče napad Nemačke ili bilo koje 

druge države koja bi se s njom direktno ili na bilo koji drugi način udružila.
69

 Jedva je 

sporno da su visoke strane ugovornice pod „bilo kojom drugom državom“ podrazumevale 

Mađarsku.
70

 

Jugoslavija je slično svojoj srednjoevropskoj politici u međuratnom periodu – i 

shodno gledištima izlaganim na sednicama emigrantske vlade u Londonu – a da bi 

                                                 
66 Telegram Cluttona (18. juli 1946) TNA. FO 371/59524, R11266/844/92. 
67 Isto. 
68 Mađarska je, praktično sama, već u toku 1945. počela da plaća reparacije Jugoslaviji, mada još nije bila 

određena njihova tačna vrednost, način i rok plaćanja (o tome su potpisali ugovor tek 11. maja 1946). 

Ministarski savet Mađarske je u oktobru 1945. dozvolio da se na račun reparacija prevozi seme za setvu u 

vrednosti od 25 miliona zlatnih penga za Jugoslaviju. Dálnoki Miklós Béla kormányának…, B köt., 440. Još pre 

ove odluke, u julu 1945, rešili su da se na zahtev Jugoslavije, a s obzirom na važno spoljnopolitičko gledište, 

Jugoslaviji isporuči 1000 kubika građevinskog drveta, vlasništvo grada Subotice, ali da to bude uračunato u 

reparaciju. Isto, 665. 
69 Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ 1946, I, 129. 
70 Iako je u to vreme svaki sličan ugovor sklopljen između srednjoevropskih država podrazumevao ovakvu 

formulaciju, nema sumnje da se u ugovoru između Jugoslavije i Čehoslovačke ova formulacija odnosila na 

Mađarsku, kao jedinu zemlju koja je mogla biti pretnja zemljama potpisnicama navedenog ugovora.  
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obezbedila svoju sigurnost – naročito uzela u obzir interese Čehoslovačke prema 

Mađarskoj i Austriji. Ovaj aspekt je došao u prvi plan u proleće 1946. kada su počeli 

čehoslovačko-mađarski pregovori o razmeni stanovništva. U leto iste godine, kada je 

čehoslovačka vlada, nezadovoljna izvršenjem razmene stanovništva, nagovestila dalje 

proterivanje mađarskih masa, jugoslovenska mirovna delegacija je 16. avgusta bez 

ikakvih priprema preduzela korake za pregovore sa mađarskom mirovnom delegacijom o 

jednom ugovoru o razmeni stanovništva. Nedelju dana kasnije, jugoslovenska mirovna 

delegacija je izložila svoje opšte gledište o nacrtu mirovnog ugovora sa Mađarskom. 

Gledište je izložio Avdo Humo, član mirovne delegacije, na sednici Političko-teritorijalne 

komisije za Mađarsku. U svom govoru, 24. avgusta 1946, Humo je istakao ugnjetačku 

nacionalnu politiku stare Mađarske i revizionističku politike Hortijevog režima. 

Spomenuo je i značaj sređivanja ekonomskih pitanja.
71

   

Iz govora nije moglo da izostane ni verolomstvo Mađarske – povreda ugovora o 

večitom prijateljstvu – odnosno lista zločina koje su počinile mađarske okupatorske 

vlasti.
72

 Šovinistička i revizionistička mađarska propaganda pre rata je imala takav uticaj 

na Mađare u Jugoslaviji da su se oni stavili na raspolaganje mađarskoj vojsci i 

okupacionim vlastima. Oni su učestvovali u mnogim zločinima i sarađivali sa 

okupatorom. Jugoslaviji je međutim poznato da u Mađarskoj danas postoje demokratske 

snage koje hoće da prekinu vezu sa ovom mračnom prošlošću, i koje se bore da bi 

mađarski narod živeo u dobrosusedskim odnosima sa jugoslovenskim narodima.
73

 

Jugoslovenska delegacija se rukovodi načelima dobrosusedskih i prijateljskih odnosa sa 

mađarskim narodom i želi da pomogne mađarskom narodu da uspostavi čvrst demokratski 

poredak u svojoj zemlji, i ne rukovodi se načelom osvete nad Mađarima. Iz svih tih 

razloga – isticao je Humo – ona se ograničila na minimum zahteva u poređenju sa 

ogromnom štetom koju joj je nanela mađarska okupacija, čiji je iznos deset puta veći od 

reparacije koja je Jugoslaviji dodeljena.
74

 Jugoslovenska delegacija je smatrala da su njeni 

zahtevi prema Mađarskoj zaslužili simpatiju i prijateljstvo Mađarske prema Jugoslaviji. 

Da bi stvorila prijateljske odnose sa Mađarskom, Jugoslavija nije podnela ni teritorijalne 

zahteve, mada je izvestan broj Jugoslovena ostao s druge strane granice. Čak je pitanje 

preseljenja stanovništva postavljeno na bazi dobrovoljnog pristanka, mada se ono u 

Jugoslaviji ticalo dobrog dela Mađara koji su svojim neprijateljskim stavom prema 

jugoslovenskom stanovništvu grubo povredili interese jugoslovenskog naroda. Na kraju je 

govornik jugoslovenske delegacije izrazio svoju nadu da će mađarska vlada obezbediti 

                                                 
71 Napomenuo je da Mađarska nije izvršila obaveze koje su proistekle iz Trijanonskog ugovora, naročito one 

koje su se ticale hidrotehničkog sistema, presečenog granicom. Neizvršenje ovih obaveza izazvalo je 

katastrofalne posledice: Dunav i njegove pritoke poplavile su plodne ravnice Vojvodine i pretvorile na taj način 

plodne predele u baruštine. Isto, 299−300.   
72 U svom govoru Humo je nastojao da podupre svoje izlaganje podacima. Po njemu, samo u Bačkoj je ubijeno 

18.000 Jugoslovena, 104.000 lica je bilo zlostavljano, što znači da su u Bačkoj 122.000 ljudi bili žrtve 

mađarskog terora, dakle 43%. Iz toga proizlazi, naglasio je Humo, da je svaki drugi Jugosloven ubijen ili 

zlostavljan u zatvoru ili internaciji po koncentracionim logorima. Isto, 300.  
73 Isto. 
74 Početkom januara Andrija Hebrang je u Moskvi procenio štetu koju je Mađarska nanela Jugoslaviji na 900 

miliona dolara. Odnosi Jugoslavije i Rusije…, 653. Od 100 milona dolara ratnih odšteta od Mađarske, 

Jugoslavija je, po dogovoru sa Čehoslovačkom od 22. novembra 1945, imala pravo na 70 miliona dolara. 
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Jugoslovenima u Mađarskoj slobodu i jednakost u pravima, tim pre što je i Jugoslavija 

dala Mađarima istu slobodu i jednakost u pravima stvarnog učešća u mesnoj upravi.
75

 

Jugoslovenska i mađarska mirovna delegacija su se 12. septembra 1946. načelno 

sporazumele o pitanju režima voda i o dobrovoljnoj razmeni stanovništva koja će 

obuhvatiti najviše 40.000 lica sa svake strane.
76

 Strane su lepo sarađivale na rešavanju 

ovih pitanja. Ipak, već sledeći dan, u Političko-teritorijalnoj komisiji za Mađarsku, šef 

jugoslovenske delegacije, Edvard Kardelj, vrlo je odlučno stao na stranu Čehoslovaka i u 

potpunosti podržao njihov zahtev da se Mađarska u mirovnom ugovoru izričito obaveže 

da će sprečavati svaku manifestaciju revizionističkih pokreta u Mađarskoj.
77

 Treba istaći 

da ovaj govor nije imao za cilj samo da podrži Čehoslovake, već je bio i reakcija 

Jugoslavije na mađarski memorandum koji je mađarska mirovna delegacija podnela 

konferenciji. 

Kardelj je obrazložio da razlozi nastojanja Jugoslavije da podrži čehoslovački 

predlog proističu iz njenih iskustava iz prošlosti, odnosno iz nekih činjenica u stavovima 

izvesnih mađarskih krugova, pa i same mađarske vlade. Memorandum mađarske vlade je 

izazvao zabrinutost njenih susednih zamalja, jer se kao „crna nit“ kroz njega provlačila 

misao – da revizionizam i fašizam koji su na kraju doveli Mađarsku u rat protiv saveznika 

na strani Hitlera nije plod politike određenih unutrašnjih snaga u Mađarskoj nego 

posledica jednog „nesrećnog stanja“ u podunavskom bazenu koje je tobože nastalo posle 

sloma Austrougarske monarhije. Drugim rečima, krivicu za učešće Mađarske u ratu na 

strani Hitlera ne snosi Mađarska, ne snosi ni Horthy zajedno sa svim vladajućim snagama 

u Mađarskoj, nego oni narodi koji su 1918. godine skinuli sa sebe jaram austrougarskog 

ugnjetavanja i stvorili svoje nacionalne nezavisne države. Ovo mađarsko gledište Kardelj 

je smatrao u suštini nepravilnim, jer „koren mađarskog revizionizma i fašizma leži u 

samim unutrašnjim snagama Mađarske, leži pre svega u velikomađarskom šovinizmu, u 

imperijalističkoj sanstefanskoj ideji, koja sanja o obnavljanju Mađarskog kraljevstva u 

onim granicama koje je Mađarska imala kad je bila na vrhuncu svoje osvajačke snage...“. 

Kardelj se žalio što u mađarskim dokumentima nije bilo gotovo ništa o tome, već su imali 

stanovište da slom Austrougarske monarhije i oslobađanje slovenskih naroda od 

austrougarskog jarma znače razbijanje jedne prirodne celine i stvaranje nereda u 

Podunavlju. Ova argumentacija, govorio je Kardelj, u krajnjoj liniji se svodi na odbranu 

Austrougarske monarhije, a to upravo i jeste mađarski revizionizam. Jugoslavija zato 

smatra da je Mađarska krenula na vrlo opasan put i da ona time odbija pomoć susednih 

zemalja. Takva njena politika će biti stalni izvor mađarskog revizionizma i svih mogućih 

antidemokratskih tendencija.
78

  

Drugi jugoslovenski član komisije, Stanoje Simić, bivši jugoslovenski ambasador 

u Moskvi, u svom govoru, održanom 23. septembra, o pitanju mađarske manjine izjavio je 

                                                 
75 Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ 1946, I, 301. 
76 Ako broj lica koja traže preseljenje u jednu od država ne bi dostigao cifru od 40.000, broj lica koja će se 

preseliti iz druge države trebalo je utvrditi tako da broj lica uvek ostane jednak. Slobodna razmena je trebalo da 

počne godinu dana posle stupanja na snagu konvencije koju će zaključiti, a operacije preseljenja imala da se 

rsporedi na razdoblje od tri godine. Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ 1946, II, 168−169. 
77 Edvard Kardelj, Govori na Pariškoj konferenciji, Zagreb 1947, 67−71. 
78 Isto, 70−71. 
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da je preseljenje Mađara iz Slovačke u Mađarsku problem u centralnoj Evropi koji mora 

da bude rešen pozitivno, a da Čehoslovačka u svojim željama može sa pravom da očekuje 

jugoslovensko razumevanje. Mađarska je krenula demokratskim putem, priznao je Simić, 

ali se u njoj još živi i izbija na površinu stari duh, što potvrđuje njen stav o predlogu 

čehoslovačke vlade o transferu mađarskog stanovništva.
79

 Simić je tom izjavom uzvratio 

na indirektnu pohvalu predstavnika SAD kojom je on pozvao Čehoslovačku da pođe 

putem Jugoslavije, koja je, kako je Amerikanac rekao, rešila pitanje manjina pomoću 

bilateralnog sporazuma o razmeni stanovništva sa Mađarskom. Jugoslovenski član 

komisije je na to napomenuo da Jugoslavija tim ugovorom nije htela rešiti pitanja 

manjina, odnosno da je to pitanje ona rešila unutrašnjim zakonodavstvom, na osnovu svog 

Ustava i na temelju ravnopravnosti svih nacionalnosti i svih pojedinaca. Jugoslavija je 

pomoću spomenutog sporazuma htela da postigne to – da otvori put za sve svoje 

sunarodnike koji se nalaze van njenih granica, u Mađarskoj, da bi se mogli organizovano 

vratiti u svoju domovinu.
80

 Međutim, Simić nije isključio ni to da ukoliko bi Jugoslavija 

imala iskustvo Minhena i Sudeta, i ona bi rešila ovo pitanje na sasvim drugi način. Sve u 

svemu, Jugoslavija je smatrala čehoslovački zahtev pravednim i smatrala sa nemalom 

licemernošću da će to stvoriti temelj za dobrosusedske odnose i za otklanjanje 

nepoverenja između Čehoslovačke i Mađarske.
81

 

Dve nedelje kasnije Simić je malo ublažio svoj stav. Dok je u ranijim govorima 

nedvosmisleno krivio mađarske vladajuće krugove za revizionizam i za ulazak u rat na 

strani Nemačke, u svom govoru od 12. oktobra je već podelio ovu odgovornost i krivicu 

bacio na Zapad, koji je u prošlosti svojom politikom omogućio da se u Mađarskoj učvrste 

takvi profašistički režimi koji su je doveli na stranu fašističke osovine.
82

 U ovom govoru 

se otvoreno izjasnio šta zapravo Jugoslavija od Mađarske očekuje: da se u potpunosti 

ispune obaveze prihvaćene u sporazumima zaključenim sa Jugoslavijom i 

Čehoslovačkom, i da se u predviđenom roku sklopi sporazum sa Čehoslovačkom o 

preseljenju 200.000 Mađara iz Slovačke u Mađarsku.
83

 

Na kraju, sporazum o razmeni stanovništva između Jugoslavije i Mađarske nije 

zaživeo. Mađarska to nikad nije ni forsirala, samo ga je prihvatila da zadovolji 

Jugoslaviju. A Jugoslavija je ovim potezom htela da podrži Čehoslovačku, koju je, kao što 

smo videli ranije, smatrala vrlo važnom sa aspekta bezbednosti Jugoslavije. Čim se 

ispostavilo da velike sile ne dozvoljavaju Čehoslovačkoj da iseli još mađarskih masa, 

                                                 
79 Zamenik šefa čehoslovačke delegacije, Vladimir Clementis, 16. septembra 1946. postavio je zahtev za 

preseljenje 200.000 Mađara iz Čehoslovačke. Mađarska delegacija je konstatovala da Čehoslovačka ima potrebu 

za radnom snagom dok u Mađarskoj vlada nezaposlenost. Time je htela da postigne argumentaciju protiv 

čehoslovačkog zahteva za transfer. Na ovo je Simić napomenu da ako bi Mađarska zaista pošla putem prave 

demokratije, njoj ne bi bila dovoljna čak ni ona radna snaga koju bi dobila putem transfera stanovništva. 

Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ 1946, II, 171. 
80 Vredi napomenuti da je Kardelj u svojim Sećanjima izneo kako je iseljenje dela Mađara iz Vojvodine bilo 

traženo pre svega zato što su time hteli obezbediti legalizaciju iseljenja Nemaca. Edvard Kardelj, Sećanja. Borba 

za priznanje i nezavisnost nove Jugoslavije 1944−1957, Beograd 1980, 85.  
81 Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ 1946, II, 171. 
82 Prigovorio je i to da antifašistička klauzula nije bila uključena u mirovni ugovor sa Italijom, koja je fašizmu 

dala ime, dok je bila upisana u mirovne ugovore sa satelitskim zemljama u Podunavlju. Isto, II, 234. 
83 Isto, II, 236. 
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Beogradu se nije žurilo da potpiše planiranu konvenciju o kojoj se načelno sporazumeo sa 

Mađarskom. Tim pre što se iz preliminarnih ocena ispostavilo – da dok u Jugoslaviji neće 

biti teško ispuniti kvotu za preseljavanje, u Mađarskoj će se malo ko odazvati pozivu.  

U međuvremenu je, 25. septembra 1946. godine, došlo do uspostavljanja 

zvaničnih diplomatskih odnosa između dveju zemalja. Predstavnici Jugoslavije su 20. 

februara 1947. godine potpisali mirovni ugovor sa Mađarskom, i ovim činom je otpočeo 

jedan vrlo intenzivan i plodan, mada će se kasnije ispostaviti i kratkotrajan, period u 

mađarsko-jugoslovenskim odnosima. Vrhunac tih odnosa bio je 8. decembar 1947, kada 

su dve države potpisale ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći. 
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ÁRPÁD HORNYÁK 

 

 

THE POLITICS OF THE YUGOSLAV POLITICAL FORCES 

TOWARDS HUNGARY DURING AND AFTER 

THE WORLD WAR II 

 
Summary 

 

In the paper the author analyzes relations of different Yugoslav political forces 

towards Hungary during and after the World War II. The Royal Yugoslav government in 

emmigration in London did not deal with the problem of Hungary very much. On the 

other hand the movement of Dragoljub Draža Mihailović haven’d had in it’s focus 

Hungarian question either, excpet for the ideas of some close allies of this movement that 

a part of Hungary (Baranya) should be a part of Serbia. The author mostly deals with the 

very complex relations of the Communist party of Yugoslavia and Josip Broz Tito 

towards Hungary. Even thousgh there were efforts and public statement even from Tito 

himself that the Communist party wants good relations with Hungary, there were also 

times of heavy struggle enad even attrocities.  

 

Keywords: Government in emmigration, Draža Mihailović, Josip Broz Tito, 

Communist party, Hungary. 
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РАЗГОВОР ЈОСИП БРОЗА ТИТА 

И РУКОВОДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ 1969. ГОДИНЕ 
 

 
Сажетак: Председник СФРЈ Јосип Броз Тито састао се 20. априла 1969. године са 

делегацијом Војводине у Карађорђеву, након званичног обиласка Покрајине. У исцрпном 

разговору војвођанско руководство га је упознало са индустријским и аграрним развојем 

Покрајине, као и неким актуелним политичким проблемима. Овај разговор, који је вођен 

тачно деценију након знаменитог састанка истих актера на којем је Тито упознат са 

привредним заостајањем Војводине, протекао је у опуштеној атмосфери. Записник са овог 

састанка, који се чува као поверљива грађа у Архиву Војводине, фонд 334, представља 

значајан историјски извор из више разлога. Пре свега, из њега се детаљно може сагледати 

економски положај Војводине у том историјском тренутку, али и Титово завидно познавање 

актуелне привредне проблематике. За историчаре социјалистичке Југославије свакако ће од 

значаја бити и Титов осврт на међународне односе тог времена, који је изнео на самом крају 

разговора. 

 

Кључне речи: Војводина, Југославија, Србија, Тито. 

 

 

Десет година након разговора у Новом Саду који је, октобра 1959. године, 

председник Југославије Јосип Броз Тито водио са највишим функционерима АП 

Војводине и НР Србије,
1
 а на коме су темељно претресени стање и перспективе 

војвођанске привреде, пре свега аграра, Тито се у Карађорђеву састао са новим, 

подмлађеним покрајинским и републичким руководством. Колико се из 

стенографских бележака може реконструисати, са Титом  су разговарали: Мирко 

Чанадановић, Илија Рајачић, Стипан Марушић, Ђурица Јојкић, Милош Минић, 

Маћаш Келемен, Ђорђе Гвозденовић, Марко Никезић, Петар Дрезгић, Душан 

Илијевић, Фрања Нађ и С. Филиповић.
2
 

                                                 
1 Стенографске белешке са овог састанка објавили су Ранко Кончар и Димитрије Боаров, Стеван 

Дороњски – одбрана аутономије Војводине, Нови Сад 2011, 723−755. 
2 Архив Војводине, фонд 334, поверљива грађа, 21/1969. 
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Поздрављајући присутне, председник Тито је нагласио да је његова посета 

Војводини у складу са препоруком 9. конгреса СКЈ да се што више обилази терен, 

да „видимо и боље осјетимо дух који у народу влада, да потпуније упознамо 

потребе и тешкоће“. Обилазак Војводине је био планиран већ дуже време, посебно 

због проблема пољопривреде, истакао је Тито и позвао Војвођане да га упознају са 

главним привредним и политичким токовима. У име покрајинског врха, уводно 

излагање је имао председник ИВ Војводине Стипан Марушић, који је на самом 

почетку најавио да ће оно обухватити само „основна питања која по нашој процени 

представљају и основне услове нашег развоја а која су до сада изражавала и 

успоравајуће факторе у нашем развоју“, док је за укупан приказ економских 

кретања Војводине Тита упутио на посебну информацију која му је била уручена 

претходног дана.  

Наглашавајући „релативно заостајање привреде у Покрајини и укупног 

развоја у Покрајини иза развоја који је бележен у земљи“ као укупну 

карактеристику читавог послератног раздобља, Марушић се позвао на статистичке 

податке. Навео је да је у периоду од 1947. до 1964. године стопа раста националног 

дохотка у Југославији износила 7,1% а у Војводини 6,3%, да је стопа раста 

индустрије у истом посматраном периоду у Војводини износила 11,1% док је 

југословенски просек био 12,8%, те да су у исто време инвестиције по становнику у 

Војводини биле ниже од југословенског просека за 5,5%. Даље је изнео оцену да су 

узроци наведеног дводеценијског релативног заостајања Војводине лежали у 

„наслеђеној структури привреде“, која је обухватала високо учешће пољопривреде и 

прерађивачке индустрије, а које су служиле као превасходна база захватања 

средстава у сврху изградње базичне индустрије и великих објеката ван Војводине, 

што је представљало основну оријентацију економске политике Југославије у 

послератним годинама. Одговарајући потврдно на Титову упадицу „да ли ту 

рачунате и онај принудни откуп?“, председник ПИВ је наставио своје излагање 

објашњавањем последица наведене привредне оријентације. По њему, војвођанска 

индустрија је остала конзервирана, уситњена и нереконструисана, пољопривреда се 

нашла у дуготрајном неповољном положају, а целокупна привреда Покрајине је 

била у извесној мери осиромашена и онеспособљена да прати општи степен развоја.  

По Марушићу, извесну наду су пружиле прве године привредне реформе: 

1965. и 1966, када је динамика привредног раста у Војводини пратила југословенски 

просек, али је већ 1967. године дошло до осетног заостајања, а 1968. и до пада 

производње испод нивоа који је остварен претходне године (у пољопривреди за 

10%, а у индустријској производњи за 0,3%). Главну кривицу за то назадовање 

пребацио је на металску, прехрамбену и текстилну индустрију, које су оствариле 

негативна кретања у читавој земљи, али је Војводину то најтеже погодило, будући 

да су те три гране у индустрији Покрајине учествовале са чак 60%. С друге стране, 

ни хемијска индустрија, односно индустрија нафте и гаса, није остварила очекивана 

„динамичнија кретања“. У погледу извоза, у прве две године привредне реформе 

војвођанска привреда је остварила годишњу стопу раста од 12,2%, што је 

превазилазило југословенски просек, али је 1968. године он знатно смањен (у 

просеку за 27% − индустријских производа за 18%, а пољопривредних за 35%). 
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Овакве негативне тенденције Марушић је приписао структури војвођанског извоза, 

у коме су пољопривреда и прехрамбена индустрија учествовале са чак 62%. 

Покушавајући да идентификује узроке „релативно слабих резултата у задње 

две године у Војводини“, Марушић је указао на запостављеност пољопривреде у 

целини, на недовољну децентрализацију средстава, на недовршеност процеса 

реконструкције тзв. старе индустрије, али и на „територијална ограничења и 

баријере“ који су успоравали процес интегрисања из „локалистичких и сличних 

разлога“. Најзад, поменуо је и закаснело формирање инвестиционих фондова на 

покрајинском нивоу, што је условило то да је Војводина располагала врло малим 

кредитним потенцијалом – за разлику од осталих подручја. Стога је покрајинска 

власт била принуђена да на неекономски начин, буџетским интервенцијама, решава 

питање „неких радних организација које су се налазиле у тешком положају“.  

Марушић је Титу представио и остале карактеристике развоја у Војводини: 

спорији раст животног стандарда и просечне личне дохотке у Покрајини који су у 

односу на југословенски просек били нижи за 8%; укупна инвестициона средства су 

1967. у односу на претходну годину била нижа за око 4%, док су обавезе по 

ануитетима 1966. године ангажовале 60% средстава из фондова које је војвођанска 

привреда имала на располагању, а наредне две године су чак превазишле 100%. 

Сама инвестициона потрошња у Војводини је од 1965. до 1967. године заостајала за 

1964. годином, да би тек 1968. дошло до извесног раста. Истовремено, знатан део 

средстава, који би се у нормалним околностима одвајао за развој, одлазио је за 

покривање губитака једног броја радних организација. За три године реформе је 

дошло до смањења броја запослених у друштвеном сектору за око 10%, са 416 

хиљада на 375 хиљада. С тим у вези је био и изнети податак о великом приливу 

неквалификоване радне снаге у Војводину, као и одливу квалификоване. 

У наставку излагања Марушић је указао на три главна правца будућег 

развоја Војводине: пољопривреду и њен развој, проблем модернизације и 

реконструкције, те коришћење потенцијала нафте, гаса и хемијске индустрије. У 

погледу пољопривреде  приметио је да су, залагањем покрајинског руководства, 

остварене „крупне, могло би се рећи револуционарне промене“ у претходној 

деценији (висок ниво агротехнике и зоотехнике, широк обим кооперације итд.), што 

је за последицу имало знатно већи принос него раније и изградњу низа објеката 

прерађивачке индустрије. Но, 1968. године је дошло до видних тешкоћа након две 

године повећаног извоза и смањеног увоза аграрних производа. Иако је Тито такав 

след догађаја окарактерисао као „пролазну ствар“, Марушић је апеловао да се 

превазиђу пропусти у заштити домаћих пољопривредно-прехрамбених производа 

од увоза по дампинг ценама, да се аграру  укаже адекватнији третман у кредитној 

политици итд. Стога је требало повећати средства којим су располагале радне 

организације у пољопривреди, а која су у минулој години била драстично опала. 

Указао је и на неповољну поседовну структуру у Војводини, где је просечан посед 

обухватао око 3 ха.  

У погледу модернизације и реконструкције индустрије, Марушић је уочио 

успоравање тог процеса у већини предузећа након привредне реформе, на шта га је 

Тито прекинуо: „Што ме нисте одвели у такво неко предузеће?“. У одговору на то 
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питање, Мирко Чанадановић је рекао да су га водили у успешна предузећа не да би 

сакрили негативне случајеве, него да види примере нове привредне оријентације, 

„илустрације наших настојања“. Након Титове реплике како би добро било „да 

видимо и оно што није настојање“, Марушић је наставио реферисање, предочивши 

да је предуслов успешне реконструкције и модернизације индустрије, која је 

отпочела још 1962. године, ублажавање неповољних кредита и затезних камата. 

Таква војвођанска индустрија још је била и уситњена (од 306 индустријских 

предузећа свега 29 су запошљавала преко хиљаду радника), а погађало ју је и 

стварање паралелних капацитета „на осталим подручјима земље“.  

При крају свог излагања, Марушић је истакао обећавајући пример развоја 

индустрије нафте и гаса, која је преко „Нафтагаса“ учествовала са 30% у 

југословенској производњи нафте и са 50% у производњи гаса. Међутим, и 

„Нафтагас“ се након преласка на систем кредитирања инвестиција суочио са 

недостатком динарских средстава за истраживање нових налазишта, што се није 

могло на прави начин надоместити иностраним кредитима. На сугестију 

председника Тита да би можда било корисно размишљати о „интеграцији нафташа“, 

Марушић је потврдио да је и сам „Нафтагас“ имао неке иницијативе у том правцу. 

Не спорећи потребу интеграције и повезивања читавог нафтног комплекса на 

југословенском нивоу, Марушић је ипак упозорио на то да „то треба да реализују 

радне организације и да при томе не би могла бити полазна основа да буде 

политичке или било какве друге интервенције“. 

У наставку састанка, Ђурица Јојкић се сложио са руководством Војводине у 

изнетим оценама и најавио да ће у јулу „ова цела ситуација и положај Војводине“ 

бити разматрани у републичкој Скупштини. У име републичког врха констатовао је 

да је  Војводина у минуле две године рапидно заостајала у укупном друштвеном 

развоју, а нарочито у економском, што је изазвало извесне социјалне проблеме – 

апострофирао је ниске личне дохотке у Војводини. Наставак таквих тенденција, по 

Јојкићевом мишљењу, могао је да створи „врло оштре социјалне па и политичке 

проблеме“. Разлог таквом стању пронашао је у чињеници да је реконструкција 

војвођанске индустрије почела крајем педесетих година, у време када су 

инвестициона средства морала да се враћају, што није био случај у претходним 

годинама, а што су искористили други крајеви. Такође, носеће привредне гране у 

Војводини − пољопривреда и прехрамбена индустрија, биле су подложније 

тржишним осцилацијама. 

Надовезујући се на Јојкићеву изјаву да замајац војвођанске привреде мора 

бити потенцирање прераде нафте и гаса, Тито се заложио да се убрза процес 

интеграције у хемијској и нафтној индустрији, на нивоу целе државе, како би се 

повећала продуктивност. Као позитивне примере навео је новосадски „Новкабел“ и 

„Потисје“ из Аде, који су били интегрисани са предузећима сличног профила и тиме 

олакшали продор на спољно тржиште. Милош Минић је приметио да интегрисање 

нафтне индустрије коче „дивергентни интереси“ различитих предузећа, која су 

монополски поделила југословенско тржиште. На то је реаговао Тито опаском да се 

монопол неће моћи одржати, да ће у случају отварања граница за увоз нафте сва та 
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појединачна предузећа пропасти и да је једини спас у интеграцији. Приметио је и: 

„ви у Војводини имате прилично добру перспективу што се тиче и гаса и нафте“. 

Илија Рајачић је искористио прилику да изнесе и неке негативне случајеве  

кооперације војвођанских привредних субјеката са предузећима из остатка земље. 

Као пример навео је аутомобилску индустрију, у којој су новосадски „27. март“ и 

нека друга предузећа били истиснули новоподигнути погони широм Југославије. 

Поновио је већ изнети податак да Војводина није располагала довољним кредитним 

потенцијалом за помоћ привреди, „док је мање-више у свим републикама то било 

могуће“. Маћаш Келемен је потврдио да су укупна обртна и текућа средства којима 

је Покрајина располагала била „веома мала“, а Ђурица Јојкић је у продужетку изнео 

да се цела Србија суочава са тешком економском ситуацијом. 

У наставку разговора Тито је поставио питање зашто није био проширен 

капацитет једине југословенске фабрике за прераду кукуруза, зрењанинског 

комбината, или пак није био изграђен сличан објекат. Представници Војводине су 

га исправили податком да постоји још једно такво постројење у Панчеву, такође у 

оквиру комбината, али да домаће тржиште није показало интересовање за 

потрошњу прерађевина од кукуруза, док се на страном није могло конкурисати 

кинеским произвођачима. Не слажући се у потпуности са објашњењем, Тито је 

поновио да прехрамбена индустрија и пољопривреда морају бити тесно повезане, 

иначе ће „прехрамбена индустрија диктирати цене које су вама ограничене јер не 

можете са цијенама пољопривредних производа ићи горе, тако да ће ту стално 

долазити до раскорака“. Указао је и на потребу „програмираности“, односно 

доношења плана и програма увоза и извоза, наводећи и конкретан пример кукуруза: 

„Сада је већ април, ускоро ће мај, а кукуруз стоји. Ту се не обрћу средства, па сам 

размишљао – ја то говорим у своје лично име – можда би само за тај случај требало 

дати неки регрес да се тај кукуруз извезе, јер ипак ће се онда средства која се добију 

за тај кукуруз обртати. Наиме, да нешто држава ту интервенише. Ја знам да ће ме 

неки грдити, али ћу настојати да се ту нешто учини“. Изневши своје уверење да је 

„кукуруз увијек био главни артикал нашег извоза“ и  додавши да ни „пшенице 

никад није одвише“, Тито се упустио у дискусију са др Петром Дрезићем о 

различитим сортама пшенице. Идентификујући као главни проблем чињеницу да су 

југословенске цене аграрних производа много више од светских, Тито је позвао на 

интензивнију интеграцију у пољопривреди, како би се превазишле ограничености 

уситњеног поседа у Војводини.  

Титови војвођански саговорници су у наставку разговора указали на 

постојеће препреке модернизацији пољопривредне производње и друштвених 

односа на селу, међу којима је најозбиљнија била непостојање услова за одлив 

руралног становништва и његово запошљавање у индустрији, која се споро 

развијала. Стога је Маћаш Келемен апеловао да се Војводини обезбеде већа 

средства, упозоравајући да јој није враћено ни онолико колико је уплатила у 

републички и савезни инвестициони фонд. „Мислим да би требало предузети 

извесне практичне мере ради решавања ових проблема. То би и политички било 

поздрављено у Војводини, јер смо ми ипак несебично допринели развоју 

Југославије у целини“, закључио је Келемен. На Титов позив да понуди неки 
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конкретан предлог, Келемен је осим поновљене молбе да се Војводини врате 

уплаћена инвестициона средства затражио да се одређен проценат средстава 

добијених из иностраних кредита препусти на располагање покрајинској власти, 

што би она искористила за „убрзаније кретање привредног развоја Војводине“. 

Указао је и на то да сељаци желе „рехабилитацију задругарства“, те да им треба 

допустити формирање некакве економске организације, иначе ће затражити 

формирање политичке организације што „ни овде у Војводини па ни у другим 

крајевима Југославије“ не би било добро. Ђорђе Гвозденовић је такође као главни 

проблем војвођанског села, поред уситњеног поседа и комуналне неуређености, 

навео „страшан“ вишак радне снаге у пољопривреди – који нема ко да „апсорбира“, 

а као неискоришћене предности војвођанског аграра навео је изузетан квалитет 

производа и одличне кадрове.  

Милош Минић је потврдио да је Војводина, као и цела Србија, притиснута 

економским недаћама, те да су покрајински и републички представнички и извршни 

органи постигли договор да се на једној седници републичке Скупштине, можда већ 

у јуну, такво стање размотри. Најавио је да ће закључак вероватно бити да се 

„интервенцијом“ постигне да се војвођанска индустрија „поравна у ритму са 

осталом индустријом да може стварати акумулацију и онда заједно са 

пољопривредом она ће бити способна да убрза развој Покрајине“. На Титово 

питање да ли је потребно да се питање пољопривреде, не само Војводине него и 

уопште, стави на дневни ред Председништва, Јојкић и Минић су потврдно 

одговорили. Минић је позвао да се разматрање аграрног питања, односно одвојених 

проблема производње и „сељачког питања“, које је „реформа избацила на дневни 

ред кроз ове огромне диференцијације на селу“, убрза. Навео је и да је Стеван 

Дороњски, „кога сте ви задужили за то питање“, мишљења да би било добро да се 

оно што пре размотри. Марко Никезић је предложио да се расправа на 

конференцији остави за јесен, али да Председништво претходно размотри „ствари 

које су животне за Војводину али које су у исто време врло значајне за читаву 

земљу“. 

На Титов захтев да му се појасни која су то решења из области аграрне 

проблематике била разматрана у Савезној скупштини, а нису прихваћена, Стипан 

Марушић је рекао да је један део захтева усвојен, али да је то недовољно да се 

превазиђе неповољан положај. Предложио је да се коригује кредитна политика у 

односу на пољопривреду и изврши друштвена интервенција, пре свега у области 

сточарске производње, „у оним случајевима кад долази до грубог нарушавања 

услова и могућности пласмана“. Указао је на то да су инвестициона средства 

формирана на нивоу Покрајине тек од 1962. године, за разлику од Републике где је 

то био случај и раније: „Проблем стања нашег инвестиционог фонда је и у томе што 

је отприлике исти обим средстава формиран док нисмо имали покрајински фонд на 

републичком нивоу, негде око 18 милијарди. У децентрализацији тог капитала са 

нивоа републике сматрамо да треба децентрализовати и та средства и то би такође 

био допринос превазилажења оног стања“. Као други основ додатног оптерећења 

војвођанске привреде навео је обавезу да се уплаћују средства за развој 

неразвијених подручја и на ужем подручју Републике, не само за привредни развој 
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него и за развој друштвених служби на тим подручјима, што је према његовим 

речима значило да су Војвођани „по два додатна основа још више оптерећени, што 

у условима таквог стања привреде значи одвајање акумулације која се овде 

формира. Због тога је за нас, кад је у питању наш положај неопходно да се траже 

извесна решења и у Републици јер је чињеница да нам та специфична ситуација у 

Србији и додатно оптерећење смањују расположива средства“. Фрања Нађ је 

коначно набројао конкретне предлоге аграрних мера које Савезна скупштина није 

усвојила.  

Резимирајући разговор, Илија Рајачић је изнео оцену да „излазак из овакве 

ситуације лежи у доследном остваривању политике коју смо зацртали, оно што смо 

утврдили реформом“. По његовом мишљењу, за будући стабилнији развој 

Војводине приоритетно би требало решавати проблеме аграра, који су се на 

Покрајину рефлектовали знатно јаче него на остатак Југославије. У оквиру развојне 

политике првенство би требало дати нафтној и хемијској индустрији, као и 

инфраструктури, пре свега друмском саобраћају. Такође, нужно је било предузети 

мере које би надокнадиле заостатак војвођанске индустрије, пре свега металске и 

текстилне, за капацитетима у другим деловима федерације који су били развијани у 

претходним деценијама: „То значи, све оно што смо ми заједничким снагама 

урадили, то се сада вишеструко враћа са свим позитивним ефектима са становишта 

југословенске привреде, али исто тако има одређених крупних последица за онога 

који је био у положају да је морао на други начин да се развија“. 

После свих реч је узео Мирко Чанадановић, излажући општу политичку 

ситуацију у Покрајини. Приметио је да је низ нерешених привредних проблема 

отворио „многа и врло тешка социјална питања“, пре свега незапосленост младих. 

Нејака материјална база угрожавала је традиционално висок ниво просвете и 

културе у Војводини, који „код нас увек има и национални политички аспект. 

Складан међунационални однос који смо ми у Војводини све време држали и 

развијали може да буде доведен озбиљно у питање због свих ових лимитирајућих 

фактора, а ми држимо да би још та тешкоћа код нас у Војводини била већ кап која 

превршује.“ Истовремено је изразио задовољство због постојања јединства међу 

грађанима различитих националности, што су показале тек завршене дискусије око 

уставних решења, које нису биле „отвориле веће неспоразуме“, али и обимне 

припреме на одбрани границе у августу 1968. године, условљене деликатном 

спољнополитичком ситуацијом: „Што је од посебног значаја, неке шпекулације које 

су постојале око понашања народности у тој ситуацији, показале су се сасвим 

плитким и врло брзо су негиране јединственим понашањем које је овде на терену 

код нас постојало и које постоји“. Ипак је упозорио да ако привредни проблеми у 

догледно време не буду били успешно превазиђени, отвориће се шири простор „за 

демагогију, па и за неку другу идеологију, пре свега ону суседску – источну“. 

Чанадановић је изнео податке да је тешко стање привреде у Војводини, у 

којој је око 13 хиљада запослених у 115 радних организација током минуле године 

примало минималац, резултирало обуставама рада, којих је 1967. године било 22, 

1968 – 14, а у првом тромесечју 1969. године свега 3. С друге стране, политички рад 

покрајинске организације СК привукао је у претходној години 20 хиљада нових 
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чланова, од тога 17 хиљада из редова омладине (укупан број чланова партије у 

Војводини износио је 126 хиљада). Напоменуо је да такви подаци појачавају 

одговорност политичког врха и отварају врата за бржу диференцијацију у СК „о 

којој говоримо у последње време доста“. Упозоривши да се у СК накупило људи „са 

различитим амбицијама“, Чанадановић је позвао оне који се „политички колебају“ 

да се „повуку са прве линије“: „Један број чланова СК понаша се отприлике тако, 

као да у СК постоји нека посебна категорија задужених да бране политику, да се 

боре, а они само да процењују, да коментаришу“.  

На самом крају, Тито је изразио разумевање за војвођанске тешкоће и 

проблеме. Као приоритет у њиховом решавању навео је проналажење средстава за 

модернизацију индустрије у Покрајини, као и механизацију и модернизацију 

пољопривреде. Најавио је своју пуну подршку, слутећи да ће „ту бити натезања, 

можда и критика у органима федерације. Али кад ми то поставимо на сједницу 

Председништва, и кад СК заузме ставове о актуелним проблемима пољопривреде – 

онда ће се и у Скупштини то лакше рјешавати“. Проблем незапослености могао се 

евентуално превазићи запошљавањем ван граница Војводине, док је питање 

уситњености индустрије требало решити интегрисањем, „макар се служили и 

административним притиском“. Исто тако је проблем ситног сеоског поседа могао 

бити решен кооперацијом, која је до тада захватила свега половину сеоских 

газдинстава. 

Критикујући Скупштину што није прихватила предложене аграрне мере, 

оптужио је посланике да су изгубили из вида ситуацију из 1948. године „када смо 

почели овде да извлачимо оно што нам је било потребно и да дајемо у друге крајеве. 

Самим тим, ви сте дошли у један положај, тако рећи дискриминаторски. Међутим, 

таква је била тада ситуација, опасност нам је пријетила и то се морало радити. 

Међутим, није се послије водило рачуна како ћете ви то надокнадити и на основу 

чега ћете моћи да кренете брже у свом развоју“. На Чанадановићеву опаску да се 

често истиче податак да је Војводина после рата била одмах иза Словеније, „а данас 

смо последњи на лествици кретања“, Тито је навео још неке разлоге који су кочили 

бржи развој покрајине − дугогодишње ниске цене аграрних производа, али и 

послератну колонизацију: „Ти људи су дошли из крајева у којима се нису бавили 

савременим начином пољопривредне производње, већ су копали мотиком и 

служили се ралицом на распарчаним посједима. Ти су баш највише и излазили из 

задруга кад је то дозвољено. То је, дакле, такође утицало на стагнацију 

пољопривредне производње. Истина, то се не смије истицати, али то је чињеница“.  

Последње Титове реченице у овом разговору биле су посвећене 

спољнополитичким тешкоћама Југославије, јер је „наша спољна политика врло уско 

повезана са унутрашњим развојем. Није довољно само да се боримо за мир у 

свијету, већ морамо стално имати на уму да та наша политика не доводи до разних 

економских тешкоћа“. Апострофирао је односе са две суперсиле – Америком и 

Совјетским Савезом, и изнео  податке да су због примедби на рачун њихове спољне 

политике Американци  „правили на нас притисак у вези са пшеницом, али они, 

ипак, нису сувише далеко отишли“. Исто тако, упозоравао је Тито, даља критика у 

домаћој штампи интервенције у Чехословачкој могла је угрозити „замашне уговоре“ 
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југословенских предузећа у СССР-у. „Једном рјечју: морамо водити такву спољну 

политику која нам неће правити сувише велике економске тешкоће. Додуше, ми 

наше принципе нећемо напустити, али све оно што није од принципијелне 

важности, а може да иритира – морамо избјегавати“, укратко је Тито изнео 

доктрину југословенског кретања у сложеним међународним односима епохе 

Хладног рата.   
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SLOBODAN BJELICA 
 
 

TALKS BETWEEN JOSIP BROZ TITO 

AND THE LEADERSHIP OF THE AP OF VOJVODINA IN 1969 
 

Summary 
 

Josip Broz Tito, President of the Socialist Federated Republic of Yugoslavia, met 

on 20 April 1969 with a delegation from Vojvodina in Karađorđevo, after an official tour 

of the province. The leadership of Vojvodina acquainted the president with the industrial 

and agrarian progress made by the province, as well as some of its current political 

problems. The talks, occurring exactly ten years after the first discussion among the 

parties in which Tito was informed of Vojvodina’s economic underdevelopment, took 

place in a relaxed atmosphere. The records of the meeting, kept as confidential in the 

Archives of Vojvodina as item 334, are an important historical source for several reasons. 

Primarily they afford a detailed look at the economic position of Vojvodina during that 

time, but also at Tito’s admirable grasp of the existing problems. For historians of 

Socialist Yugoslavia, special significance is found in Tito’s review of prevailing 

international relations, statements he made at the close of the talks. 

 

Keywords: Vojvodina, Josip Broz Tito, Yugoslavia, Karađorđevo. 
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FRIDRICH BARBAROSSA A VYUŽITIE PROPAGANDY 

A DIPLOMACIE PROTI NEPRIATEL’OM RÍŠE V ROKU 1165 
 

 
Abstrakt: Vo svojom príspevku sa zaoberám problematikou boja o získanie vplyvu nad 

oblasťou Juhovýchodnej Európy v 60. rokoch 12. storočia, kde proti sebe stáli dvaja protivníci - 

cisári Fridrich Barbarossa a Manuel Komnénos. Tí si plne uvedomovali dôležitosť tejto časti Európy 

vo svojich hegemoniálnych plánoch. Na dosiahnutie svojich cieľov neváhali využívať rozličné 

nástroje, či už propagandu alebo diplomaciu, pomocou ktorej si získavali dôležitých spojencov. V 

tejto širokej téme využijeme ako príklad rok 1165, kedy sa uskutočnilo jedno stretnutie, na ktorom 

sa Fridrich Barbarossa snažil vytvoriť silnú koalíciu, ktorá mala čeliť Manuelovým snahám, a kedy 

vrcholilo používanie propagandy Fridrichovým kancelárom Rainaldom z Dasselu.   

 

Kľúčové slová: Fridrich Barbarossa, Manuel Komnénos, pápežstvo, kňaz Ján, stredoveká 

propaganda, stredoveká diplomacia 

 

 

Pri čítaní apendixu Rahewinovej Gesta Friderici Imperatoris k roku 1165 

narazíme na zmienku o tom, že cisár Fridrich Barbarossa putoval pozdĺž Dunaja, kde sa 

stretol s uhorským posolstvom a českým kráľom Vladislavom II., ktorý mu predstavil 

„malého ruského kráľa“ - regulus ruthenorum.
1
    

Datácia v Rahewinovi – circa festum sancti Petri - kedy malo prísť k tomuto 

stretnutiu, naznačuje, že to muselo byť niekedy na prelome mesiacov júla a augusta roku 

1165.
2
 V spomínanom období sa cisár, na základe itineráru Fridricha Barbarossu, musel 

nachádzať vo Viedni odkiaľ dorazil po Dunaji z Pasova.
3
 Vo Viedni sa mal zdržať 14 dní 

a pri tejto príležitosti sa stretol so svojim hostiteľom rakúskym vojvodom Henrichom 

Jasomirgottom (1140-1156), na ktorého dvore bolo prítomné aj uhorské posolstvo kráľa 

Štefana III. (1162-1172) a český kráľ Vladislav II. (1140-1172), ktorý mal podľa 

                                                 
1 Appendix ad Rahewinum, in: Ottonis et Rahewini gesta Friderici I. imperatoris, MGH SS rer. Germ, 

Hannoverae et Lipsiae, 1912, s. 348. 
2 Tamže, s. 348. 
3 RI IV,2,2 n. 1495, in: Regesta Imperii 
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Rahewina predstaviť cisárskej moci spomínaného malého ruského kráľa.
4
 Viaceré indície, 

okrem iného aj to, že pojem malý kráľ, teda Regulus sa v tom čase v nemeckých 

kronikách zvykol používať najmä pre kráľov-vazalov, ale aj pre vládcov severu ako aj pre 

slovanských vládcov, naznačujú to, že týmto „malým kráľom“ bol s najväčšou 

pravdepodobnosťou haličsky vládca Jaroslav Osmomysl (1153-1187).
5
  

Čo však donútilo Fridricha Barbarossu cestovať v lete roku 1165 do Viedne a aký 

účel malo mať stretnutie s rakúskym vojvodom, českým kráľom, haličským vládcom 

a uhorským posolstvom? V hľadaní odpovede na položenú otázku si musíme uvedomiť, 

že práve v tomto období vrcholil boj cisára Fridricha Barbarossu (1155-1190) s pápežom 

Alexandrom III. (1159-1181), ako aj s byzantským cisárom Manuelom Komnénom (1143-

1180). Propaganda Fridricha za ktorou stál hlavne jeho kancelár Rainald z Dasselu
6
 v tom 

čase pracovala na plné obrátky a snažila sa všemožne nájsť prostriedky ako čeliť 

vzrastajúcej moci pápežského úradu. Fridrich si svoje postavenie v kresťanskom svete 

značne zidealizoval, keď sa pokladal za priamych nástupcov rímskych cisárov a robil si 

tak nárok na vedúce postavenie v celom kresťanskom svete, ktorého základy stáli práve na 

Rímskej ríši. Podporovala ho v tom teória, ktorej presadzovateľom bol frizinský biskup a 

kronikár Oto z Freisingu. Táto teória vraví, že nemecký cisár získal svoj úrad translatiom 

moci z rímskych cisárov na Karolovcov a od nich na Nemcov, čo odsúva cisársku 

korunováciu pápežom iba na akt, ktorý v podstate len potvrdzuje legitímne právo 

nemeckého panovníka na cisársku korunu.
7
 Koncepcia moci sa tak mala opierať 

o posvätno a z cisára spraviť osobu nadradenú všetkým kresťanským panovníkom, ako aj 

pápežom. Rainald z Dasselu sa ukázal ako veľmi schopný propagátor týchto myšlienok, 

čo dokazuje aj ďalší prípad využitia propagandy pre účely cisára. 

V roku 1158 sa Rainaldovi pri dobytí Milána cisárskymi vojskami podarilo nájsť 

telá orientálnych Troch Kráľov. Tieto boli „náhodou“ objavené v troskách mesta, v 

kostole sv. Eustorgia.
8
 Následne, o nejaký čas neskôr boli v roku 1164 slávnostne 

prenesené do Ríše, do kolínskej katedrály.
9
 Kolín vďaka prítomnosti týchto vzácnych 

relikvií mal ambíciu stať sa jedným z najdôležitejších miest kresťanského sveta a centrom 

kultu kresťanského kráľovstva. 

O rok na to, ako boli prenesené ostatky Troch Kráľov do Kolína, bol podľa 

Alberica mnícha z kláštora v Trois Fontaines doručený list od legendárneho kňaza Jána, 

kresťanského panovníka východných končín, ktorý mal disponovať neuveriteľnou mocou 

                                                 
4 Ubi rex Beoemorum quendam de regulis Ruthenorum suae presentiae obtulit eiusque illum ditioni subdid. 

Appendix ad Rahewinum, in: Ottonis et Rahewini gesta Friderici I. imperatoris, MGH SS rer. Germ, Hannoverae 

et Lipsiae, 1912, s. 348. 
5 Teóriu, že Regulus Ruthenorum by mohol byť Jaroslav Osmomysl predstavil vo svojej práci už: Lindner, 

Michael, Friedrich Barbarossa, Byzanz und Kiever Rus' – West und Ost im Europa des 12. Jahrhunderts, Das 

Altertum 45, Berlin, 1999, s. 239-260. 
6 K tomu: Heinrich Appelt, Die Kaiseridee Friedrich Barbarossas, Wien, 1967 (SÖAW-PH 252/2). 
7 K tomu: Werner Goez, Translatio Imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der 

politischen Theorien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Tübingen, 1958. Ottonis, episcopi Frisingensis. 

Chronicon IV, 5, 31, V, 28-36, MGH SS rer. Germ., s. 191, 223, 255.  
8 Annales Mediolanenses Maiores, in. Gesta Friderici I. Imperatoris in Lombardia Auct. Cive Mediolanensi, 

MGH SS 27, Hannoverae, 1892,  s. 58. 
9 Tamže; Annales Colonienses Maximi, in. MGH SS 17, Hannoverae, 1841, s. 779.  
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a bohatstvom, a ktorý sa chystal pomôcť kresťanom definitívne oslobodiť Svätú zem.
10

 

Prvýkrát sa zmienka o ňom objavuje po tom, čo v roku 1144 dobyl mosulský vládca Zengí 

prvý križiacky štát v Zámorí – Edessu.
11

 Po tejto ohromnej porážke sa vybralo posolstvo 

žiadať o pomoc pápeža Eugena III.
12

 U pápeža bol v tom čase prítomný aj kronikár Oto z 

Freisingu, ktorý toto posolstvo zaznamenal vo svojej kronike. (...) Tiež vravel (Hugo z 

Gabaly), že pred nie mnohými rokmi, istý Ján, kňaz a kráľ, ktorý žije so svojim ľudom za 

Perziou a Arméniou na najvzdialenejšom východe, ktorý je kresťanom, ale nestoriánom, 

napadol dvoch bratov, kráľov Peržanov a Médov, zvaných Samiardov, a dobyl ich už 

zmienené hlavné mesto Ebactana (همدان, Hamadán, záp. Irán, v tom čase hlavné mesto 

Seldžuckej ríše
13

). Keď potom, hore uvedení králi, vyšli proti nemu s jednotkami 

Peržanov, Médov a Asýrčanov, tri dni bojovali na oboch stranách chcejúc radšej zomrieť 

akoby mali utiecť. Kňaz Ján, tak ako ho totiž zo zvyku volali, po tom čo Peržania ušli, 

vyšiel víťazne z najkrvavejšieho masakru. Po tomto víťazstve, vravel (biskup), už zmienený 

Ján presunul ťaženie na pomoc Jeruzalemskej cirkvi, ale keď prišli k Tigridu a vojsko 

nemohol previesť cez rieku, vydal sa na sever, kde ako sa dopočul, rieka v zimných 

mrazoch zamŕza. Na tom mieste potom čakal niekoľko rokov na ľad, ktorý ale kvôli 

miernym teplotám neprišiel. Tu jeho armáda kvôli nezvyklému počasiu stratila veľa ľudí, 

tak vedel, že bol nútený vrátiť sa späť do svojej krajiny. On je, ako sa hovorí, potomok 

starého rodu Mágov, ktorých spomína Evanjelium
14

. Vládne tomu istému ľudu ako oni a 

hovorí sa, že sa teší zo slávy a hojnosti a že jeho žezlo je z jedného kusu smaragdu. 

Zapálený príkladom svojich predkov, ktorí prišli uctiť Krista v plienkach (Traja Králi), 

navrhol ísť do Jeruzalema, ale vrátil sa späť pre už uvedený dôvod. Ale z toho stačilo.“
15

 

                                                 
10 Alberici, Monachi Triumfontium. Chronicon, in. MGH SS 23. Hannoverae, 1874, s. 848-849.   
11 al-ATHÍR, Ibn ʻIzz al-Dīn, The chronicle of Ibn al-Athīr for the crusading period from al-Kāmil  fīʾl-taʾrīkh. 

Part I. The years 491-541/1097-1146. Trans: Donald Sidney Richards, Aldershot, 2006, s. 372-373; William of 

Tyre, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum , XIV, 4-5, in. Patrologia Latina    201, 642-45. 
12 Ottonis, episcopi Frisingensis. Chronica sive historia de duabus civitatibus. Berlin, 1960, s. 556. 
13 Edmund C. Bosworth (ed.), Historic Cities of the Islamic World. London, Boston, 2007, s. 152. 
14 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. 

Mt (2, 1).   
15 Ottonis, episcopi Frisingensis. Chronica sive historia de duabus civitatibus, Berlin, 1960, s. 556-559. 

Narrabat etiam, quod ante non multos annos Iohannes quidam, qui ultra Persidem et Armeniam in extremo 

oriente habitans rex et sacerdos cum gente sua Christianus est, sed Nestorianus, Persarum et Modorum reges 

fratres, Samiardos dictos, bello petierit atque Ebactani, cuius supra mentio habita est, sedem regni eorum 

expugnaverit. Cui dum prefati reges cum Persarum, Medorum, Assyriorum copiis occurrent, triduo utrisque 

mori magis quam fugere volentibus, dimicatum est. Presbyter Iohannes – sic enim eum nominare solent – 

tandem versis in fugam Persis cruentissima cede victor extitit. Post hanc victoriam dicebat predictum Iohannem 

ad auxilium Hierosolimitanae ecclesiae procinctum movisse, sed dum ad Tygrim venisset ibique nullo vehiculo 

traducere exercitum potuisset, ad septentrionalem plagam, ubi eundem amnem hiemali glacie congelari 

didicerat, iter flexisse. Ibi dum per aliquot annos moratus gelu expectaret, sed minime hoc impediente aeris 

temperie obtineret, multos ex insueto caelo de exercitu amittens ad propria redire compulsus est. Fertur enim 

iste de antiqua progenie illorum, quorum in Evangelio mentio fit, esse magorum eisdemque, quibus et illi, 

gentibus imperans tanta gloria et habundantia frui, ut non nisi sceptro smaragdino uti dicatur. Patrum itaque 

suorum, qet sanctorum reliquiae in infidelium conculcationem datae sunt et dispersae.ui in cunabilis Christum  

adorare venerunt, accensus exemplo Hierosolimam ire preposuerat, sed pretaxata causa impeditum fuisse 

asserunt. Sed hec hantenus. 
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 Tento list, ktorý spomína Albericus, mal byť doručený viacerým kresťanským 

panovníkom, najmä však obom cisárom - byzantskému Manuelovi Komnénovi a 

Fridrichovi Barbarossovi.
16

 Napriek tomu že nie je známy autor, ani zámer listu a v 

niektorých najstarších manuskriptoch sa objavuje ako adresát iba Manuel, môžme 

povedať, že tento list s najväčšou pravdepodobnosťou vznikol v západnom prostredí a to 

konkrétne v okolí cisárskej kancelárie, čo dosvedčujú viaceré okolnosti. Ako napríklad, aj 

napriek tomu že sa list niekedy javí, akoby bol napísaný v gréckom prostredí, kvôli 

použitiu gréckych výrazov, alebo pre adresovanie a oslovenie Manuela Komnéna, tak pri 

vyše sto známych manuskriptoch nepoznáme jediný grécky. Ďalšia vec je to, že samotný 

list nám dokáže o autorovi veľa prezradiť. Na začiatku, je ako odosielateľ uvedený kňaz 

Ján, ktorý sa tituluje ako kráľ kráľov, a ktorý oslovuje adresáta ako svojho priateľa 

Manuela, pri ktorom však nepoužil jeho oficiálny titul basileus kai autokratōr tōn 

Rōmaiōn (cisár a samovládca Rimanov), ale iba vládca Rimanov, čo vzhľadom na 

vynechanie titulu, možno považovať za urážku. O niekoľko riadkov nižšie si môžeme 

dokonca všimnúť to že autor listu Manuela dokonca priamo napáda, keď sa ho pýta, či 

vyznáva pravú vieru a zároveň ho kritizuje za to, že sa nechá uctievať svojim ľudom 

takmer ako Boh: Teraz chceme vedieť, či Ty, tak ako ja vyznávaš pravú vieru a vo všetkom 

sa riadiš Ježišom Kristom, našim Pánom. Kým my sme spoznali, že sme človekom, Teba 

považujú Tvoji ľudia za Boha, i keď predsa vieme, že Tvoje ostatky zhnijú pod zemou.
17

   

Okrem toho z listu možno bezpečne identifikovať pramene, z ktorých vychádzal 

autor. Jedná sa, napríklad o apokryfné činy sv. Tomáša, opis návštevy domnelého 

indického patriarchu Jána u pápeža Kalixta II. v roku 1122, kde sú opisovaní indickí 

kresťania, obrovské bohatstvo tejto krajiny a zázraky, ktoré činí telo apoštola Tomáša, ako 

aj už zo zmienenej kroniky Ota z Freisingu, z ktorej je okrem iného prebratá aj časť listu, 

v ktorej sa píše, že sa kňaz Ján chystá do Svätej zeme: V mene mocného Pána, ktorému 

patrí sláva nášho majestátu, chceme navštíviť hrob Pána a nepriateľov Kristovho kríža 

pokoriť a poraziť...
18

 Ďalej môžeme zmieniť pramene, ktoré predstavovali akúsi summu 

západných vedomostí o Východe a v liste doplňujú všeobecné geografické alebo 

etnografické údaje. Z týchto nutno spomenúť napríklad dielo Solina, Plínia, Izidora, 

lapidárie (tu v zmysle náuka o kameňoch), beštiárie a Genezis.
19

 Čo je však dôležitejšie, 

tak všetky tu spomínané pramene boli v tom čase dobre známe v nemeckom prostredí. 

Ako však mohol tento list pomôcť Fridrichovi? V časoch mnohých konfliktov 

medzi kresťanskými panovníkmi Západu a tiež medzi pápežom a cisárom mal 

                                                 
16 Alberici, Monachi Triumfontium. Chronicon, in. MGH SS 23. Hannoverae, 1874, s. 848-849. Et hoc tempore 

(anno 1165) presbiter Iohannes Indorum rex litteras suas multa admiratione plenas misit ad diversos reges 

christianitis, specialiter autem imperatori Manueli Constantinopolitano et Romanum imperatori Frederico,(...) 
17 Latinský text jednotlivých verzií listu je z: Gustav Oppert, Der Priester Johannes in sage und geschichte. 

Berlin, 1864,. s. 167-179. en vychádza z nasledovných zdrojov: A. Bibliotheca orientalis od Assemanus, tlačou 

Mosheim. B. Henricus de Hervordia, Göttingen, 1859, s. 175-176. C. Poznámky v Chronicon Alberici Trium 

fontium; Tom. II, s. 345, D. Folio 245 latinského manuskriptu Kráľovskej Knižnice Berlin. (Joh. De Witte, de 

terra sancta et epistola Johannis Presbyteri). E. Epistola presbiteri Janelli. 18. zväzok, s. 579, MGH.  
18 Ottonis, episcopi Frisingensis. Chronica sive historia de duabus civitatibus, Berlin, 1960, 556-559; Gustav 

Oppert, Der Priester Johannes in sage und geschichte. Berlin, 1864, s. 167-179. 
19 Malcolm Letts, Prester John: Sources and illustrations. In Notes and Queries, 1945, č.188, s. 178-180, 204-7, 

246-8, 266-8; č. 189, s. 4-7.  
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predstavovať vidinu ideálnej spoločnosti, kde vládne jeden panovník, tak ako napríklad na 

Východe kňaz Ján 72 kráľom, ktorí sú jeho poslušnými vazalmi. Ríša kňaza Jána 

predstavovala opak západnej spoločnosti. Bola krajinou, kde neexistovala chudoba, faloš, 

kde sa nachádzal prameň mladosti a ďalšie neopísateľné zázraky.   

Samotný kňaz Ján kvôli tomu predstavoval ideálneho panovníka, ktorý 

disponoval obrovskou armádou, ktorú využíval proti nepriateľom viery; vo svojej osobe 

združoval svetskú aj cirkevnú moc a bol mu priamo podriadený aj najvyšší cirkevný 

predstaviteľ jeho ríše - patriarcha sv. Tomáša. Na konci listu skromne vysvetľuje aj to, 

prečo je jeho titul kňaz: Keby si sa okrem toho pýtal, prečo sa naša vznešenosť nenechá 

nazývať cennejším a významnejším menom ako je kňaz... V našej krajine máme veľa 

úradníkov, ktorých hodnosti, funkcie a tituly sú prepožičané z cirkevnej hierarchie. Takto 

je pán našej komory prímas a kráľ, čašník je arcibiskup a kráľ, pokladník je biskup a kráľ, 

maršal je archimandrita a kráľ a náš kuchár je opát a kráľ. Ak sme si vybrali nižší titul a 

hodnosť, tak je to z pokory.
20

    

Tak ako bol kňaz Ján zobrazený ako dokonalý panovník, tak i jeho ríša mala byť 

ideálnym kráľovstvom, o ktoré sa snažil Fridrich Barbarossa. A tak ako aj kňaz Ján, ktorý 

bol iba kňazom, ale mal za svojich služobníkov opátov, biskupov a ďalších hodnostárov, 

tak aj Fridrich, ktorý bol iba diakonom, mal mať oddaných služobníkov v radoch cirkvi, 

nevynímajúc pápeža. Takýto koncept moci navrhnutý autorom listu bol však pre pápeža 

Alexandra III. neprijateľný, čo neskôr aj prezentoval vo svojej odpovedi pre kňaza Jána.
21

 

Skutočnosť, že rok po prenesení ostatkov Troch Kráľov do Kolína bol doručený 

list kňaza Jána, ktorý opisoval možný koncept riešenia stavu na Západe, nemôže byť 

                                                 
20 Gustav Oppert, Der Priester Johannes in sage und geschichte. Berlin, 1864, s. 167-179. 
21 Annales Ecclesiastici. Caesarius Baronius (ed.). Tom XIX. Barii, Parisiis, Friburgi, 1880, s. 431-432. 

Alexander episcopus, servus servorum Dei, charissimo in filio illustri et magnifico Indorum regi, sacerdotum 

sanctissimo, salutem et Apostol. benedictionem. Apostolica Sedes, cui licet immeriti praesidemus, omnium in 

Christo credentium capust est et magistra, Domino allestante, qui ait beato Petro, cui licet indigni successimus: 

Tu est Petrus, et super hanc petram aedidificabo Ecclesiam meam. Hanc siquidem petram Christus esse voluit in 

Ecclesiae fundamentum, quam praeconat nullis ventorum turbinibus, multisque tempestatibus quatiendam. Et 

ideo non immerito beatus Petrus super quem fundavit Ecclesiam, ligandi atque solvendi specialiter et praecipue 

inter Apostolos ilios meruit accipere potestatem. Cui dictum est a Domino: Tibi dabo claves regni caelorum, et 

portae inferi non praevalebunt adersus eam. Et quodcumque ligaveris super terram, erit solutum et in caelis. 

Audiveramus utique iampridem, referentibus multis, et in fama communi, quomodo cum sis Christianum nomen 

professus, piis velis operibus indesinenter intendere, et circa ea accepta. Sed et dilectus filius magister Phiippus 

medicus et familiaris noster, qui de intentione pia, et proposito tuo cum magnis et honrabilibus viris regni tui se 

in partibus illis verbum habuisse proponit, sicut vir providus et discretus, circumspectus et prudens, et 

constanter nobus et sollicite retulit, se manifestius ab his audisse, quod tua voluntatis sit et propositi, erudiri 

Catholica et Apostolica disciplina; et ad hoc ferventer intendas, ut tu et terra tuae sublimitati commissa nihil 

unquam videamini in fide vestra tenere, quod a doctrina Sedis Apostolicae dissentiat modo quolibet, vel 

discorded. Super quo sane tibi sicut charissimo filio plurimum congaudemus, et ei a quo omne donum procedit, 

immensas gratiarum exsolvimus actiones: vota votis, et preces precibus adjungentes, ut qui dedit nomen 

Christianitis suscipere, menti tuae per suam ineffabilem pietatem inspiret, quod omnino velis sapere, quae super 

omnibus articulis fidei tenere debet religio Christiana. Non enim vere potest de Christiana professione sperare 

salutem, qui cidem professioni verbo et opere non concordat: quia non sufficit cuilibet nomine Christiano 

censeri, qui de se sentit (et facit) aliud, quam Catholica et Apostolica habeat disciplina, iuxta illud, quod 

Dominus in Evangelio dicit: Non omnis qui dicit mihi Domine, Domine, intrabit in regnum caelorum, sed qui 

facit voluntatem Patris mei qui in caelis est. 
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náhodná. Preto sa možno domnievať, že za vytvorením tohto listu ktorý mohol slúžiť ako 

časť ríšskej propagandy, zrejme stála cisárska kancelária, na čele s Rainaldom z Dasselu.
22

 

Ten už od smenu v Besançone (1157) presadzoval ríšsku imperiálnu myšlienku, že 

cisárstvo pochádza nie od pápeža, ale od Boha, a že cisár je nadradený Rímu a tiež 

ostatným kresťanským panovníkom. O týchto  kráľoch sa Rainald vyjadruje ako o reges 

provinciales, ktorý majú byť podriadený cisárovej auctoritas. Okrem toho Rainald stojí aj 

za voľbou „Fridrichovho pápeža“ Paschala III., ako aj za kanonizáciou Karola Veľkého 

alebo za propagáciou ostatkov Troch Kráľov, ktoré úzko súvisia práve s listom kňaza 

Jána. Za týmito činmi jednoznačne vidieť snahu o zvýšenie reputácie cisárstva. Fridrich si 

presadil „svojho“ pápeža a mal dve kráľovské hrobky, jednu s telami orientálnych vládcov 

v Kolíne a jednu s obnoviteľom západného cisárstva svätým(!) Karolom Veľkým v 

Aachene.  

Po objavení týchto tiel sa Rainald z Dasselu a jeho okruh učencov pustili do 

napísania súboru legiend, ktoré by potvrdzovali ich legitimitu a vysvetlili to, ako sa 

dostali z Východu na Západ.
23

 To, že cisárska kancelária pracovala dôsledne, potvrdzuje 

aj dielo, ktoré bolo napísané o nejaký čas neskôr. Začiatkom 14. storočia píše Ján z 

Hildesheimu prácu o Troch Kráľoch Historia Trium Regum, ktorá vychádza práve z 

týchto ákt napísaných v 12. storočí. Práca opisuje prenesenie Troch Kráľov do Kolína. 

Telá mala pôvodne nájsť matka cisára Konštantína Veľkého Helena, pri svojej ceste na 

Východ, odkiaľ ich nechala preniesť do Konštantínopolu. Odtiaľ ich neskôr mal vziať 

biskup Eustorgius do Milána a ich ďalší osud už poznáme. Pre nás je dôležitejšia iná časť, 

kde Ján z Hildesheimu opisuje spojitosť medzi Troma Kráľmi a kňazom Jánom. Píše, že 

keď bol apoštol Tomáš v Indii, pokrstil Troch Kráľov, ktorých zároveň vysvätil za 

biskupov. Po Tomášovej smrti práve oni viedli indický patriarchát. Keďže nemali 

žiadnych potomkov, vybrali si dediča, ktorého pomenovali kňaz Ján, čo uviedol aj Oto z 

Freisingu, keď píše, že zo zvyku ho volajú kňaz Jána, a že je ich nasledovníkom. Kňaz 

Ján, rovnako ako Traja Králi, disponoval aj svetskou, aj cirkevnou mocou v krajine.
24

  

List kňaza Jána a aktá o prenesení Troch Kráľov vykazujú mnohé nápadne 

spoločné prvky, vzhľadom na ktoré by sme sa mohli domnievať, že boli napísané 

rovnakým autorom, resp. rovnakou skupinou autorov. V oboch sa vyskytujú podobné 

informácie o Indii, oba popisujú krajinu kňaza Jána ako vzor ideálnej kresťanskej 

spoločnosti, kde panovník je absolútnym vládcom a v ktorej je svetská moc nadradená 

cirkevnej.                

Výsledkom snahy Rainalda z Dasselu a jeho okruhu učencov bolo to, že Fridrich 

Barbarossa mal ako protiváhu k Alexandrovi III. svojho vlastného pápeža, mal dve 

kráľovské hrobky, jednu s telami orientálnych vládcov v Kolíne jednu s obnoviteľom 

západného cisárstva Karolom Veľkým v Aachene a koncepciu ideálnej vlády. Toto boli 

                                                 
22 Túto hypotézu predstavil už Bernard Hamilton, Prester John and the Three Kings of Cologne. In:  Mayr-

Harting, Henry – Moore, R. I. (eds). Studies in medieval history presented to R.H.C. Davis. London, 1985, s. 

177-193. 
23 Auctarium Affligemense, in. MGH SS 6, Hannoverae, 1844 s. 405. 
24 Joannes of Hildesheim, The three kings of Cologne. An early English translation of the "Historia trium 

regum", London, 1886, 312 s. 
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samozrejme mocné zbrane v boji proti nepriateľom ríše, ktorých predstavovalo najmä 

rímske pápežstvo a byzantské cisárstvo.  

Na druhej strane však treba poznamenať, že nebolo všetko také dokonalé a 

jednoduché, ako si to Rainald z Dasselu predstavoval. Zbrojili aj pápež Alexander III., aj 

Manuel Komnénos a to dosť výrazne. Alexander III. už začiatkom 60. rokov 

exkomunikoval Fridricha Barbarossu a „jeho“ predchádzajúceho pápeža Viktora IV.
25

  

Manuel si od začiatku 60. rokov (po smrti jeho nemeckej manželky) získaval spojencov 

proti Fridrichovi, najmä na Apeninskom polostrove, ktorý Fridrichovi spôsoboval nemalé 

problémy. Jeho spojencami mali byť všetci, čo sa cítili ohrození expanziou Fridricha 

Barbarossu. Manuel podporoval severoitalské mestá a poslal značnú časť peňazí Milánu 

na obnovu jeho hradieb, po tom, čo boli strhnuté cisárskymi vojskami. Pápežovi 

Alexandrovi posielal peniaze a hodnotné dary.
26

 Nakoniec mu Manuel, rozmýšľajúc nad 

aspoň čiastočným získaním Apeninského polostrova, ponúkol cirkevnú úniu, pričom by 

mu v prípade únie, udelil cisársku korunu pápež. Pápež Alexander III. Na druhej strane 

podporoval všetkých Fridrichových nepriateľov a získaval si nových spojencov v Ríši. 

Práve hrozba toho, že by sa výraznejšie dokázali spojiť pápež Alexander III. a Manuel 

Komnénos a tiež hrozba vytvárania nových vojenských aliancií proti Fridrichovi a jeho 

spojencom, stála za, na začiatku spomínanou, cestou Fridricha Barbarossu z Pasova do 

Viedne. Na tejto ceste sa Fridrich snažil získať si spojencov pre svojho pápeža Paschala 

III. Apeloval najmä na biskupov z Regensburgu a Freisingu a tiež na svojho strýka 

Henricha Jasomirgotta.
27

                                

 Na tomto takzvanom stretnutí Troch Kráľov vo Viedni, sa okrem otázky uznania 

Fridrichovho pápeža Paschala III, riešili aj iné záležitosti. Fridrich si podobne ako Manuel 

Komnénos alebo Alexander III. musel potvrdzovať a vytvárať spojenectvá. 

 Vo Viedni účastníci stretnutia rozoberali aj situáciu v Uhorsku, ktorá tam bola 

značne komplikovaná. V roku 1162 zomrel uhorský kráľ Gejza II. a na uhorský trón sa 

dostal Štefan III. – syn Gejzu. S tým sa však nechcel zmieriť Štefan IV. -  brat Gejzu II., 

ktorý mal podľa uhorských zvykov dostať kráľovskú korunu. Do toho, sa vo veci uhorskej 

koruny, začal angažovať aj Manuel Komnénos.
28

 

Kvôli neustálym bojom, uhorský kráľ Štefan III, vyslal posolstvo na dvor 

Fridricha Barbarossu. Ten sa však v tom čase, kvôli problematickým záležitostiam v Itálii, 

nechcel príliš angažovať a tak poveril svojich spojencov: českého kráľa Vladislava II., 

rakúskeho vojvodu Henricha Jasomirgotta a štajerského markgrófa, aby konali v 

najlepšom záujme cisára.  Vzhľadom na to, že sa vo veci Štefana III. v tej dobe nič 

neprikláňalo na jeho stranu, aby mohol konkurovať Byzancii potreboval získať reálne 

vojenské spojenectvá, a preto sa v roku 1164 zasnúbil s dcérou Jaroslava Haličskeho.
29

 

                                                 
25 Burchardi Praepositi Urspergensis Chronicon, in. MGS SS rer. Ger. 16, Hannovarae et Lipsiae, 1916, s, 6-7. 
26 Paul Magdalino, The empire of  Manuel I Komnenos, Cambridge, 1993, s. 64, 84. 
27 Johannes Laudage, Alexander III. und Friedrich Barbarossa, Cologne, 1997, s. 151-186. 
28 Wolfgang Georgi, Friedrich Barbarossa und die auswärtigen Mächte. Studien zur Aussenpolitik 1159-1180, 

Frankfurt am Main, 1990, s. 95-112; Ferenc Makk, The Árpáds and the Comneni. Political Relations between 

Hungary and Byzantium in the 12th Century, Budapest, 1989, s. 81-82. 
29 Michael Lindner, Friedrich Barbarossa, Byzanz und Kiever Rus' – West und Ost im Europa des 12. 

Jahrhunderts, Das Altertum 45, Berlin, 1999, s. 244. 
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Halič v tom čase predstavovala mocného spojenca, ktorý sa rozširoval smerom 

k Dolnému Dunaju, kde získaval dôležité obchodné cesty v regióne. Uhorsko sa spoločne 

s Haličou cítili silnými a Štefan III. sa pomaly vzdával dohody s Byzanciou, ktorú aj tak 

uzavrel iba kvôli získaniu času. Štefan navyše odmietal vydať teritória ako napr. Zemun a 

Sirmium, ktoré podľa dohody mal prenechať Byzancii, a tak Manuel, podporujúc už 

Štefana IV. - Gejzovho syna vpochodoval v r. 1164 do Dalmácie, aby oslabil pozície 

Štefana III. a vojensky podporil Štefana IV. Hlavnej časti byzantskej armády, ktorá šla na 

pomoc Štefanovi IV. velil samotný Manuel Komnénos a podarilo sa jej dobyť Sirmium 

a prekročiť Dunaj. 

Vtedy sa Štefan III., v boji proti Byzancii, ktorá sa snažila dosadiť na trón jeho 

súpera cítil silný, pretože v tom čase sa vďaka zásnubám s dcérou haličskeho vládcu 

mohol oprieť o silnú koalíciu – Rakúska, Haliče a Čiech. Silná armáda zložená 

z Maďarov, Čechov, Rusov a Nemcov donútila Manuela stiahnuť sa späť južne do 

Sirmia.
30

            

Predstava Manuela Komnéna o budúcom Uhorsku bola taká, aby sa uhorský 

panovník stal jeho blízkym spojencom alebo vazalom a tiež si robil nároky na južné 

pozície Uhorska. Toto sa však nemohlo páčiť Fridrichovi, ktorý mal v Uhorsku, podobne 

ako Manuel, svoje vlastné záujmy. Uhorsko, ako spojenec alebo vazalský štát, bolo pre 

obe cisárstva dôležité pre svoju strategickú polohu a preto sa v ňom angažovali.       

Manuel Komnénos prešiel do protiútoku diplomatickou cestou. Jeho primárnou 

úlohou bolo rozbiť koalíciu Uhorska, Čiech a Haliče. Postupne sa pokúšal dohodnúť na 

spojenectve s Benátkami, Jaroslavom Haličským a Rastislavom, vládcom Kyjeva, čím sa 

Manuel pokúšal medzinárodne izolovať Uhorsko, ktoré by takto oslabené nedokázalo 

čeliť ataku z juhu, pričom by sa Manuelovi otvorila cesta k definitívnemu ovládnutiu 

a upevneniu vlády v Zemune a Sirmiu a v ďalších dôležitých mestách.
31

    

Treba povedať, že snaha o rozbitie spojenectva Uhorska s Haličou sa mu 

čiastočne podarila. Jaroslav Haličský poslal späť do Byzancie bratranca Manuela 

Komnéna - Andronika Komnéna, ktorý sa pokúšal získať cisársky trón. Jaroslav ho po 

úteku z Konštantínopola prijal priateľsky a dokonca mu dal do správy niekoľko miest 

v Haliči.
32

      

Jaroslav Haličský v spojení s Andronikom, predstavovali pre Manuela skutočnú 

hrozbu. Obával sa najmä vpádu koalície Andronika Komnéna, Uhorska a Jaroslava 

Haličského cez Dolný Dunaj, pričom by sa Andronikos mohol pokúsiť získať cisársku 

korunu. Manuelovi sa načas podarilo neutralizovať aj Fridricha Barbarossu vo veci 

Uhorska, čím čiastočne aj jeho strýka Henricha Jasomirgotta. V Júni 1165 bol Štefan IV. 

otrávený, ale Manuel sa nevzdal výbojov a znova zaútočil na južné pozície Štefana III. 

Pod byzantskú nadvládu sa dostali po úspešnej ofenzíve Dalmácia, Bosna a Sirmium 

a Štefan III. bol nútený uzavrieť mier s Byzanciou. Izolovaný Štefan III. sa znova pokúsil 

                                                 
30 Ferenc Makk, The Árpáds and the Comneni. Political Relations between Hungary and Byzantium in the 12th 

Century, Budapest, 1989, s. 90. 
31 Tamže, s. 91. 
32 Michael Lindner, Friedrich Barbarossa, Byzanz und Kiever Rus' – West und Ost im Europa des 12. 

Jahrhunderts, Das Altertum 45, Berlin, 1999, s. 244. 
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nadviazať spojenectvo s Barbarossom, a tak poslal svojich poslov na stretnutie do Viedne, 

aby využil Fridrichovu prítomnosť. Na tomto stretnutí sa mu konečne podarilo presvedčiť 

cisára Fridricha Barbarossu, aby sa postavil na jeho stranu.  

   Čo však donútilo Fridricha postaviť sa konečne na stranu Štefana III.? Začal si 

totižto uvedomovať hrozbu Uhorska, ako vazalského štátu Byzancie alebo jeho blízkeho 

spojenca, čo by mu mohlo spôsobovať ďalšie problémy a preto sa na stretnutí v roku 1165 

postavil na stranu Štefana III., čím sa vytvorila silná koalícia, ako protiváha Manuelových 

snáh. Fridrichova aktivita v tomto regióne musela vystupňovať najmä po tom, čo pápež 

Alexander III. začal vyjednávať s Manuelom Komnénom o cirkevnej únii a spojenectve. 

Práve pre to, Fridrich potreboval spojencov pre legitimizáciu svojho pápeža Paschala III. 

Do tejto koalície sa mu podarilo získať aj práve spomínaného Jaroslava Osmomysla, 

s ktorým sa stretol vo Viedni v roku 1165. Jaroslav bol spojencom Vladislava II. a 

zasnúbený s dcérou uhorského kráľa Štefana III. Byzancia, ktorá začala rokovať s ďalšími 

ruskými kniežatami na spojenectve, svojou politikou predstavovala hrozbu aj pre 

Jaroslava, ktorý preto neváhal  prostredníctvom svojho spojenca českého kráľa 

kontaktovať Barbarossu, za účelom spojenectva a možného vazalstva. Táto koalícia 

priniesla ešte jednu výhodu pre Fridricha. Podarilo sa mu zabezpečiť si krytie z východu, 

čím sa mohol plne sústrediť na svoje záležitosti v Ríši a v Itálii.   

Pri tomto viedenskom stretnutí Troch Kráľov sa nám objavuje aj otázka, či 

Jaroslav Osmomysl neponúkol Fridrichovi aj vazalský sľub. Na túto otázku by sme mohli 

nájsť odpoveď vo výskume, ktorý by sa zaoberal ďalším stretnutím s haličským vládcom 

v r. 1189, kedy sa stretol Fridrich Barbarossa so synom Jaroslava Haličského – 

Vladimírom Jaroslavičom, ktorý ho oficiálne požiadal o pomoc v bojoch o trón. Za pomoc 

mu Vladimír ponúkal tribút v hodnote 2000 hrivien striebra a vazalstvo
33

, podobne ako 

v tom čase  srbský knieža Štefan Nemanja s bulharskými vládcami - bratmi Asenovcami, 

s ktorými sa Fridrich stretol v Niši na svojej ceste do Svätej zeme.   

 Fridrich Barbarossa však v tom čase bol plne vyťažený svojou cestou na 

križiacku výpravu, a preto sa nechcel osobne angažovať vo veci Haliče. Preto poveril 

knieža Kazimíra Krakovského, aby on pomohol Vladimírovi Jaroslavičovi dostať sa späť 

na haličský trón.  Stretnutie vo Viedni v roku 1165 a vytvorenie širšej koalícia proti 

byzantskej angažovanosti v strednej a východnej Európe, predstavovalo typickú politiku 

Fridricha Barbarossu v regióne strednej a východnej Európy, kde sa snažil získavať vplyv 

nie agresiou a vojenským vpádom, ale naopak, zakladal si na feudálnych vzťahoch medzi 

jednotlivými štátmi, ktoré boli založené na spoločných spojenectvách. Okrem využívania 

diplomacie, sa Fridrich snažil zvyšovať svoje postavenie v kresťanskom svete pomocou 

použitia propagandy, ako sme to mohli vidieť na príklade Troch Kráľov a kňaza Jána 

alebo v diele, v ktorom má takisto prsty Rainald z Dasselu, piesni o Antikristovi. Fridrich 

je nepochybne jednou z najväčších postáv európskych dejín. Na druhej strane mal za 

súperov ďalšie veľké osobnosti, ako Manuela Komnéna, ktorého možno považovať za 

jedného z najvýznamnejších byzantských cisárov alebo pápeža Alexandra III., pred 

ktorým sa Fridrich musel dokonca o nejaký čas neskôr skloniť.  

 

                                                 
33 RI IV,2,4 n. 3270, in: Regesta Imperii. 
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БАЧКИ ЖУПАН ЖАН ДРУГЕТ – 
ЈЕДАН ГАЛ НА ЧЕЛУ БАЧКЕ ЖУПАНИЈЕ  

 

 
Сажетак: У раду се разматра податак да је почетком тридесетих година XIV века 

жупан Бачке жупаније био један Гал, тј. Француз, Жан Другет (Johannes Drugeth). Иста 

личност је уједно била и угарски палатин (1328–1334) и, пре свега, блиски пријатељ угарског 

краља Карла Роберта. Кроз истраживање околности под којима су чланови племићке 

породице Другет стигли у тадашњу Угарску и били присутни на тлу Бачке, јужне Угарске, 

односно данашње Србије, аутор настоји да представи своју тезу о француским утицајима у 

првој половини XIV века на простору јужне Паноније. 

 

Кључне речи: Бачка, Бачка жупанија, Жан Другет, Анжујци, јужна Угарска, прва 

половина XIV века. 

 

   

Полазна истраживачка тачка овог саопштења је архонтолошки и 

просопографски податак да је тридесетих година XIV века на челу Бачке жупаније 

био један „Gallus“, односно Француз – Johannes Drugeth или Жан Другет.
1
 Посреди 

је податак који на први поглед представља куриозитет, међутим, уверени смо да је 

реч о теми која заслужује један посебан историографски осврт. На једној страни 

пред нама стоје занимљиве чињенице из биографије дотичног витеза и барона, 

личности која је захваљујући свом пореклу и друштвеном статусу превазилазила 

подручје средњовековне Бачке, а на другој страни бачко жупанство Жана Другета 

ваљало би сагледати као парадигму анжујске династичке политике и француских 

цивилизацијских утицаја који су стигли у овај део Паноније почетком XIV века са 

доласком на угарски престо Карла Роберта Анжујског (1301–1342). Кроз анализу 

наведена два контекста, намера нам је да потврдимо, или макар у историографском 

дискурсу актуализујемо, тезу о инкултурализацији као константи прошлости и 

тековини европске историје тла данашње Србије и Војводине. За почетак, намера 

                                                 
1 Pál Engel, Magyarország világi archontológiája, I, Budapest 1996 (даље: P. Engel, Аrchontológiајa), 100.  
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нам је да разрешимо питање идентитета бачког жупана Жана Другета и његове 

породице, о чему смо већ писали у нашим ранијим радовима, јер ће нам те 

чињенице омогућити да разумемо због чега је Жан, по вољи угарског краља Карла 

Роберта, у виду  хонора – награде за службу, добио и Бачку жупанију.
2
  

 По нашим сазнањима, Жан је рођен пре 1288. године
3
 у породици 

такозваних „Ултрамонтана“ који су под анжујском заставом 1266. године освојили 

јужну Италију. Попут својих претходника, каријеру је међутим започео не у првом 

реду као miles и feudatarius напуљских краљева, већ првенствено у служби њиховог 

поузданог дворског човека. Наиме, као витез и дворјанин напуљске принцезе 

Клеменције Угарске он је с породицом у пратњи своје господарице 1314. године 

стигао у Париз, будући да је Клеменција постала супруга Луја X и ускоро нова 

француска краљица.
4
 Затим је једно време (између 1316. и 1322) био у служби 

херцега Филипа Тарентског – ахајског војводе и титуларног латинског цара 

Константинопоља, једне сликовите личности балканске и европске политике тог 

доба.
5
 Између осталог, био је и изасланик напуљске краљице мајке Марије 

Арпадовић, удовице напуљског краља Карла II, у Угарској (1322) код њеног унука 

Карла Роберта. Ипак, судбина је удесила да се Жан после Напуља и Париза заједно 

са својим домом скраси у Вишеграду у Угарској на тамошњем краљевском двору. 

Узрок овом наизглед чудноватом примеру средњовековне мобилности племства с 

великом сигурношћу можемо реконструисати. Док је Жан као старији представник 

породице и наследник феудалног поседа Pascarola на тлу Аверсе (који су његови 

преци стекли из руку Карла I Анжујског 1271. године) остао у Напуљској 

краљевини, његов млађи брат Филип био је 1300. године одређен да прати 

напуљског принца, Клеменцијиног старијег брата, Карла Роберта пред којим је 

стајао опасан задатак да у име Анжујаца стекне угарски престо у време изумирања 

тамошње династије Арпадовића. Током дводеценијске борбе Карло Роберт (1301–

1342) је доиста успео да победи друге краљевске супарнике и непокорне угарске 

великаше, а свог верног пратиоца и саборца Филипа поставио је за угарског 

палатина (1323).
6
  

Када је у лето 1327. године стављена тачка на витешки животопис Жановог 

млађег брата Филипа Другета, по владаревој вољи у Угарску је од стране краља 

Карла Роберта био позван управо његов брат Жан с породицом. Жанов син Виљем, 

                                                 
2 О породици Другет писали смо у: Đura Hardi, Drugeti, povest o usponu i padu porodice pratilaca Anžujskih 

kraljeva, Novi Sad 2012.  
3 Закључак о термину ante quem Жановог рођења (пре 1288) можемо донети на основу податка познате 

повеље угарског краља Карла Роберта из 1317. године где владар истиче да су он и Жанов млађи брат 

Филип били приближно истих година, односно вршњаци (А, I, 445−448). Познато је, наиме, да је Карло 

рођен 1288. године. Упор. Ingeborg Walter, Carlo Martello d’Angiò, Dizionario biografico degli Italiani, XX, 

1977, 380; Károly Róbert emlékezete, A szöveganyagot válogatta, szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta 

Kristó Gyula és Makk Ferenc, A képanyagot Marosi Ernő válogatta, Budapest 1988, 8.  
4 О француској краљици Клеменцији Угарској: Annie M. Huffelmann, Clemenza von Ungarn, Königin von 

Frankreich (Albert-Ludwigs-Universitat zu Freiburg im Breisgau), Berlin 1911. 
5 István Miskolczy, A Drugetek őseiről, Turul, 50, 1936, 4. 
6 Детаљније: Pál Engel, Az ország újraegyesítése, I. Károly küzdelmei az oligarchák ellen (1310−1323), 

Századok, 1988, 89−146. 

http://www.google.com/search?hl=sr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+M.+Huffelmann%22
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стигавши најкасније још те 1327. године, био је именован за наследника огромног 

поседа свог стрица и уведен у његове некадашње жупанске и кастеланске службе     

(сконцентисане на североистоку Угарске), док се његов отац, годину дана касније, 

појавио у Угарској да би након брата од стране владара био постављен за палатина 

(datum ante quem: 31. октобaр 1328. године).
7
 Филип и Жан су заправо познавали 

Карла Роберта од детињства и заједно с њим су, по свему судећи, у дворском 

окружењу Дантеа или провансалских трубадура одрастали на напуљском двору, с 

обзиром на то да су њихови преци били васпитачи напуљских престолонаследника 

па и самог Карла и његове сестре Клеменције. Из вишегенерацијске везе породице 

господара и породице њихових оданих људи потицала је приврженост Анжујаца 

Другетима.
8
  

У сваком случају, Жан Другет је стигао у Угарску као искусан човек који је 

познавао културу и обичаје аристократског друштва тадашње Европе. Између 

осталог, то се видело и по начину живота његове породице у Угарској као новој 

домовини, посведоченим низом ситних али врло илустративних детаља попут 

префињених ствари у њиховим ризницама или коњаничким ритерским печатима 

типичним за тадашњу витешку културу западне Европе.
9
 Поставши палатин, Жан  

је, како је и приличило, од владара добио значајне поседе и хоноре. Под хонорима 

би требало подразумевати државне поседе и њихове приходе које је владар 

додељивао својим присталицама као награду за службу. С обзиром на то да је Карло 

Роберт био у тој мери широкогруд према Жановом сину Виљему, коме је, после 

смрти Жановог брата палатина Филипа, доделио власт у чак седам жупанија на 

североистоку тадашње Угарске кроз које је водио пут вина за Пољску (Спиш, Абауј, 

Турња, Гемер, Боршод, Хевеш, Шариш), са тамошњим тврђавама, није било у реду 

да достојно не награди и главу породице – искусног витеза Жана.
10

 Тако је Жан, 

након доласка у Угарску из Француске преко Напуља, био као жупан уведен у власт 

у Ушкој (Уж), Земплинској, Фејерској, Толњанској, Шомођској и Пештанској 

жупанији, која је незаобилазно пратила палатинско достојанство (1328). Коначно, 

по вољи владара, њему је касније на управу додељена и Бачка жупанија.
 11

 

Жан је обављао жупанску власт у Бачкој, како нам казују извори, од 1330. 

до  1333. године. Последњи помен Жана у контексту бачког комеса односио се, по 

Енгелу Палу, на 29. март 1333. године.
12

 По другим изворима, већ 9. фебруара као 

нови бачки жупан био је поменут мачвански бан Јанош Алшани, што и није било 

чудно јер је ова жупанија била једна од оних које су током XIV века додељиване 

                                                 
7 Наслеђени огромни поседи с тврђавама, као и жупаније, били су смештени на североистоку државе. 

Упор.: Ђура Харди, Другет Виљем, „наследник“ шест жупанија, Истраживања, 17, Нови Сад 2007, 

27−33. О наслеђивању палатинске власти и хонора по смрти Филипа Другета у скорије време писао је 

Attila Zsoldos, Nádor és helyettese: Druget János és Vilmos, Történelmi Szemle 4/2012, 527−541. 
8 Детаљније: Đ. Hardi, Drugeti, 39−249. 
9 Ágnes Kurcz, Lovagi kultúra Magyarországon a 13−14. században, Budapest 1988, 140−146. 
10 P. Engel, Аrchontológiајa, I, 94, 118, 129, 134, 195, 209. 
11 Упор. Исто, 100, 127, 175, 206, 219, 241. 
12 Према Engel, Аrchontológiајa, I, 100: Magyar Országos Levéltár, Budapest, Mohács előtti gyűjtemény 

(Collectio Antemohacsiana) 33578. 



156 

 

мачванским бановиме на име хонора.
13

 Углавном, период бачког жупанства се у 

Жановом случају заправо поклапа са његовим боравком и животом у Угарској, јер 

нам је познато да се овај барон упокојио пре 17. маја 1334. године.
14

 Чак нисмо ни 

сигурни да ли у самој Угарској или у јужној Италији. Наиме, током лета-јесени 

1333. године, Жан је као угарски барон и врсни дипломата, који је био добро 

упознат са приликама у Напуљу, пратио свог господара Карла Роберта приликом 

његове посете напуљском двору. Том приликом био је свечано склопљен брак 

угарског принца, Карловог млађег сина Андрије, и напуљске престолонаследнице 

Ђоване.
 
После 25. новембра 1334. године ми не наилазимо у изворима на податке о 

активном деловању угарског палатина.
15

  

Што се тиче Бачке жупаније, главни извор који непосредно указује на 

Жаново жупанство у Бачкој и истовремено представља први помен Другета на овом 

положају (15. мај 1333) – terminus ante quem када је постављен на чело ове жупаније 

односио се на епилог једног трагичног и бизарног догађаја који се одиграо на 

анжујском краљевском двору. Наиме, по речима хроничара, безумни великаш 

Фелицијан Зах је у среду након осмине празника Ускрса (17. априла 1330) упао с 

исуканим мачем у краљевску палату у Вишеграду и затекао краљевску породицу за 

трпезом. Намера му је била да их све побије: краља, краљицу Елизабету и њихова 

два сина: Лајоша и Андрију. Настала је пометња. Нападач је насрнуо на краља и 

ранио га у руку. Витлајући мачем, краљици је одсекао неколико прстију на десној 

шаци. Затим се устремио на њихову децу. Принчеве су својим телима заштитили 

њихови васпитачи син Ђуле де Kenesich и Никола, син палатина Жана Другета, али 

су деца задобила „смртне“ ране. Тек тада, захваљујући краљичином јувенусу и 

вицестолнику Јаношу, сину Александра, атентатор је савладан и посечен. За 

опомену, уследила је страшна освета над целом Фелицијановом породицом. 

Атентаторова глава послата је у Будим, а раскомадани делови тела у друге градове 

Угарске. Краљеви људи су Фелицијановог сина и верног слугу који су с њим дошли 

на двор и успели у први мах да побегну везали за коњске репове и вукли до 

уморства, а онда њихова трупла бацили псима. Његовој ћерки Клари, иначе 

дворској дами, одсекли су нос и осам прстију, уста унаказили и водили су 

несрећницу по земљи приморавши је да виче „ко је неверан краљу нек прође овако“. 

Старију Фелицијанову ћерку, звану Шебе, пред левичком тврђавом кастелан Имре 

Бечеи је погубио, њеног мужа до краја живота бацио у тамницу а  синове послао у 

далеко прогонство. Многи чланови Фелицијановог рода били су побијени.
16

  

                                                 
13 Nagy, Gyula, A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray-család oklevéltára, I, Budapest 1877, 74; Engel, 

Аrchontológiајa, I, 27−28, 100. 
14 Nagy, Imre – Tasnádi Nagy, Gyula, Anjoukori okmánytár, Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis I-

VII, Budapest 1878−1920 (даље: A), III, 58. 
15 О путу Жана Другета у пратњи свог господара Карла Роберта у Италију 1333. године, исходима 

њихове посете напуљским Анжујцима и могућем датуму смрти угарског палатина детаљније смо писали 

у: Đ. Hardi, Drugeti, 329−334. 
16 Emericus Szentpétery (ed.), Chronici Hungarici compositio saeculi XIV, Scriptores rerum Hungaricarum 

tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum, I, Budapestini 1937, 494; О атентату Фелицијана Заха, 

с прегледом извора и литературе: Tibor Almási, Záh Felicián ítéletlevele, Aetas, 1−2, 2000, 191−197.  
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Ова епизода забележена код угарског хроничара за Жана Другета је 

значајна због чињенице да открива да је његов другорођени син Никола био 

pedagogus, тј. васпитач угарских принчева. Наиме, реч је била о породичној 

традицији везе између Другета и Анжујаца која је преко Напуља и Салерна била 

продужена и у Вишеграду, и, у крајњем, посреди је било сведочанство о 

присутности и утицају фамилије палатина на двору. На другој страни, као што смо 

рекли, епилог догађаја нам доноси и кључни податак да је Жан био бачки жупан. 

Наиме, после атентата и одмазде над сродницима несрећног Фелицијана, 15. маја 

1333. године на двору се окупило судско веће састављено од највиших државних 

барона који су једногласно озаконили оно што је задесилo атентаторове сроднике. 

Том приликом присутни угарски палатин Жан Другет је између осталог био наведен 

и као comes bachiensis.
17

  

Следеће питање које нас овом приликом интересује свакако се односи на то 

да ли је Другет током свог жупанства оставио дубљег трага у Бачкој. Питање је у 

сваком случају сложено. За почетак не наилазимо на податке, првенствено не на оне 

итинерарског карактера који би посведочили да је Жан проводио дане у Бaчу или 

већ на неком другом месту на тлу мочварне бачке равнице смештене између две 

велике реке Дунава и Тисе. Додуше, за барона његовог положаја који је поред Бачке 

управљао са још шест жупанија и био палатин пре се могло очекивати да дане и 

доколицу проводи у друштву владара на вишеградском двору, а не на својим 

поседима у провинцији које је вероватно поверио на управу својим службеницима. 

О каквом је барону била реч, за његовог релативно кратког боравка у 

Угарској, лепо илуструје податак да је Жан био генерални заштитник витешког реда 

Светог Лазара у Угарској, као и да је своје поседе широкогрудо даривао црквама и 

монашким редовима.
18

 Наиме, познато нам је да је Жан 1329. године свој посед 

Кишдир (Kisdir, Kisdér) у Барањској жупанији поклонио печујској цркви.
19

 Такође, 

21. децембра 1330. године посед зван Шидан (Sydan, Zidán), који му је припао 

законским путем и био од стране владара потврђен, поклонио је „ради спаса своје 

душе“ цистерцитском манастиру Свете Марије де Монте (Borsmonostor, 

Klostermarienberg) у Шопронској жупанији.
20

 Овде је реч била о дару врло угледној 

црквеној установи јер ктитори цистерцитског манастира Свете Марије де Монте 

били су угарски владари, међу њима је био и Карло Роберт који је 1317. године 

братству потврдио привилегије свог претка Андрије II. Такође, у своје време овај 

погранични манастир су под своју специјалну протекцију узимали и Бела IV као и 

Карлов деда, немачки краљ Рудолф Хабзбуршки.
21

 У престоном анжујском 

                                                 
17 Fejér, Georgius (ed.), Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, I−XI, Budae 1829−1844 (даље: 

F), VIII/3, 423. 
18 О ктиторској и патронској делатности Жана Другета детаљније смо писали у: Ђура Харди, Патронска 

дела једног несвакидашњег угарског барона, Истраживања, 23, Нови Сад 2012, 181−187.  
19 F VIII/3 397−402; György Györffy, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, I, Budapest 1963, 326. 
20 F, VIII/3, 486−487. 
21 О манастиру и његовим ктиторима упор. Ferenc L. Hervay, Repertorium Historicum Ordinis Cisterciensis 

in Hungaria, Roma 1984, 63−79; Ferenc L. Hervay, Borsmonostor, Korai magyar történeti lexikon (9−14. 

század), főszerkesztő Kristó Gyula, Budapest 1994 (даље: KMTL), 121. 
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Вишеграду Жан је исте 1330. године издао повељу којом је обзнанио да под своју 

специјалну заштиту узима витешки Ред Светог Лазара у Угарској.
22

 Овај ред је 

основан у Јерусалиму у Крсташкој држави крајем XI века. Постепено је напустио 

војне задатке и у потпуности се посветио лечењу оболелих од лепре. Захваљујући 

путевима ходочасника, пропадању крсташких држава и пре свега ширењу ове опаке 

болести, лазаристи су своју делатност из Свете земље проширили скоро на целу 

Европу. Главно средиште реда премештено је након 1291. године из Акона у место 

Боињи (Boignyi) поред Орлеана у Француској, посед који је 1154. године као лено 

Луј VII поклонио лазаристима.
23

 У Угарској је деловање лазариста први пут 

забележено 1181. године. Једино њихово познато средиште се налазило у 

Острогону, седишту примаса угарске цркве. Овде су имали кућу, тј. монашку 

заједницу са болницом, винограде и неке поседе у околини града.
24

 Није нам 

познато шта је све подразумевала Жанова специјална протекција Реда Светог 

Лазара у Угарској и да ли је она можда имала непосредне везе с (галским) пореклом 

угарског палатина и могуће самих витезова. У сваком случају, можемо закључити 

без задршке да је Жан Другет био великаш одан патронским и богоугодним делима. 

Што се тиче могућих веза господара палатина Жана Другета с Бачком, у 

недостатку непосредних извора, ваљало би навести неколико чињеница које би нам 

евентуално отвориле простор за извођење занимљивих хипотеза. У историографији 

се наиме још у XIX веку, захваљујући археологу и историчару уметности Емериху, 

односно Имреу, Хенслману (Emerich, Imre Henszelmann) усталило мишљење да је 

бачка тврђава (на месту старе жупанијске утврде) највероватније подигнута у XIV 

веку, за владавине Карла Роберта или евентуално његовог наследника Лајоша. 

Речени професор је у складу с археолошким методама свог времена предузео прво 

систематско истраживање импозантних остатака средњовековног Бача да би своје 

резултате публиковао 1870. године.
25

 Хенслман је до закључка о времену подизања 

бачке тврђаве дошао на основу анализе стила њене градње, посебно наглашавајући 

карактеристичну готичку капелу која се (до данас) сачувала на горњем делу 

североисточне куле унутрашњег утврђења. Даље, проналазак угарског, тј. 

краљевског, грба истог аутора је упућивао на околност да је тврђава саграђена о 

државном или боље рећи краљевском трошку владара из Анжујске династије, а не 

као подухват калочко-бачког надбискупа коме је припадао Бач као резиденција и 

тврђава. Будући да је између 1338. и 1342. године калочка надбискупска столица 

била упражњена и да је Карло Роберт тих година за себе присвојио право 

управљања њеним поседима и приходима (реч је била о уобичајеној владарској 

пракси), Хенслман је логично дошао до претпоставке, коју су касније преузимали 

други аутори – да је тврђава највероватније управо тада била саграђена.
26

 Доиста је 

                                                 
22 F, VIII/3, 487. 
23 Erich Feigl, Der militärischen und hospitalische Orden des hl. Lazarus von Jerusalem, Wien 1978, 72−74. 
24 Lajos Balics, A római katholikus egyház története Magyarországban, II, Budapest 1890, 333; Feigl, Der 

Orden des hl. Lazarus, 221−224. 
25 Imre Henszlmann, Bács, Archaeologiai Értesítő, III kötet, 309−314; IV kötet, 2−9, 24−31, 49−56, 85−93.  
26 I. Henszlmann, Bács, III k, 309−314; Рудолф Р. Шмит, Средњовековни градови у Војводини, Војводина I, 

Нови Сад 1939, 308, Ante Sekulić, Drevni Bač, Split 1978, 27; Упор. анализу историографије код Ernő 
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калочко-бачка црквена столица од марта 1337. до маја 1343. године била 

упражњена,
27

 али на другој страни у погледу извора немогуће је прецизно одредити 

хронологију градње бачке тврђаве и наручиоца овог великог архитектонског 

подухвата, па чак и утврдити да ли је тврђава у време изградње припадала владару 

(жупану или краљевском кастелану) или заправо калочком надбискупу.
28

 На 

пример, у једној исправи издатој 1328. године, везану за потврду донације извесног 

поседа Kethlugas
29

 навео да он припада „castri nostri Bachiensis“.
30

 

Ипак, да се вратимо на још једну Хенслманову оцену о Бачу која би нас 

евентуално могла повезати са Жаном Другетом. Хенслман је проучавајући бачку 

тврђаву као архитектонску целину закључио да је она представљала типичан стил 

француске градитељске школе из XIV века. Будући да су Другети били француског 

порекла, да су током две деценије Филип, Жан и његов најстарији син Виљем као 

угарски палатини (1323−1342) били најутицајнији сарадници Карла Роберта, аутор 

овог рада жели да постави питање да ли се подизање бачке тврђаве може довести у 

везу са Другетима. У прилог овој претпоставци иду познате чињенице да су 

Другети, доспевши у своју нову домовину, предузели замашну градитељску 

делатност у областима где се налазило језгро њихових поседа и хонора, махом на 

североистоку тадашње Угарске (источна Словачка, Закарпатска Украјина, 

североисточна Мађарска). По свему судећи, управо захваљујући њима, односно 

италијанским и француским мајсторима у служби моћних и богатих Другета, у 

Панонију су током првих деценија XIV века (у периоду између 1315. и 1342) стигли 

нови, анжујски, утицаји у градитељству и уметности. На то непосредно указује 

крунидбена фреска у Спишком каптолу коју су насликали италијански мајстори, 

обнова Спишког града, изградња тврђава Бреков, Јасенов и Требишов у 

Земплинској жупанији, обнова града Сланец близу Кошица, подизање нових 

градова попут Дунајца на пољској граници, Сокоља (Сокола) или Болдокија 

(Boldogkő − Срећни камен) на путним прилазима ка краљевским Кошицама.
31

 

Имајући увид у речену градитељску делатност породице Другет, пре свега у 

                                                 
Marosi – Miklós Takákacs, Bács, KMTL, 73−75; Такође, Сима Ћирковић у својој одредници о Бачу (Сима 

Ћирковић, Бач, Војводина, знаменитости и лепоте, Београд 1968, 436) сматра да су „зидине Бача чији се 

остаци и данас виде, са системом шанчева подигнуте у првој половини XIV века.“ Није згорег на овом 

месту пренети још једно мишљење. Аутор овог саопштења је 2011. године био у прилици да покаже 

бачку тврђаву својим колегама из Словачке. Том приликом госпођа архитекта Магдалена Јановска, 

руководилац пројекта заштите споменика Цркве Светог Мартина у Спишком каптолу (који је под 

заштитом UNESCO), видевши готичке лукове на остацима капеле на североисточној кули, без 

двоумљења је закључила (позивајући се на примере у Словачкој), да је ова грађевина  вероватно настала 

у првој половини XIV века.  
27 Упор. Р. Engel Аrchontológiајa, I, 65. 
28 Ernő Marosi – Miklós Takákacs, Bács, 73 – искључују могућност краљевске градње у контексту 

историјских докумената и додају да све до прве половине XV века не постоје извори о тврђави. Упор. Gy. 

Györffy, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, I, 210−213; Dezső Csánki, Magyarország történelmi 

földrajza a Hunyadiak korában, III, Budapest 1897, 135; Р. Engel, Аrchontológiајa, I, 65, 270. 
29 Gy. Györffy, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, I, 226. 
30 A, III, Budapest 1883, 207−208.  
31 Michal Slivka – Adrián Vallašek, Hrady a hrádky na východnom Slovensku, Košice 1991, 96, 99, 127, 

210−211; István Feld, Boldogkő, KMTL, 117; Đ. Hardi, Drugeti, 212−216, 290−291. 
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својству наручилаца посла око подизања и обнове њихових и краљевских градова, 

по нама, не треба искључити могућност да је под утицајем палатинске породице и 

круга њихових сарадника била започета и изградња бачке тврђаве. Поготово што је 

палатин Жан Другет током 1330−1333. године био жупан истоимене жупаније.  

Коначно, ако смо већ на терену Бачке и јужне Паноније, на десној, сремској 

обали Дунава, „у суседству“ Бача стајала је Петроварадинска цистерцитска опатија 

чији су монаси по свему судећи били „галског“ порекла, а на њиховим поседима као 

и диљем Фрушке горе налазили су се бројни виногради.
32

 Из тестамента Жановог 

сина Виљема Другета, састављеног 1330. године, познато нам је да је тестатор преко 

својих пословних сарадника између осталог трговао и вином, као и да су Другети 

држали главне тачке на винском трговачком путу који је ишао кроз Будим, Кошице 

према пољској и галичкој граници, те преко карпатских превоја даље водио на 

тргове Кракова и Лавова. Виљем је, сазнајемо такође из тестамента, имао 

финансијског удела и у сакупљању пореза у (оностраном) Срему, тј. Мачви.
33

 

Могуће је да је трговина сремским вином на својеврстан начин повезивала 

породицу Жана Другета са Бачком као подручјем транспорта и Сремом као местом 

производње овог драгоценог артикла.   

Без обзира на све нерешене дилеме у нашем претходном излагању, остаје 

чињеница, или пре историографски и цивилизацијски куриозитет, да је један Гал, 

Жан Другет, почетком тридесетих година XIV века био бачки жупан. Управо у 

контексту ширења и интеракције француске културе и њених тековина на простору 

средње и југоисточне Европе могуће је сагледати и деловање породице Другет у 

Угарској. Речени уплив на ове просторе  стиже посредством владарских личности и 

њихових сродничких веза. Почев од друге половине XIII века, посредством  

напуљских Анжујаца и њихових рођака − попут српске краљице Јелене Анжујске 

или првог угарског краља из династије Анжу Карла Роберта и њихових дворана и 

сарадника, међу којима су били Другети. Бачка је дакако, како нам то говоре 

расположиви извори, била поље њихове формалне присутности. Стога се надамо да 

ће нека нова истраживања  употпунити сазнања о овој теми.   
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ĐURA HARDI 

 

 

DOM JEAN DRUGET: 

A 'GAUL' LEADING A PARISH IN BAČKA 
 

Summary 

 

This paper examines a charter of Hungarian King Charles I (Károly Róbert): the 

circumstances in which this important document was issued, and particularly its mention 

of the head of the Bačka parish, the king's palatine and confidant Jean Druget. An unusual 

figure for his time, Druget nevertheless conformed to the lifestyle of nobility and 

knighthood which prevailed in the Europe of his day. Of French or Provençal background, 

he was a knight and courtier at the Anjou court of Naples. Upon taking up residence in 

Hungarian territory, Druget was granted lands and important state functions. One such 

honour was the Bačka parish, which he administered from 1330 to 1333. Throughout 

Pannonia and Bačka, the Drugets were disseminators of Western European culture. 

 

Keywords: Jean Druget, Bačka, Bačka parish, Károly Róbert, Hungary, 14
th

 

century. 
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КНЯЗ ЛАЗАР: ИСТОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ 
НА ВИЗУАЛНИЯ ОБРАЗ 

 

 

Резюме: Работата има за цел да проследи образните превъплъщения на княз Лазар и 

да очертае основните развойни линии и периоди, през които преминава изковаването на 

канона за него. Анализирани са иконите на косовския мъченик, поставящи идеологически 

акцент върху травмата на неговата саможертва в контекста на православната антропология и 

догматика. В работата са въвлечени също така модерните визуални образи на владетеля, 

свързани с появата на изкуството вън от рамката на религия и църковна институция. 

Обърнато е специално внимание на появата на разбирането за историческа достоверност и 

възхода на светската епистемология, основана на логически верифицируем научен метод в 

контраст с начина, по който познанието се концептуализира през средните векове и 

неразривната му връзка с вярата. Представена е цялостна гледна точка към формирането на 

портретното изображение на сръбския господар, включваща задълбочено разпластяване на 

посланията и референциите, чрез които визията създава своите основни смисли. Откроени са 

позоваванията на авторите както към традицията на визуалния образ на конкретната 

историческа личност, така и връзките с контекста на създаване на дадена творба и нейните 

съотнасяния към историческите извори, метанаратива, фолклорния канон. 

В заключение е поставена под въпрос уместността на методите на либералните 

деконструкции и усилията за пълно изкореняване на митовете за нацията от дневния ред на 

обществата. 

 

Ключови думи: история на визуалния образ, княз Лазар, Косовка битка, национална 

идентичност, изкуство и национална идея, употреби на изкуството. 

 

 

Настоящата работа е посветена на темата за конструирането на канона за 

визуалния образ на един от стожерите на сръбската национална идея – княз Лазар, 

повел войските на антиосманската коалиция на Косово поле на 15/28 юни 1389 г. и 

загинал на бойното поле от ръката на своя враг. Княз Лазар е един от ключовите 

персонажи във фолклорните песни, възпяващи историята на християнската 

съпротива и превърнали се в морален и естетически еталон за съвременното сръбско 

мислене, настроено на вълните на етнонационализма. Неговата фигура и моделната 



164 

 

му саможертва представляват самия център на литургичното превъплъщение на 

Косовския бой: всяка годишнина от събитието се отбелязва с помен за героите, 

паднали в битка за честния кръст, както гласи преданието. 

Ето защо господарят на Крушевац е един от шампионите по бърза 

канонизация, а едно от първите му иконни изображения датира от самото начало на 

XV век. На една от фреските в манастира Любостиня владетелят е изобразен със 

своята съпруга – княгиня Милица, а позата удивително наподобява модела, в който 

обичайно се побират ликовете на св. Константин и Елена. Откриват се и ред 

смислови разлики. Първата от тях се състои във факта, че първият християнски цар 

и майка му са всякога заловени за Светия Кръст, който според преданието е открит 

от св. Елена на 3 май 326 г. в близост до Божи Гроб. Доколкото св. княз Лазар и 

неговата благоверна не са откриватели на християнска реликва от такъв висок 

порядък, положено е нему само да държи в дясната си ръка кръст – той е 

християнски владетел, а знакът на Христос представлява единството на духовната и 

светската власт. 

В този дух следва да бъде разбирана и втората съществена отлика между 

изображението на раннохристиянския сюжет и това на сръбския княз с княгинята – 

над фигурите на двамата и на заден план е изрисуван Иисус в превъплъщението си 

Пантократор, от когото князът на Моравска Сърбия получава властта си. Модел, 

твърде познат и свойствен за сръбското средновековие: светата генеалогия на 

Неманичи, от притвора на църквата в манастира Високи Дечани, именувана тъкмо 

на Вседържителя. Подобно на изображението в манастира, намиращ се в близост до 

Врънячка баня, родословието на свещената династия начева с образа на 

Вседържителя, от когото земният управник има своята власт. Иисус не е коронясал 

буквално нито княз Лазар, нито Стефан Неманя. Над тях Той е прострял 

благословията си, указвайки концептуалния ключ, в който следва да бъде разбиран 

жеста му – властта е дадена от Бога, земното владение е реализирано по модела на 

Царството Небесно, а в това свое качество властването на народа е благодат, дар, 

подобен на битието. Ненапразно тъкмо властта във вида на словото, което създава 

върховния смисъл – кода на съществуващото – се явява основната сила на Твореца, 

към която той мистически причастява земния монарх. 

Сцената е изпълнена изцяло в смисъла на идеята за синенергетиката на 

православното богопознание: както е постулирано още от кападокийците, то е 

възможно единствено по пътя на Откровението, на терена на теологията, а това ще 

рече – по силата на дар, а не в домена на философията, чиито рационално 

постижими връзки са всеобщо достъпни и поради това не могат да бъдат свързвани 

с благодатта. Изображението има успоредици и в латинското средновековие. 

Успоредиците между княз Лазар и Спасителят далеч не се изчерпват дотук. 

Той е един от малцината средновековни владетели, загинали „за родината“
1
, 

                                                 
1 Повече по въпросите за моделите на святост в средновековната сръбска история вж. у Марјановић-
Душанић, С. Свети краљ, Београд, 2007; Marjanović-Dušanić, S. Patterns of Martyrial Sanctity in the Royal 
ideology of Medieval Serbia. Continyity and Change – Balcanica XXXVII, 2007, pp. 69 – 79. Източниците на 
моделите, през които авторката чете идеята за владетеля като светец, са предимно от кръга на латинското 
християнство – оптика, с която не бих се съгласил безвъпросно, особено предвид факта, че православната 
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разбирана в смисъла на оцеляването на общността. От една страна, тук е вплетена 

представата за съхранената заедност между владетеля „тук“ и господаря на всичко 

„оттатък“, а от друга изборът на княз Лазар е определящ за съхраняването на 

сръбския род, който, иносказан от армията на християнската коалиция, се възнася 

на небето в статуса на народ-мъченик. Идеологическа рамка, в която се различава 

ясно старозаветната парадигма за божия народ, сключил свещен съюз с Господа, 

който ще бъде преведен през безброй беди, за да възлезе в слава, преобръщайки 

моралната си победа един ден в буквален триумф. Подобно на Помазаника, жертван 

от Отца в името на изкуплението, сръбството изпраща на смърт своя най-изтъкнат 

син – княза, въплъщението на държавата, чието тяло олицетворява единството, 

некакърнимостта и силата на общността и гарантира нейното единение с Бог като 

върховен носител на единоначалието. 

Ето защо подобен на Христа е княз Лазар и в изображението си – локалният 

спасител на единия народ не би могъл да бъде различен от универсалния, от 

спасилия вече веднъж цялото човечество. Той е изборазен – противно на 

историческата логика – като млад човек, като мъж, намиращ се в разцвета на силите 

си: възраст, на която е разпнат самия Иисус. Поради факта, че иконата представлява 

моделно изображение, това решение подвига няколко важни въпроса. Зад избора на 

господаря на Моравска Сърбия могат да бъдат съгледани контурите на идеята за 

спасение. Както Спасителят спасява рода човешки, за да възкръсне на третия ден 

според както е написано, конструирайки основите на Спасението като 

индивидуален акт, зависим от усилията към постигане на Откровение, така княз 

Лазар задава базисните очертания на спасяването на сръбския народ, 

постановявайки перспективата на своето възкресение и това на народа, предвождан 

от него. 

Решение, което отпраща към дебата за възкресението в православното 

богословие на последните векове преди падането на Балканите под османска власт. 

Според формулировката на св. Григорий Палама възкръсват не само душите, тъй 

като те са нетленни. Следователно, в акта на възкресението са включени и телата, 

чрез които именно хората се намират на земята, съществуват и се съобщават с други 

люде и със света. Логично възниква въпросът какво би било новото вътелесяване за 

онези, споминали се в силни физически мъки. Как, прочее, би могъл да бъде 

възвърнат в онова болезнено тяло онзи, комуто то е причинило страдание, довело в 

крайна сметка до летален изход и не е ли това скандал, по-голям от този на самата 

смърт? Какъв е смисълът на вечния живот, който представлява безкраен низ от 

всекидневни изпитания, белязан от съпътстваща болка, неотнимаем корекционен 

коефициент, който не спира нито за миг, моделирайки по този начин възприятията 

на болника? 

Ето от отговора, изкован от православната философия: не, няма начин 

възкресението да реставрира с точност положението, до което се е разгърнало 

телесно-душевното единство на личността тъкмо преди разделението на двете ѝ 

                                                 
парадигма е далеч по-близка, по-ествествено присъща на сръбския политически модел и по-задълбочено-
обяснителна в конкретната ситуация. 
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съставки. Все пак – нека напомним – възкресението не е просто продължение на 

живота в други условия. С какво то би се оразличило инак от шестващите – тогава и 

сега – учения на битовата езотерика, които настояват на прераждане на душата, 

реинкарнация на човека в птичка, тревичка или пчеличка? За разлика от идеите на 

метемпсихозата, възкресението е наистина вечен живот. Окончателно даден и 

невъзможен да бъде отнет, запокитвайки душата в поредното ѝ пътешествие в света 

на телесните форми според както е заслужила в предишното си превъплъщение – 

това е животът след очакваното възкресение на мъртвите – постулат, фиксиран като 

един от стълбовете на християнската вяра още в нейния Символ
2
. 

Идването на Възкресението въвежда нова онтология, в която смърта е 

победена от живота навеки. Това е край, който не е завършек, а начало. Вечно 

начало, минаващо през разбирането за свършека, за чудото, чието начало е 

положено в битийния ἔσχατον. Това е финал на земните мъки, в който изначалната 

тегоба на съществуването, внедрена в определението за човека още от Първородния 

грях, бива отменена. Тъкмо поради това няма начин след Възкресението на 

мъртвите болката да продължи да бъде този неотделим от битието елемент, който е 

тя в актуалното живеене отсам кулминацията на есхатологичния предел. 

Отговорът на св. Григорий Палама, разрешаващ тази проблемна ситуация, е 

приблизително следният: след Съдът Божий всички праведници ще възкръснат в 

идеални тела, лишени от дефекти. Възкресението възвестява установяването на 

Божий ред на земята, а в него никой не би могъл да бъде ущърбен, тъй като това 

отново би въвело принципа на несъвършенството, напомняйки за стария, отминалия 

отнологичен етап и извървяния от човешкия род свят, изтъркан от греха, който не 

би следвало да бъде дори възпоменаван. Поменът е част от ритуалното 

актуализиране на мъртъвците, а след Съдния Ден не само, че никой повече няма да 

умира, но и вече погиналите ще се изправят, инсталирани в тела, каквито те и 

приживе са нямали – моделни, напълно дистанцирани от страданието. Такова е било 

само тялото на едного. Той в крайна сметка страда, бе разпнат и възкръсна. 

Ето защо княз Лазар, изобразен скоро след гибелта си на Косово, е млад мъж, 

както гласи клишето – на Христова възраст. Персонализирани в духа на исихасткото 

разбиране за уникалността на лицето (ὑπόστασις), Господарят на битието и господин 

владетелят на Моравска Сърбия изглеждат връстници. Обективно дадената 

историческа информация гласи, че към датата на Косовската битка князът е бил 

около 60-годишен. От иконографска гледна точка неговият лик далеч по-добре 

пасва на сюжети, изобразяващи застаряващи мъжки фигури, каквито е избрал да 

нарисува художникът, изографисал светата Неманичка династия във Високи 

Дечани. Главните фигури, изобразени на втория ред на композицията – Драгутин, 

Милутин и Урош, излеждат като възрастни мъже – брадите им са побелели, а 

самите те са сякаш леко приведени в естествената за хората в по-късна възраст поза, 

издаваща тъкмо фактът, че тялото им вече не се намира в идеалната си кондиция. 

Зад този ход се разкрива поне още едно идеологически мотивирано 

намерение: историята на Неманичи, бидейки сакрализирана династия, представлява 

                                                 
2 “Et expecto resurrectionem mortuorum.” – гласи приетата на Цариградския събор (381 г.) формула. 
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местно копие на свещения разказ, чиято нишка преминава през Стария и Новия 

завет, започвайки от ясно четимите паралели с юдейските царе и завършвайки с 

епизодите на смъртта и очакваното възкресение на владетеля, мислен в ясна 

аналогия със Спасителя
3
. Ето защо сръбските господари, успоредни на мъдрите 

еврейски водачи – опитни, запознати със закономерностите на света, те са с 

посивели коси и бради и в телесна форма, върху която дългият им жизнен път е 

оставил неизбежни следи, подобно на своите библейски прототипи. Тази 

интерпретация прави още по-ясен смисъла на изобразяването на княз Лазар като 

мъж в зенита си. 

Владетелят на Крушевац и значителна част от Косово обаче е превъплътен в 

христоподобен модел – обстоятелство, което следва ясно да укаже на идеята на 

художника: още в самото начало на XV век князът е бил поместен в сакралния 

модел, наподобявайки биографията на Спасителя. Изобретен е любопитен 

идеологически съвпад, произвеждащ от сръбския властник локален Иисус Христос 

– цялостна представа, в която светият образ, на който владетелят е портретуван, 

застава срещу данните от историческите извори. Според наличната информация 

княз Лазар е роден навярно около 1329 г. Православната доктрина концептуализира 

иконата като посредник, като проводник, насочващ молитвата
4
, а не като същност 

сама по себе си, представляваща буквално (част от) тази на нарисувания светия. 

Светото изображение е такова само в рамката на синенергийната заедност
5
 между 

мира сего, молитвената връзка и инобитието. Във всички други случаи то е 

комбинация от дърво, бои и понякога метал и скъпоценни камъни (последното – 

много рядко) с различна художествена ценност. 

Ето защо на равнището на догматиката реално противоречие няма: първо – 

шейсетгодишният владетел е преобразен така, както той би изглеждал след Съдния 

Ден – в тяло като това на Иисус Христос; друго – иконата е елемент от вярата и от 

свещената история, а тя на свой ред е инструмент, насочен към възпитание и 

затвърждаване на позитивни религиозни убеждения. Подобно на Библията, която не 

е хроника или история, а текст боговдъхновен, чиито смислови връзки сочат не 

всякога към логиката на разума, но към същественото с оглед задачата да бъде 

представен един свещен наратив. 

Още по-висока онтологическа гъстота придобива лика на моравския 

господар, разположен в инонографския модел на св. цар Константин, който е познат 

като покръстител на Империята, победил своя конкурент Валерий Максенций при 

Милвийския мост според сведението на Евсевий Кесарийски, покровителстван от 

кръстния знак, когото традицията ненапразно смята за равноапостолен 

(ἰσαπόστολος), сиреч същностно свързан с Христа. Възрастният християнски 

император, заслужил пред вярата като никой друг, също е изобразяван с особен 

                                                 
3 Повече по въпроса у Евдокимов, П. Изкуството на иконата – богословие на красотата, София, 2011; 
Майендорф, Й. Византийско богословие. Исторически насоки и догматически теми, София, 1995, 62 – 
72. 
4 Вж. Лоски, Вл. Очерк върху мистическото богословие на Източната църква, София, 2004. 
5 Евдокимов, П. Православието, София, 2006, 285 – 304, Каприев, Г. Византийската философия, София, 
2001, 152 – 162. 
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акцент върху младостта, върху моделното си тяло, в което той ще бъде въплътен 

след Възкресението, въпреки че получава Св. Кръщение на смъртния си одър, 

когато е бил на години, чието число било близко до тези, на които смъртта сварила 

княз Лазар. 

Православният помен за княз Лазар и косовските юнаци по необходимост 

включва цялостна концепция за начина, по който предводителят на християнската 

армия трябва да изглежда. Навярно не би било пресилено да се заяви, че сръбската 

църква, преди да пречисли крушевачкия господар към агографския кръг, вече е 

сторила това с няколко сръбски владетели. Високата степен на опитност в това 

отношение прозира в следния факт: по нищо не личи канонизацията и въ-

образяването на загиналия в равнината край Прищина през лятото на 1389 г. да са 

плод на продължителен дебат. Изглежда, не само, че решението е взето бързо, а и 

повече – за него сякаш е имало вече отработен механизъм, чрез който князът почти 

веднага е разположен според действащия концептуален корпус на исихазма. 

По този начин следва да се обясни обстоятелството, че бързо сложилият се 

изобразителен модел проявява дългожизненост, присъща за ликовете на най-

утвърдените светци. Само припомням: независимо, че става дума за владетел, 

неговият светчески подвиг има локално значение, ето защо княз Лазар, 

универсализиран по значение от сръбската православна църква и особено – от 

националната идея на последните два века и половина, остава фигура от местно 

измерение, чийто мащаб в крайните оптимистични осмисляния би могъл да бъде 

увеличен до регионално, балканско равнище. 

Образът на Лазар Хребелянович като млад мъж достига чак до пределите на 

Русия. Във Втория Остерманов том
6
 се намира изображение в цветове, на което 

може да бъде различена сцената на отсичането на неговата глава. Обстоятелство, 

което иде да рече, че по това време скелетната конструкция на наратива за 

станалото в полето на юг от Прищина през лятото на 1389 г. вече е произведена. 

Трасето, по което тази информация е достигнала чак до руските предели, остава в 

сферата на хипотезите, но не бива да се изключва възможността търговци от 

Западните Балкани – зоната, в която са се средоточили първите непосредствени 

спомени на бягащите в търсене на спасение войници след свирепата сеч на Косово 

поле, където османската власт в кратките периоди, когато я е имало, е била по-скоро 

условна – да са търсеното трансмисионно звено. Не е трудно да се предположи, че 

традицията на народно пеене, свързано с паметта за Косовската битка, е възникнала 

извън обхвата на султановата власт и идеологическата преса на исляма и османската 

имперска доктрина. Вероятно заради това Вук Караджич, търсейки сюжетите на 

сръбската национална идея в народното творчество, се отправя тъкмо към терените, 

където усещането за османско господство, далеч от центъра на империята, е било 

почти имагинерно, ако изобщо го е имало. Ако доведем това предположение до 

крайност, което в случая несъмнено се налага, то би трябва да се заяви, че 

Косовският мит не е сръбски. Изглежда, че епосът се е родил в земите на днешна 

                                                 
6 Библиотека на Руската академия на науките, Санкт-Петербург, № 31.7.30. 
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Хърватия – Далмация, Истрия; в Херцеговина; и навярно в териториите оттатък 

Сава. 

Млад е князът на Моравска Сърбия и в литографията на Христофор 

Жефарович от неговата „Стематография“
7
. Няма съмнение, че през XVIII век, било 

под влияние на пропагандата на Папството, било поради импулси с друг източник (в 

това число и плод на собствено развитие), в европейските провинции на Османската 

империя започват да се зараждат национални движения. Тези начални проекти, 

имащи за цел да реставрират обществата, затрити с падането на региона под чужда 

власт в края на средновековието, а всъщност – да конструират отново общности на 

базата на репрезентациите, на селективния подбор и целенасочената идеологическа 

работа с миналото, не биха могли да минат без емблемите на борбата срещу 

статуквото, което постепенно придобива знаци на потисничество. Князът, 

канонизиран за светец, все още е монополизиран от православната църква – факт, 

който не следва да буди никакво учудване, доколкото ранните прояви на 

националната идея са породени в лоното на църквата. Обстоятелство, което по-

късно ще превърне духовната институция в инструмент за борба, насочена към 

планираното национално освобождение, редуцирайки вярата до фолклорен 

орнамент на нацията
8
. 

Линията на изобразителната традиция, свързана с концептуализирането на 

облика на княз Лазар, продължава с работата на Захарий Орфелин
9
. Годината е 

1773. В този случай авторът, подобно на своя колега Жефарович, е избрал да 

портретува властникът на Крушевац не в обективацията му на християнски 

владетел, използвайки сюжетната матрица, в която той е разположен още в 

началото на XV век. Лазар Хребелянович е изобразен като носещ отрязаната си 

глава – решение, което насочва към вече стабилизирания разказ за Косовската 

битка, в който един от ключовите моменти е декапитацията на пленения 

християнски господар.  

Обективно кодифицирана информация за тази така ценна версия на 

Косовския мит преди самото начало на XVII век няма. Тогава тя ще се появи за 

първи път у Мавро Орбини. Съществени улики, насочващи към времето и мястото 

на изковаване на този наратив, макар и само ориентировъчно дадени, биха могли да 

бъдат изолирани от паметниците на изкуството, зад всеки от които може да бъде 

прочетен текст: разказ, подредба и логика, залегнала в тяхната основа. Важно е да се 

отбележи и това, че детайли за хода на сражението, независимо от колосалния му 

епически мащаб, напълно липсват. Наличните обективни данни от историческите 

извори са не особено ясни, в тях липсва категоричност дори за изхода на сблъсъка. 

Отворен остава дори базисният въпрос кому принадлежи победата. Митът за 

сръбското поражение на Косово поле, дълго ферментирал във фолклорна среда и на 

местата, където силовите линии на османското завоевание са се чувствали най-

слабо, вече е придобил своята канонична основа, в която подобният на Христа княз 

                                                 
7 Стематографија изображение оружиј илирических. Изрезали у бакру Христофор Жефаровић и Тома 
Меснер, 1741, приредио др. Динко Давидов, 1972. 
8 Янакиев, К. Неофит вдигна Църквата на крака, http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=7565 (31.03.2014) 
9 Свети княз Лазар сръбски (1773), гравюра, собственост на Музея на Сръбската православна църква. 
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е представен като мъченик, приемейки черти от иконографския тип, характерен за 

св. Йоан Кръстител – онзи, който умива нозете на Богочовека в река Йордан, 

извършвайки над него ритуала на Св. Кръщение, загинал трагично в името на вярата 

по заповед на управителя на Галилея Ирод Антипа – „силният на деня“, идейно 

възлизащ към събирателния образ на османския султан като „поробител“, получил 

власттаси по силата на историческо недоразумение – временно явление, което няма 

начин да не бъде коригирано, възстановявайки правдата. 

Иззад този принцип прозира идеологически мотивирано решение – 

разгръщан на терена на църквата и рамкиран изцяло от въпросите на вярата и 

сюжетите от свещената история, княз Лазар постепенно мигрига към полето на 

националното строителство. Ето защо изобразителният акцент бива подменен – той 

вече е владетелят-мъченик, загинал в неравен бой с врага, който отдавна е 

инсталиран в клишето на неверника – османците са „агаряни“, „кучи синове“
10

 и т.н. 

– все определения с ясни референции и към Библията, и към фолклора, но всякога – 

по посока на социалните граници, отвъд които се намира нездравословното 

пространство на срамното и страшното, оградено с редица табута. 

Разбирането за историята на Балканите оцелява във формата на „свещената 

история“ чак до края на XVIII век. Ето защо владетелят на Моравска Сърбия е въ-

образяван според концепцията, в която го привижда православната доктрина. В 

последното половин столетие тя съ-съществува със светското разбиране за 

миналото, формирано под наглед противоположните влияния на Романтизма и 

Просвещението, които обаче успяват да изковат общ проект за разказване на 

общностно значимото отминало битие. Тъкмо това е времето, когато визуалният 

образ на властвалия в Крушевац претърпява първата си промяна – първоначално в 

религиозната живопис, налага се имиджът му на просиял с жертвата си за вярата 

мъченик. Тогава се появяват и първите портрети на княз Лазар, рисувани от 

позиции, различни от тези на църковната догматика, макар че техните автори все 

още са дълбинно свързани с религията и нейната институционална инфраструктура. 

Критическата историография като замисъл за проникване в тъкънта на 

отминалите дни с научен метод се заражда още по-късно – към средата на ΧΙΧ век 

под отчетливо видимото влияние на позитивизма, преминал през немска матрица. 

Тъкмо тогава за първи път възпятият в народните песни като последен сръбски 

средновековен владетел бива изрисуван, следвайки установимите признаци на 

личността му, мислена в критериите на една светска антропология, подчинена на 

научното знание. Повратът навярно би могъл да се свърже с напредването на 

сциентизма и преосмислянето на историческото знание като позитивно постижима 

информация, почерпена от факта: наблюдаем и установим като закономерност от 

природата, подлежащ не на откровяване, а на рационално комплектоване чрез 

установяване на логики, резултат от насочена интелектуална работа. Новият фокус 

върху познанието, мислено като постоянно разширяваща се база данни за 

                                                 
10 Вж. Печки летопис, Студенички летопис, Сеченички летопис и др., публикувани в откъси у Браун, М. 
Косово. Битка на Косовопољу у историјском и епском предању, Нови Сад, 2004, 27 – 29; Българска 
кратка хроника – у Bogdan, I. Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen Geschichtschreibung, Archiv für 
slavische Philologie, Berlin, 13, 1891, p. 481 – 543; и мн. др. 



171 

 

естеството, се отразява и на разбирането за миналото, което бива подведено под 

общия знаменател на бурно напредващите науки, изследващи материалния свят.  

Битието постепенно се размагьосва, ако си позволя да употребя един термин, 

вдъхновен от Вебер, мистическата подредба като максимална дълбочина на 

познаване, дадена само в Откворението – висшата степен на синенергетиката между 

Бога и човека, се де-валидира посредством непосредствените открития в 

периметъра на опита и свежда до хаотичен набор от емпирични факти, които 

сложни класификационни системи привеждат обратно в порядък. Коренно различен 

от онзи, чиито системен подход ги е държал в единство векове наред. Чудото, 

светотайнственото, познаваемото чрез мистичната заедност между Бог и човек, 

постижима в съкровението на молитвата, се свежда до сбор рационални правила, в 

които познанието сякаш се само-разполага, денонсирайки личното участие в 

процеса на неговото постигане. Преходът от чудесното към логичното обхваща и 

изкуството, превръщайки иконата, святото изображение, в портрет – художествен 

образ на действителен предмет, отразен в кривото огледало на авторовото мислене-

усещане. Ипостасната персоналност постепенно е подменена от принципа на 

отразяване на света в неговата детайлна точност и позитивно установима 

фактология. 

Универсалната общност на християните – максимално далечната социална 

заедност, удържана в сакралния разказ и в последна сметка – в епизода на 

Сътворението, прелива в идеята за националния колектив, създадена от изначално 

вложената ѝ кауза: за разлика от братството у Бога, което с избледняването на 

теологически зададените контури на света започва все повече да се възприема като 

даденост, то националното съжителство представлява път за изминаване. Факт, 

който отваря хоризонта на споделено очакване и насочва човешките атоми в обща 

посока, задавайки за всеки място и функция съобразно интереса за изграждане на 

общество, дефиниран като „голяма цел“. 

Обществата на модерността са очертани от модерен тип исторически разкази 

– метанаративи, организирани тъкмо около представата за общи корени, показана 

чрез фигурите на големите герои, големите подвизи и голямата саможертва
11

. Един 

от тези големи герои на сръбската нация е князът, дал живота си за общността. Ето 

защо в обхвата на усилията за изковаване на образ и слово, за репрезентиране на 

онези морални стойности, представляващи според културните инженери на XIX век 

генетическия код на нацията, попада и владетелят на Моравска Сърбия. 

Гравюрата на Пешки и Ленхард, изработена през 1828 г., е един от първите 

художествени опити, изпълнени в този концептуален ключ
12

. За първи път в 

историята на образа си княз Лазар бива явен в политическа обективация – тук той не 

е светецът, просиял за Христовата вяра срещу безверния враг, а владетелят, застанал 

на чело на народа си. Косата и брадата му са светли, а лицето му продължава да 

издава младост – обстоятелство, което иде да рече, че в случая той не е изобразен 

като възрастен, а като светъл антропологически тип. Не бих настоявал на 

                                                 
11 Лиотар, Ж. Постмодерната ситуация. София, 1996, 40. 
12 Образът може да бъде видян в Медаковић, Д. Косовски бој у ликовним уметностима, Београд, 1990, 84. 
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тълкуването, че това авторово решение има за цел да приобщи владетелят на сърби, 

а с това и поданиците му, към особено модните тъкмо през този период идеи за 

заедност на всички славяни, базирана на обща генеалогия и споделени визуални 

черти, които и до днес формират популярното клише за славянина – той винаги е 

рус и синеок. Тази аналитична перспектива все пак е една от възможностите за по-

задълбочено вглеждане в портрета на владетеля като благородно светъл мъж в 

средата на своето жизнено поприще. 

Това е времето на усилен строеж на сръбската модерна нация. Малка времева 

дистанция дели това първо изображение на владетеля, изпълнено с респект към 

историческите извори, а не към религиозната вяра, и отпечатването на събраните от 

Вук Караджич народни песни, приети за каноничен корпус на сръбския фолклор. 

Тъкмо тогава начеват централизираните замисли за изковаване на монолитна 

сръбска идентичност, които прерастват в държавни политики по отношение на 

миналото.  

Един от емблематичните сюжети на този стремеж към хомогенизация на 

отдавното социално битие във формат на национална история е обработката на 

локалното предание за основаването на манастира Туман в близост до Пожаревац: 

оцелялото до периода на националните възраждания съобщение е преакцентирано, 

неговата носеща конструкция постепенно бива натоварена с допълнителни сюжетни 

линии така, че да влезе в идеологическа сглобка с национално значимия наратив. 

Начинанието има подчертано институционална рамка – князът на новоосвободена 

Сърбия няколко пъти назначава комисии, имащи за задача да издирят, съберат и 

систематизират следите от миналото. Резултатите от тяхната работа успяват да 

послужат като градиво, от което интелигенцията конструира актуалната версия на 

груповата идентичност
13

. 

Представената в едър щрих картина, рамкирана от перспективата на властта и 

целенасочените усилия от социалните лидери към широките слоеве на обществото, 

е само едната страна на процеса. Превръщането на локалните общности в нация се 

осъществява и с усилия от страна на групите от ниските равнища на обществената 

йерархия. От края на 40-те (или от началото на 50-те според други данни) години на 

деветнадесетото столетие датират първите опити за организация на чествания, 

възпоменаващи Косовската битка
14

 и героите, срещнали екзистенциални опасности 

на бойното поле, които постепенно заемат високите етажи на формиращия се 

национален пантеон. В самото начало това са спонтанни инициативи, изхождащи от 

местното ниво, далеч от грандиозните чествания на юбилейните годишнини и по 

хронология, и по идеен размах. Ако добавим и романовия експеримент на Йован 

Стерия Попович, озавлавен „Бой на Косово или Милан Топлица и Зораида”
15

 и 

                                                 
13 Повече по въпроса вж. у Атанасов, Д. Балканско, твърде балканско! Милош Обилич в Туман, Зборник 
радова са међунардоног научног скупа Браничево у историји Србије, одржаног у Пожаревцу, новембар 
2007г., Пожаревац, 2008, 249 – 262. 
14 Вж. Ekmenčić, M. The Emergence of St. Vitus Day as the Prncipal National Holiday of Serbs, Emmert, T.; W. 
Vucinich (eds.) Kosovo: Legacy of Medieval Battle, Minneapolis, 1991, 336 – 337; Djordjević, D. The Role of 
St. Vitus Day in Modern Serbian History, Serbian Studies, vol. 5, no. 3, Spring 1990, p. 36 – 37. 
15 Јован Стерија Поповић, Бој на Косову или Милан Топлица и Зораида, Пешта, 1828. Тук е използвано 
изданието, публикувано във Вршац през 2006 г. 
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видял бял свят през 1828 г. първо в Пеща, то ясна става тенденцията към 

събуждане-преоткриване на култа към битката от 15/28 юни 1389 г. в началния 

половин век след новата поява на Сърбия на картата на Стария континент. 

Този именно контекст на трескавост и перманентен възторг около загадките и 

задачите на националното поражда идеологическата дълбочина на следващите 

образни превъплъщения на княз Лазар. 

За първи път Крушевачкият господар е изрисуван в исторически достоверен 

образ от Джура Якшич (1832 – 1878 г.). Портретът, озаглавен съвсем еднозначно 

„Княз Лазар“
16

, е завършен през 1857 г. – период, който – вече бе споделено – носи 

печата на началното национално строителство: една епоха на ентусиазъм, в която 

скромните ресурси на балканските общества се изразходват не за повдигане на 

жизнения им стандарт и за икономически напредък, а за възкресяване на миналото. 

Якшич е типична възрожденска фигура – роден е в Сръбска Цръня в Банат (тогава в 

състава на Австро-Унгария) през 1832 г.; учи в Сегедин, Темешвар, и – подобно на 

мнозина свои съвременници – в Пеща, Виена и Мюнхен; а след това живее в 

Кикинда, Нови Сад, Сумраковац, Горна Сабанта, Рача, Пожаревац, Крагуевац, 

Белград, Ягодина и др. Освен като художник, той преживява още като, поет, 

писател, драматург
17

 и учител. 

Верен на духа на своята художествена рамка – тази на романтизма, Якшич 

създава редица творби с историческо съдържание, сред които е и портретът на 

сръбския княз от късния XIV век. Опитал да улови духа на сръбската есенциалност, 

той рисува владетеля в присъща за романтическия портрет поза – той е с леко 

обърната на ляво глава, която следва погледа му, а лявата ръка на изобразения леко 

придържа мантията му. Възбудената театралност, характерна за поетиката на това 

направление, тук е почти спестена на равнището на типичните телесни акценти. 

Това решение дистанцира частично сръбския майстор от модите на неговото 

съвремие, лесно откроими в образците, създадени от Гоя и Делакроа, широко 

познати в Централна Европа и на Балканите, поради което следвани от емблемите 

на местните ромнтически традиции като Джордже Тарареску, Константин Розентал, 

Йозеф Молнар, Виктор Мадарас, Карл Брюлов, Орест Кипренский и др. 

За сметка на това фокусът пада върху емоцията на владетеля – той е 

нарисуван в топли цветове, погледът му е задълбочен, а ниските вежди и кръговете 

около очите му издават едновременно сериозност и благородна тъга – политически 

канонизираните чувства, които оформят основата, върху която израства 

патриотизма. Процес, в който участва разказът за историята – той трябва да бъде 

възприет сериозно, защото миналото – това е нацията, това е груповият Аз, издигнат 

изначално, избран, „свой“. Народът е персонифициран в личността на своя лидер, 

върху чието тяло е изписано страданието на онези, считащи себе си за жертви на 

историческа несправедливост. Бистрите, кафяви очи на княз Лазар, излъчват 

жизненост – качество, противоположно на примирението, което на свой ред е 

благодатната почва, върху която според виждането на националната идея от XIX 

                                                 
16 Картината се съхранява в Народния музей в Белград. 
17 Вж. Живановић, Ј. Ђура Јакшић. Целокупна дела, књига прва и друга, Београд, 1931. 
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век пораства предателството – качество, което всяка нация смята за генетически 

неприсъщо на своите представители и полага доста усилия, за да отдалечи всяка 

възможност то да ѝ бъде приписано с оглед конкретни обстоятелства или поредици 

от такива. 

Костюмът на владетеля е богат на детайли в традицията на Рембрандт – 

влияние, което не е чуждо изобщо на портретната живопис на Якшич. Стилистиката 

на холандския майстор личи и в начина, по който сръбският му колега си служи със 

светлината – тя пада косо, оставяйки в естествена сянка части на лицето на обекта. 

Този ход се счита за способ, допринасящ за особеното ударение върху 

емоционалната напрегнатост на фигурата. Лазар Хребелянович е облечен като 

автро-унгарски аристократ от времето на своя портретист: романтическата 

представа за автентично историческо репрезентира дрехите на средновековния 

нобилитет не като визуален елемент, знак за една отдалечената епоха, запазвайки 

времевата дистанция, а като одежди на социално далечни персонажи, внедрявайки 

някогашния господар в съвременни нему понятия, в които той бива разпознат в 

символиката на своето достойнство. Короната му също е твърде далеч от тези, 

украсявали главите на Неманичи – техни повече или по-малко точни изображения 

биха могли да се видят в техните задужбини. Може да се заяви, че фонът, 

стилистиката на облеклото и аксесоарите на портретувания като цяло отвеждат към 

сценографията и костюмографията на романтическия театър. 

От особена важност е фактът, че за тъкмо роденият в Сръбска Цръня артист 

дръзва да наруши изобразителното клише и да нарисува един от свръхзнаците на 

своята идентичност като възрастен мъж – тип, който ще се превърне в каноничен 

образ, следван от поколенията художници след него с много малки изключения, 

които до едно могат да бъдат обяснени. Сръбският владетел се приближава към 

исторически достоверния си лик – избор, който го прави част от текстурата на 

националната идея
18

, от конструкцията от буквализирани абстракции, формиращи 

заедно тялото на нацията. Лицето на княз Лазар е белязано от възрастта, тъй като 

той е поел опитността на цялата сръбска държавна традиция, преливайки в 

бащинската мъдрост, към която тъкмо насочва погледът му – благ като на истински 

баща на нацията; и искрен, подобно на кристалната яснота на посланията, които той 

пренася, създавайки емоционална плътност на историческия разказ, изтъкан зад 

неговия образ. От друга страна, това е портретният имижд на човек, понесъл 

страданията на мнозина – тълкуване, което отново отпраща към присъщата за 

средновековната историография представа за мистично единство между владетел и 

държава, от чиято позиция изхожда всеобщо валидното постановление, че 

господарят на мнозина трябва да бъде физически и умствено цялостен, защото само 

така би могъл да въплъти отражението на народа си като здрав, без да ущърбява 

идеалния образ на властващия мъж с недъзи. 

От особена важност е да се отбележи, че, подобно на косовския фолклор, 

възникнал най-вероятно в Западните Балкани, началните импулси за канонизацията 

на Косово като място на памет в разказа за сръбската национална история също 

                                                 
18 Young, J. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, Yale University Press, 1994. 
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изхождат от тези земи. Ненапразно сборът от образни правила, изковани в модерно 

време с цел художественото отразяване на господарят на Крушевац в реалистични 

мерки, има за автор артист, роден в Банат и формиран като творец под силното 

влияние на Централна Европа – топос, към който Сърбия оттатък Сава е била 

всякога естествено отворена. 

Картината участва в изложбата, посветена на 600-годишнината от Косовската 

битка, състояла се в Народния музей в Белград – неопровержим сигнал за 

каноничния статус на образа на сръбския княз, нарисуван от Якшич. 

Възрастният, верен на изворите за историята и на посланията на 

националната идея, Лазар Хребелянович може да бъде видян и върху работата на 

Адам Стефанович (1832 – 1877 г.) – цветна литография, озаглавена „Княз Лазар и 

неговото семейство“ (1870 г.)
19

. Рисуващ на границата между романтическата 

поетика и реалистичната живопис, художникът следва отблизо прототипа, създаден 

по-рано от Якшич – бащата на фамилията е белобрад, облечен в мантия, 

наподобяваща одеянието на аристократите от Пеща и Виена, короната на главата му 

е досущ като тези, увенчавали главите на провинциалния нобилитет в 

Хабсбургската монархия. Владетелското му присъствие е подчертано от скиптъра в 

дясната му ръка, който – подобаващо за православен господар, завършва с кръст.  

В същата идеологическа и визуална парадигма е изобразен вече седналият 

край трапезата Лазар, обграден от водачите на войската си. Литографията улавя 

мигът, в който уязвеният от подозрение в предателство Милош Обилич държи реч 

пред събралите се с обещанието, че в деня на битката ще стори така, че делата му да 

се отпечатят навеки в паметта на сръбския народ. Тук всички фигури са в 

неестествено подчертани телесни пози, но въпреки това изобразителният модел е 

спазен и князът е възрастен, покрит с наметало, опращащо към визията на 

нобилитета (на Австро-Унгария). 

За Владислав Тителбах загиналият на Косово сръбски владетел също е 

възрастен мъж
20

. Картината е завършена около 1900-та година, а Лазар вече е се е 

сдобил с възшироко лице, побеляла, но естествено руса брада и светли очи – все 

особености на славянския антропологически тип, които отново биха могли да 

отпратят към традиционно добрите политически отношения между Русия преди 

Октомврийската революция и Сърбия, които често пъти попадат в генерализации 

като представата за общославянско единство. 

През 1900 г. Урош Предич (1856 – 1953 г.), най-крупният представител на 

сръбския реализъм, завършва платното си „Княз Лазар се отрича от земното 

царство“
21

. Фигурата на владетеля е нарисувана достоверно в образа на мъж над 

средната възраст, чиито коса и брада са побелели – такъв, какъвто той е предвождал 

войските си на Косово поле според историческите извори. Сюжетът на творбата е 

базиран на фолклорния разказ, според който владетелят избира да се пресели ведно 

с народа си в Небесното царство, денонсирайки завета на династията си да 

                                                 
19 Народен музей, Белград. 
20 „Княз Лазар“, Народен музей в Кикинда. 
21 Музей в Крушевац. 
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управлява тук, на земята. В духа на една силно променена версия на православното 

схващане, приближена до народното разбране на събитията, хармонията, която 

османското нашествие разрушава, предстои да бъде реставрирана чрез възвръщане 

на всепобеждаващата правда. Затова до владетеля са изправени неговите войнски 

атрибути – огромният щит с държавния герб на него и големия му меч, препасан в 

инкрустираната със скъпоценни камъни ножница. Идейното послание гласи, че 

оръжията на справедливостта всякога донасят победата, ето защо те са изобразени 

доста големи. 

Друга автор от поетиката на реализма – Джордже Кръстич (1851 – 1907 г.), 

обогатява образните превъплъщения на княз Лазар със сюжета на намирането на 

неговата отразана глава след свирепия бой на Косово. Изборът на артиста също 

отпраща към каноничната версия на наратива за сражението, събран и издаден от 

Караджич. Творбата носи еднозначно заглавие, което напълно съвпада с това, което 

дава фолклористът на посветената на този епизод народна песен – „Обретение на 

главата на княз Лазар“
22

. Датата на платното е 1905 г. За първи път тъкмо у Кръстич 

князът бива явен като реалистично възрастен мъж – по челото му са плъзнали 

бразди, бузите му, макар и обрасли донякъде с побеляла брада, също издават 

наличие на бръчки. Бащата на сръбската нация е внедрен в патриаршески образ, 

върху който времето е оставило видими белези, в които отново се чете страдалческо 

достойнство – основаната черта на травматичния национализъм, характерен за 

балканските народи от XIX и значителен дял от XX век. 

Живорад Настасиевич (1893 – 1966 г.) също привижда княз Лазар като 

господар, превалил средната възраст на своя живот. Работата му, озаглавена 

съвършено недвусмислено „Обезглавяване на княз Лазар“, е завършена през 1932 г. 

и се намира в успенската църква в Панчево. Отчетливо видимо е влиянието на 

художествената платформа на имресионизма с влияние и от страна на магическия 

реализъм – сцената е изпълнена в топли тонове, лицата на портретуваните личности 

са по детски закръглени, зададените телодвижения и пози с особената си 

подчертаност създават приказна атмосфера. Подобно еклектично решение отвежда 

към проектите на Настасиевич и кръга „Зограф“ за създаване на сръбски 

национален художествен стил на базата на средновековното наследство – 

модернистичен замисъл с паралели практически във всички балкански страни, 

търсещи начин да заявят своята култура като „висока“, откривайки дълбинните, 

културни кодове на националното. Идеи, които на терена на историческия разказ 

постепенно изместват териториалната география, подменяйки я с картография на 

символите. След Първата световна война на новите държавни граници се гледа като 

на исторически малшанс и фрапантна несправедливост, която не отговаря на 

принципа на самоопределение, ето защо като идеологическо въоръжение са 

внедрени представите за културните общности, чиито предели далеч надхвърлят 

тези на мимолетните политически очертания на държавите. На територията на 

словесните изкуства се ражда „новият исторически роман“ – явление, натоварено с 

                                                 
22 Народен музей, Белград. 
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разпознаваем ангажимент тъкмо към проектите за дълбока, мистична заедност на 

терена на споделената култура. 

Милорад-Бата Михайлович (1923 – 2011 г.) – един от емблематичните 

съвременни сръбски художници в емиграция, също дава своя дан в образното 

превъплъщение на абстрактния сръбски владетел, за който разказват историческите 

източници и народното творчество. Неговата картина е озаглавена съвсем кратко 

„Лазар“ (1971 г.)
23

. Ликът на княза, реализиран в рамката на ескпресията, е отново 

на възрастен мъж, този път леко издължен – решение, което сигнализира съзнателно 

връщане към средновековната иконопис и насочва вниманието към светостта на 

портретувания. Композицията включва още няколко кръстни знака и църква – ясна 

референция към княз Лазар в качеството му на предводител на християнска армия, 

на войн за православната вяра. 

Връщането към началата – един от рефрените на модернистичните проекти в 

изкуството, безспорно води до oживяване на мотиви от средновековната 

иконография и довежда авторите до фолклора, мислен като изворно познание за/на 

народа. Въпреки това владетелят на Крушевац и голяма част от Косово остава в 

основни линии положен в рамковата конструкция, очертана още от родения в Банат 

Джура Якшич. 

По случай 600-годишнината от ключовото за сръбското национално съзнание 

събитие е заснет филма „Бой на Косово“. Негов режисьор е най-реномираната 

фигура на югославската кинематогрфия – Здравко Шотра. За ролята на сръбския 

княз е съзнателно подбран Милош Жутич (1939 – 1993 г.) – тогава около 50-

годишен, загубил значителна част от косата си вследствие необратимите последици 

от напредването на възрастта, с посивяла брада и остър, почти пронизващ поглед. 

Това описание отговаря на съобщението, което визията на актьора трябва да понесе 

– грижите около организирането на антиосманската съпротива, справянето с 

непокорните членове на широката Душанова фамилия, които трудно биват 

обуздавани след отпадането на авторитета на царя, споминал се през 1355 г., 

тревогите около северната граница и не всякога гладките отношения с Унгария – 

всичко това е оставило непоравими следи върху неговото тяло. Проникновеният му 

взор, от друга страна, е знак за опитност в държавните дела и сякаш гаранция за 

позитивен развой на безизходицата, в която е поставена Моравска Сърбия от всички 

страни. Той е последно упование на сръбската нация в края на средните векове, 

неговият завет и висок морален стандарт следва да послужат на народите на 

Югославия за моментна утеха, за разнообразяване на кризисното ежедневие на 

късния социализъм и временно упование в непременното ценностно превъзходство 

на абстрактното минало и неговите етически стойности пред драмата на 

икономическото пропадане в настоящето. 

Снимката на М. Жутич е буквално заета и използвана във филма на Ненад 

Митич „Джет сет“ (2007 г.), осъществен изцяло с похватите на пародията и сарказма 

– решение, което може да бъде тълкувано по няколко начина. От една страна, 

повече или по-малко абстрактната представа за княз Лазар и видът на актьора са се 

                                                 
23 Произведението на изкуството се пази в частна колекция в Париж. 
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сляли на равнището на популярното съзнание. Визия, зад която прозират усилията, 

положени от Джура Якшич и традицията след него. Погледнато от позицията на 

идеологическата монолитност на разказа за Косово поле като център на сръбската 

идентичност, тази анимация дава ясен сигнал, че метанаративът започва да губи 

монополното си положение на единствена възможност за изграждане на национален 

колектив. Факт, който би могъл да бъде разположен в по-широкия контекст на 

публичния дебат върху формулата на груповото самоопределение след 

независимостта на Косово и загубата на „сърцето на Сърбия“. Дискусия, в която на 

твърдолинейното послание „Косово е Сърбия“, формулирано и низпослано 

централизирано, беше отговорено далеч по-разчупено, изненадващо и в доста от 

случаите забавно, деконструирайки хтоничните езици на националното като 

уместен начин за заговаряне относно проблемите на суверенитета във всички 

аспекти на темата през XXI век. 

Няма съмнение, че либералната гледна точка към националните митове, 

според която те са неистини, които трябва да бъдат атакувани с оръжията на разума 

и разгромявани, замествайки разказите за миналото в ключа на етнонационализма с 

балансирани наративи, поставящи ударение върху мира и заедността, не би могла да 

бъде мислена за повече от добро пожелание. Разказването на това какви сме и защо 

сме тъкмо такива, показването на образите на споделеното минало в една 

одомашнена версия, чиито проблемни зони са смекчени до обществена позлваемост, 

е безспорна необходимост. Няма да прикрия обаче съмнението си в 

продуктивността на деконструктивисткте подходи, които проявяват – декларирана 

или не – склонност към замяна на залозите на епистемологията: да знаем повече, по-

задълбочено и да сме способни да формираме нагласи от познанието; с оптиката на 

аксиологията: постановявайки повелително къде е границата между напредничаво и 

примитивно, да насажда вина на цели метаколективи, в последна сметка – да задава 

границата между добро и зло имеративно, залагайки на една дидактика в твърди 

понятия, която, подобно на метода на национализма на родната зема, отменя 

диалога – едно от базисните средства на научното поле. 

Ето защо, струва ми се, едно от множеството подходящи решения е погледът 

към историята на идеите, представяйки интерпретативно постижимия хоризонт на 

осмисляне, без да бъдат търсени по необходимост рецептурно разписани решения. 

Автономността на научното познание е достатъчна гаранция, че такива ще бъдат 

намерени само в неговата рамка. Прочее, митовете на/за нацията са елемент от 

живота на обществата, които не съществуват без причина. Едва ли това положение 

би се повлияло съществено от нечие академично самочувствие, пък било то и най-

висок авторитет. 
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DIMITAR V. ATANASOV 

 

 

PRINCE LAZAR: HISTORY AND IDEOLOGY 

OF HIS VISUAL REPRESENTATIONS 
 

Summary 

 

The paper aims at tracing the history of construction of prince Lazar visual 

representations, to reconstruct its main trends of development and to underline the periods 

it could be divided in, according to the ideological platform it is rooted in. The analysis 

starts with involving the iconographic images of the Kosovo martyr, where the main 

accent of the ideology was put on the trauma of his self-sacrifice in context of the 

Orthodox anthropology and dogmatics. Then, the paper goes on with modern visual 

representations of the ruler, which are closely tied to the process of emancipation of art 

sphere from the religious framework and from the church institution. Special attention is 

paid on the emergence of the concept for history as positive science, related to the advance 

of the secular epistemology in general, being based on a method, which is verifiable 

logically. In contrast to the way the knowledge was conceptualized during the Middle 

Ages and its connection to the faith. An integral viewpoint about the process of evolution 

of the portrait image of the Serbian prince is constructed, including deep research on the 

key messages, transmitted by it, analyzing its stratigraphy layer by layer. Numerous 

references the artworks, belonging to the tradition of prince Lazar visual representation, 

links to the context of creation of the pictures, and to medieval history sources, national 

metanarrative and folklore canon are taken into account as well. 

In conclusion, the methodological set of liberal deconstruction paradigms is also 

problematized. It could be claimed, that great efforts, made by liberals, to eradicate 

national myths from mass consciousness, proved to be inadequate instruments for ethnic 

conflicts resolving. 

 

Keywords: history of visual representations, Prince Lazar, The battle of Kosovo, 

national identity, art and ntionl idea, the use of art. 
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ЦАР ЈОВАН НЕНАД 

ЗВЕЗДА ПАДАЛИЦА ПОЗНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА 

Неколико разматрања о изворима 
 

 

Сажетак: Покрет цара Јована Ненада који се распламсао на тлу јужне Угарске 

крајем 1526. и током 1527. године оставио је значајан траг у историјским изворима различите 

провенијенције. О њему су писали у Угарској, Венецији, Турској, Енглеској, остало је 

архивске грађе из Беча и других великих центара. Аутор ће у раду настојати да пружи 

неколико нових података у вези са историјским изворима за овај покрет, посебно у вези са 

онима који до сада нису много или нису уопште разматрани у српској историографији. На 

првом месту истичемо једини османски извор за период самог краја устанка Јована Ненада, 

Сулејманнаме Бостан-ефендије, затим Дневнике Марина Санута, као и неке угарске изворе 

(Јаноша Зермега и Петра Реваија) којима наша историографија није увек поклањала довољно 

пажње.  

 

Kључне речи: цар Јован Ненад, Угарска, средњи век, историјски извори. 

 

 

Цара Јована Ненада заиста можемо назвати звездом падалицом на самом 

крају средњег века. Кратко је био присутан на историјској сцени, врло брзо нестао, 

али оставио за собом трагове који су се разлили на различите стране и допирали 

доста далеко. Односно, језиком историчара казано, његова краткотрајна делатност 

оставила је значајан траг у доста историјских извора.  

Појавио се управо на концу средњовековне епохе, повевши устанак који је 

запалио читаву тадашњу постмохачку Угарску, која се и сама нашла у тешком 

стању након погибије њеног последњег средњовековног краља. Смрт Лајоша II на 

Мохачу августа 1526. године приближио је Угарску крају средњег века, у коме се 

она афирмисала као моћна европска држава, и увео је у неизвесно доба. Држава је 

била подељена на два дела, ускоро и на три. Османски завојевач је напредовао 

незаустављиво, а у држави се распламсао грађански рат око наследства круне 

између присталица Фердинанда Хабзбуршког и Јована Запоље. Метеж који је 
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настао османским продором, нестанком владара, изнедрио је на историјску сцену 

једну особену фигуру. У питању је био цар Јован Ненад.  

На наредним страницама даћемо кратак осврт на неке, у нашој 

историографији, запостављеније изворе о покрету цара Јована Ненада. Иако 

хронолошки обрађује сам период после пропасти устанка цара Јована Ненада, због 

занимљивости прво ћемо обрадити један турски извор. У питању је, наиме, једино 

дело османске провенијенције у којем уопште постоји икакав спомен покрета под 

Црним Човеком, који је, као што је добро знано, испрва био усмерен управо против 

Турака.  

Турски извори не пружају никакве податке о самом току устанка цара 

Јована Ненада, не наводе чак ни сукобе које је устаничка војска имала са 

Османлијама. Штавише, угарски, млетачки, чак и енглески извори, затим немачки, 

као и грађа бечких архива пружају обиље података о Јовану Ненаду, док османски, 

са једним малим изузетком, ћуте. Тај једини османски извор је Сулејманнаме 

(Süleymanname) који даје један кратак податак из месеца рамазана 933. хиџретске 

године, која одговара јуну 1527. За аутора овог дела дуго је сматран Ферди, али је у 

османистици преовладало мишљење да је реч о Бустан или Бостан Челебији. Син 

трговца из Тира (у коме је и рођен), Мехмеда Алија (1498−1570), бавио се 

тефсиром, неко време је био ученик Кемалпашазадеа, а диплому је стекао код 

учитеља самог султана Сулејмана Законодавца, Хајредин-eфендије. Мустафа, 

потоњи Бостан, био је и кадија у Једренама, Бурси (оба 1544) и најпосле у самом 

Цариграду. Од 1547. године био је војни кадија (казаскер) у Румелији и Анадолији. 

Четири године касније, због сукоба око неког случаја за који је био заинтересован и 

велики везир Рустем-паша, он је смењен. Покушао је без успеха да се врати у 

политички живот, а умро је 1570. године. Његови синови (породица Бостанзаде) 

Мехмед и Мустафа били су високи достојанственици. Мехмед је био двапут шејх-

ул-ислам, а Мустафа румелијски казаскер. Бостан је писао коментаре на Куран али 

је Сулејманнаме, које му се приписује, његово најважније дело. Под утицајем Јозефа 

фон Хамера и Франца Бабингера ауторство његовог дела се везало за име Фердија. 

Међутим, та реч на персијском просто значи једна особа. По имену преписивача 

једног рукописа овог дела Мустафе, у старијој историографији се ауторство ове 

хронике доводило у везу чак и са Мустафом, сином Сулејмана Величанственог. Из 

истог разлога, може се наћи међу османистима податак да се и сам аутор ове 

хронике звао Мустафа, за шта нема основа.
1
 

Ова османска средњовековна хроника обухвата период од 1520. до 1542. 

године и није много коришћена међу историчарима, иако добро допуњује 

хронологију историјских збивања о којима пише. Дело има неколико редакција, 

насталих у периоду од 1524. до 1547. године, и обилује литерарним елементима. 

Настало је вероватно и у кругу Хајрeдин-eфендије, султановог учитеља, самим тим 

                                                 
1 Bostānzāde, у: The Encyclopedia of Islam, vol. 1 (A−B) (еd. By Bernard Lewis et al.), Leiden 1986, 1279 (B. 

Lewis); Ferdī, у: The Encyclopedia of Islam, vol. 2 (C−G) (еd. By Bernard Lewis et al.), Leiden 1991, 880. 

(Huseyin G. Yurdaydin); Hüseyin Gazi Yurdaydın, Bostan'ın Süleymannâmesi, TTK Belleten XIX/74 (1955), 

Аnkara, 137−202. 
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у њега је инкорпорирано доста извора.
2
 Што се српске историографије тиче, овог 

османског хроничара користила је у свом раду о Сланкамену Олга Зиројевић
3
, затим 

Душанка Динић Кнежевић, као и професор Ненад Лемајић
4
, док је у мађарској 

историографији, а у контексту покрета цара Јована Ненада, ово поглавље у 

Сулејманнаме искористио и коментарисао Ференц Сакаљ. Сви поменути су навели 

да је аутор ове хронике Ферди, иако, као што смо напоменули, у историјској науци 

постоје другачија мишљења.  

У кратком поглављу Бостан Челебија пише како су неверници Срби диглу 

устанак у Угарској, и да их је било 20.000. Хроничар султана Сулејмана 

Величанственог даље у свом излагању каже да су ти Срби разорили Угарску, а да су 

потом прешли у Срем. Са својим породицама и имовином дошли су у земљу ислама, 

почели да плаћају порезе, постали су раја и населили се и обновили град 

Сланкамен.
5
 

У историографији је усвојено мишљење да су се Срби, после пропасти 

покрета цара Јована Ненада, у одређеном броју повукли у Срем. За Радослава 

Челника, главног предводника војске Јована Ненада, постоје експлицитни подаци да 

се заиста вратио у Турску.
6
 

Западну Европу су веома дотицала дешавања на тлу Угарске, пре свега из 

перспективе борбе против османског завојевача. Стога не чуди да су Млеци били 

нарочито заинтересовани за ситуацију у Угарској, а да су у тим извештајима 

сачувани и подаци о покрету цара Јована Ненада. Међу тим изворима издвајамо 

Дневник Марина Сануда (Санута) Млађег. Он је био политичар, хроничар и 

историчар из Млетачке републике; живео је од 1466. до 1536. године. По завршетку 

студија, посветио се истраживању историје свог родног града. Писао је дело о 

најстаријој историји Венеције, као и животе млетачких дуждева. Од 1498. године 

био је члан Великог већа, а званични историчар своје државе је постао 1531. године, 

након чега пише хроничарске записе (познате и као Diarii) у 58 великих томова 

(који обухватају готово 40.000 страница текста). Реч је о делу које има универзалан 

карактер и практично је везано за везе Републике Светог Марка са добрим делом 

Европе и Истока. У питању је веома вредан извор за проучавање периода који 

обухвата, а то је време између 1496. и 1533. године, дакле за позни средњи век.
7
 

                                                 
2 Bostan efendi, у: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 6, İstanbul,1992, 308 (Nezihi Aykut). 
3 Један век турске владавине у Сланкамену (1521−1621), Историјски часопис бр. 14−15 (1963−1965), 

Београд,1965, 32, 39, 49.  
4 Вид. нап. 5 за дела обоје поменутих научника.  
5 Török történetírók. A M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának megbízásából forditotta és jegyzetekkel 

kisérte Thúry József, II. Kötet, Budapest 1893, 74. 
6 Душанка Динић-Кнежевић, Словенски живаљ у урбаним насељима средњовековне јужне Угарске, 

Зборник Матице српске за историју бр. 37, Нови Сад 1988, 17−20, посебно страна 19; Ненад Лемајић, 

Српска елита на прелому епоха, Сремска Митровица − Источно Сарајево 2006, 76−77, уп. и напомену 

142, где аутор управо помиње Фердија као извор.  
7 О њему и његовом делу вид.: Gaetano Cozzi, Marin Sanudo Il Giovane, Dalla cronaca alla storia, у: 

Ambiente Veneziano, Ambiente veneto. Saggi su politica, società e cultura nella Repubblica di Venezia in età 

moderna, Venezia 1997, 87−108; Angela Caracciolo Aricò, Marin Sanudo il giovane: le opere e lo stile, Studi 

Veneziani, N. S. vol. LV (2008), 351−390. 
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Nero Uomo, Homo Niger, Negro имена су под којима се у Дневницима 

Марина Сануда Млађег наводи Јован Ненад. Он се овде описује као вођа устанка у 

Трансилванији, али и потомак куће Палеолога.
8
 У писму папског нунција Ђиролама 

Рорарија, иначе великог хуманисте, Карлу Контаринију маја 1527. године помиње 

се велика битка Јована Ненада и Петра Перењија и наводи да су изгубили заједно 

12.000 људи.
9
 Санудо извештава у јуну да Homo negro има и даље много људи под 

својом командом на угарској граници. Вероватно један од најзанимљивијих 

података јесте писмо од 20. јуна 1527. године, у коме неки поверљиви угарски човек 

извештава да је у Птују срео изасланика црног човека који иде за Грац, па за Беч, на 

даље преговоре са Фердинандом.
10

 Битка код Седа, у Арадској жупанији, у којој су 

трупе Јована Ненада поразиле 25. јуна 1527. године војску Имреа Цибака, нашла је 

такође своје место у једном извештају који спомиње Сануто. Извештај неких 

трговаца од јуна-јула исте године помиње valentissimo capitanio nominato Radiz који 

је био у вези са Јованом Црним.
11

 Овај млетачки извор показује да су чак и у време 

унутрашњих сукоба Млечани сматрали да Фердинанд Хабзбуршки може да рачуна 

на велику војску Јована Ненада за борбу против Турака. Међутим, у краткој вести 

од августа 1527. године исти извор наводи да је Јован Ненад сломљен и да му је 

одсечена глава.
12

 

Подаци Марина Сануда су одлична допуна примарним изворима и дају 

доста добру слику односа Млетачке републике, али и западне Европе уопште, према 

покрету Јована Ненада, који су превасходно сматрали противтурским покретом. 

Венецијанце је занимало бројно стање његових људи, а у том контексту је у нашој 

историографији ове податке користила и Душанка Динић Кнежевић.
13

 

                                                 
8 Што је у потпуности у складу са идеологијом Јована Ненада, коју је врло вероватно ширио његов 

секретар Фабијан Литерат. Фабијан је и енглеском посланику рекао да је Јован Ненад цар 

Константинопоља, и да ће да истера Турке из Грчке. Вид. Историја српског народа II, Београд 2002 

(даље ИСН), 482 (С. Ћирковић); Борис Стојковски, Прилози етничком и верско-идеолошком каратеру 

покрета Цара Јована Ненада, у: Дејан Микавица (ур.), Извори о историји и култури Војводине. Зборник 

радова 2, Нови Сад 2010, 40−41. 
9 У питању је готово извесно велика битка која се водила крајем априла или око 1. маја 1527. године код 

Селеша. Вид. Ђурађ Сремац, Посланица о пропасти угарског краљевства, Београд 1987, 96−98; Ferenc 

Szakály, Remarques sur l'armeé de Iovan Tcherni, Acta Academiae Scientiarum Hungaricae 24, Budapest 1978, 

73; Сима Ћирковић, Последњи деспоти, у: ИСН, 485.  
10 Реч је свакако о преговорима током којих је Фердинанд Хабзбуршки послао цару Јовану Ненаду и 

главном заповеднику његове војске Радославу Челнику поклоне и заставе. Вид. Szentkláray Jenő, Levelek 

Csernoevics Nenád (Iván Czár) a „fekete ember“ történetehez, Történelmi tár, 8. évf. 3. sz. Budapest 1885, 

511−512, 517.  Што се тиче личности посланика са којим се срео, извор га не наводи, али ако упоредимо 

са другим изворним подацима, несумњиво је у питању Фабијан Литерат, секретар и изасланик Јована 

Ненада, али и идеолог покрета. Вид. Борис Стојковски, Сарадници Јована Ненада, Траг, часопис за 

књижевност, уметност и културу бр. 12, Врбас 2007, 158−161.  
11 Очигледно је реч о Радичу Божићу, који је био на страни Запоље и носио титулу српског деспота. За 

њега знамо да је био и Запољин изасланик Јовану Ненаду, ИСН, 484 (С. Ћирковић).  
12 Места где се помиње Јован Ненад: I Diarii di Marino Sanuto, tomo XLV, Venezia 1895, 94, 239, 288, 332, 

361, 395, 446, 489, 493, 528, 544, 547, 581, 671, 675.  
13 Душанка Динић-Кнежевић, Прилог проучавању покрета Јована Ненада, Годишњак Филозофског 

факултета у Новом Саду књ. VIII, Нови Сад 1962−1963, 26. 



185 

 

На концу би требало поменути и два угарска извора. Први је Јанош (Јован) 

Зермег, рођен у Керешкој жупанији око 1504, а умро око 1584. године. Потицао је 

из славонске племићке породице. Био је загребачки бискуп, а потом је стао уз 

Јована Запољу, да би касније прешао на страну Фердинанда Хабзбуршког. Био је од 

1539. године секретар јустицијара Елека Турза, затим ревизор пожунске коморе од 

1541, као и секретар (од 1553. године) и саветник (од 1558. године). Био је 

изасланик на државном сабору у Њитри 1581. године. Аутор је дела о сукобу 

Фердинанда Хабзбуршког и Јована Запоље под називом Historia rerum gestarum 

inter Ferdinandum et Joannem Ungariae reges. Његово дело је знатно утицало и на 

друге писце, пре свега на Николу Иштванфија. Прво издање овог дела је било у 

Амстердаму 1662. године, а коментаре на само дело је приредио Маћаш Бел 1746. 

године у другом тому едиције Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini. 

Oднедавно постоји и мађарски превод овог дела, додуше не целовит, који је 

сачинио познати мађарски преводилац, историчар књижевности и стручњак за 

угарску ренесансу Петер Кулчар.
14

 

Зермегово дело се доста наслања на вести Ђорђа Сремца о цару Јовану 

Ненаду. Иако хронолошки није писано у доба самог Јована Ненада, временски му је 

врло блиско и даје прворазредне вести, које се слажу са другим изворима, у највећој 

мери, мада има врло изражену тенденцију писања против покрета цара Јована 

Ненада и вође устанка. Зермег, штавише, порекло Јована Ненада описује као веома 

ниско, и са изразитим ниподаштавањем говори о вођи устанка из јесени 1526. 

године. Управо су Јанош Зермег и његово дело извор који говори о томе како је 

Јован Ненад био коњушар код Јована Запоље, што је постало опште место у делу 

посебно старије мађарске историографије.
15

 

У наставку Зермег наводи да се много Срба, Влаха и Угара прикључило 

овом покрету.
16

 Најважнији савремени извор, Ђурађ Сремац, спомиње само Србе, 

                                                 
14 Најважније библиографске јединице везане за Зермега и његово дело су: Sörös Pongrác, Zermegh János 

és munkája, I., II. Közlemény, Századok XLI, Budapest 1907, 97–118, 219–235; Új magyar irodalmi lexikon 

(Főszerk. Péter László), I–III, Budapest 1994, 2303–2309 (Kulcsár Péter); Nagy Gábor, Megjegyzések a 

Zermegh életrajzhoz, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica XVII/1, Miskolc 2012, 

153–169. Ово потоње, иако се односи више на Зермегову биографију насталу после његове смрти, пружа 

добре податке о Зермеговом животу, посебно у вези са пожунском комором, а даје и неколико 

опсервација везаних за његово дело и утицај на Иштванфија. Вредно је и јер је најновије, и у 

библиографији су сабрани сви важнији радови у вези са Јаношем Зермегом и његовим делом.  
15 Ioannes Zerrmegh, Historia rerum gestarum inter Ferdinandum et Joannem Ungariae reges, у: Georgius 

Schwadtner (ed.), Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini, Pars secunda, Vienne 1746, 386; Ђорђе 

Сремац пак наводи да је Јован Ненад на позив Јована Запоље  у Токај дошао са десет витезова и положио 

Запољи заклетву верности. Порекло Јована Ненада наводи само да је из околине Липове, вид. Ђ. Сремац, 

Нав. дело, 75. Најстрожи према Јовану Ненаду био је Вилмош Лазар који је писао како је Јован био 

пубертетлија када је дошао у Запољину службу и радио најнедостојније послове. Вид. Lázár Vilmos, A 

fekete cár, Századok és tanulságok VI., 81−83. Детаљније о односу мађарске историографије према овом 

покрету уп. Борис Стојковски, Мађарска историографија о покрету Цара Јована Ненада после Другог 

светског рата, у: Золтан Ђере (ур.), Српско-мађарски односи кроз историју. Зборник радова, Нови Сад 

2007, 75−86.  
16 Io. Zerrmegh, Нав. дело, 386.  
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које назива Трачанима.
17

 Међутим, у неким другим изворима који потичу из истог 

доба, такође се помиње мултинационални карактер устанка. Рецимо, када ердељски 

бискуп Јанош Гостоњи наводи како је Јован Ненад обећао слободу кметовима 

Србима, Власима, Бугарима и Мађарима ако пристану уз њега.
18

 Дакле, Зермег 

спада у групу оних извора на основу којих се свакако може доћи до закључка да, 

иако је већина устаника, па вероватно и сам цар Јован Ненад, била српског порекла, 

односно словенског, и други народи на терену, Мађари  и Власи, узели су значајно 

учешће у њему.
19

 

Historia rerum gestarum inter Ferdinandum et Joannem Ungariae reges у 

својим подацима о цару Јовану Ненаду пружа у историографији добро познат 

податак о томе како се Јован Ненад прогласио царем, како је говорио да потиче од 

породице српских деспота и како је начинио себи телесну гарду од шест стотина 

људи коју је по турском узору назвао јаничарима.
20

 

Зермегов наставак описа историје покрета и устанка под царем Јованом 

Ненадом је углавном хронолошки исправан. Наводи како је Јован Ненад прешао на 

страну Фердинанда, поверовавши у његова обећања. Јанош Зермег даље помиње 

победу устаника (он их назива разбојницима − latronis) над ердељским војводом 

Петром Перењијем, као и податак да је у војску Јована Ненада улазило све више 

људи. Надаље, пише Јанош Зермег, Имре Цибак и Петар Перењи су поразили војску 

Јована Ненада, која се повукла према Сегедину где је дошло до сукоба са војском 

феудалца Валентина Терека. У том граду је један човек, по имену Диод, смртно 

ранио Јована Ненада. Потом је он убијен, а његову одсечену главу Валентин Терек 

је послао краљу на двор у Будим.
21

 

У глобалу, Зермег је пристрасан у корист Запоље, има изузетно негативно 

мишљење о Јовану Ненаду и његовој војсци, али, уз неке непрецизности, не даје 

нетачне податке о развоју и следу догађаја у 1526−1527. години.  

После једног извора који је инклинирао Јовану Запољи у грађанском рату 

који је избио после Мохачке битке, представићемо укратко и један који је готово 

столеће и по веома радо читало прохабзбуршко племство у Угарској. У питању је 

Петар Реваи, или Петар де Рева. Живео је од 1568. до 1622. године, био је чувар 

угарске краљевске круне и жупан Туроцке жупаније. Био је и краљев саветник, а 

носио је и друге високе дворске функције и био врло високи краљевски 

достојанственик. Његово најважније дело је De monarchia et sacra corona regni 

hungariae centuriae septem, изашло у Франкфурту 1659. године. Оно је у ствари 

                                                 
17 Ђ. Сремац, Нав. дело, 96−100.  
18 Documente privitoare la istoria Romanilor. Volumul XV al colecitei „Hurmuzaki“. Acte şi scrisori din 

archivele oraşelor Ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiiu) publicate de N. Iorga, XV/1, Bucuresti 1911, 295. 
19 F. Szakály, Нав. дело, 54−55; Б. Стојковски, Прилози етничком и верско-идеолошком каратеру покрета 

Цара Јована Ненада, 33−44; Б. Стојковски, Jovan Nenad (Cserni Jován) felkelése és a Magyarok, Magyar-

szerb kapcsolatok a történelemben 2001-ig – Мађарско-српски историјски контакти до 2001. године, Baja 

2012, 57−65.  
20 Io. Zerrmegh, Нав. дело, 386. Вид. и Д. Динић-Кнежевић, Прилог проучавању покрета Јована Ненада, 

25. 
21 Io. Zerrmegh, Нав. дело, 387. За хронологију сукоба уп. F. Szakály, Нав. дело, 47−52.  
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касније издање и проширеније дело о светој угарској круни под називом De sacra 

corona regni Hungariae ortu, virtuti, victoria, fortuna… brevis commentarius, које је 

објављено у Аугзбургу 1613. године. Он је међу проучаваоцима угарске круне 

важан јер је изнео теорију да је тзв. свету круну папа Силвестер II дао првом 

угарском краљу и првом хришћанском краљу ове земље Стефану I Светом.
22

 

У српској историографији подаци Петра Реваија нису непознати. Користила 

их је наша уважена професорка и велики српски и југословенски медијевиста 

Душанка Динић Кнежевић. Она је цитирала Реваија у контексту давања података о 

процени броја војника којима је располагао цар Јован Ненад, етничким групама које 

су подржале овај устанак, као и о јаничарима којима се он окружио.
23

 Петар Реваи у 

суштини и не пружа много података о цару Јовану Ненаду. У питању је више једна 

узгредна дигресија која говори о приликама у Угарској у време када се Фердинанд 

Хабзбуршки са војском припремао у Угарској за сукоб са Запољом. Одељак о 

Јовану Ненаду и почиње тако, док се Фердинанд са војском у Угарској припремао, 

подигао се из најнижег плебса човек који је био коњушар код краља Јована 

(Запоље) а којег су звали Iouanzarium. 3a paзлику од Зермега, Петар Реваи пише да 

су се устанку, наравно поред Срба, придружили Власи, а не спомиње Мађаре. Даље 

пише, готово истоветно Зермегу, али много сажетије, о сукобу са Запољиним 

присталицама, о почетној победи над Перењијевом војском, али и каснијем поразу и 

погибији од Имреа Цибака и Петра Перењија.
24

 

Реваи као извор може да допуни нека сазнања. Располаже другачијим 

подацима о размери величине војске Јована Ненада, а са етничке тачке гледишта у 

покрет укључује само Влахе, а не и Мађаре. Реваијева сазнања су врло оскудна и 

кратка, нису му у центру пажње, док је Зермегу то ипак значајније јер он описује 

грађански рат између Јована Запоље и Фердинанда Хабзбуршког у чему је војска 

Јована Ненада и његових сарадника имала веома битну улогу.  

Иако су поједини обрађени извори коришћени до сад у историографији, 

недостајала је њихова дубља и детаљнија анализа. Упркос томе што су наши 

најцењенији медијевисти и велики професори попут Симе Ћирковића или Душанке 

Динић Кнежевић у своја незаобилазна дела у којима се баве овом тематиком 

инкорпорирали рецимо и Марина Сануда, ипак је остало неколико недоречености и 

нису баш сви подаци узети у обзир.  

Свакако да нису обрађени сви познати извори који помињу Јована Ненада, 

његов покрет, устанак или његове најближе сараднике. Од тога би се свакако могла 

направити једна хрестоматија. Направили смо само један мали избор из 

најзначајнијих извора о овом посве занимљивом, интригантном и за историчаре и 

даље недовољно обрађеном периоду историје коју оличавају једна мистериозна 

                                                 
22 Magyar életrajzi lexikon II. (L–Z) (Főszerk. Kenyeres Ágnes), Budapest 1969, доступно на 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC12527/12956.htm  приступљено 10. фебруара 2014. О Реваијевом 

делу и светој круни уп. најновији и најдетаљнији преглед тематике Kees Teszelszky, Az ismeretlen korona, 

Pannonhalma 2009, 215−323.  
23 Д. Динић-Кнежевић, Прилог проучавању покрета Јована Ненада, 23, 25−26. 
24 Petri de Rewa, De monarchia et sacra corona regni hungariae centuriae septem, у: Georgius Schwadtner 

(ed.), Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini, Pars secunda, Vienne 1746, 713.  
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личност и њени сарадници. Овај кратак осврт на неколико извора има за циљ да 

осветли нека стара сазнања о покрету цара Јована Ненада, који је траг оставио у 

многим деловима ондашње Европе, али и да о томе донесе и понеко ново сазнање.  
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BORIS STOJKOVSKI 

 

 

CAR JOVAN NENAD 

THE SHOOTING STAR OF THE LATE MIDDLE AGES 

Some remarks on the sources 
 

Summary 

 

The movement and the uprising of Car Jovan Nenad that broke out in the 

territory of southern Hungary in late 1526 and during the 1527, has left a significant mark 

in the historical sources of different provenance. The author has given effort to provide 

some new data on historical sources for this movement, particularly with regard to those 

who have not been much or not at all considered in Serbian historiography. Firstly, the 

author points out the only Ottoman sources for the period of the late John Nenad uprising, 

Süleymanname written perhaps by Bostān Çelebi or Efendi, which gives pieces of 

information on the destiny of Serbs after the end of the uprising of Jovan Nenad.  

The diaries of Venetian historian and politician Marino Sanudo are also very 

valuable, and give very interesting data that fullfill our knowledge from other historical 

sources. There are also some Hungarian sources on which our historiography did not pay 

enough attention, even though some of the most prominent Serbian and ex-Yugoslav 

scholars have used these sources and dealt critically with them. 

 

Keywords: Jovan Nenad, Hungary, Middle ages, historical sources. 
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ОСУМЊИЧЕНИ И УТАМНИЧЕНИ. 
ВОЈВОЂАНСКИ СРБИ У МАЂАРСКИМ ЗАТВОРИМА 

 

 

Сажетак: Световни и црквени представници војвођанских Срба, у сталешкој и 

грађанској Угарској, сумњичени су и оптуживани да настоје да остваре национална и 

колективна права позивајући се на царске привилегије неусаглашене са мађарским државним 

правом. У политичкој јавности, књижевности и друштвеном животу, који су у највећој мери 

формирали и осмишљавали мађарски сталежи, феудалци, племићи и државне установе и 

институције, већ од краја XVII века стваране су спонтано предрасуде и стереотипи о српском 

народу и његовим политичким амбицијама које су битно утицале на однос између 

најзначајнијих представника српске и мађарске политичке елите. Настојећи да осигурају 

државни суверенитет и територијални интегритет Угарске, мађарски политичари и 

државници су институционално осмислили и спроводили процес асимилације немађарских 

народа, што је војвођанске Србе учвршћивало у опредељењу да једино могу конфронтацијом, 

која подразумева ослонац на Бечки двор у XIX и Краљевину Србију у XX веку, остварити 

своје, демократске и националне интересе. Представници српске политичке елите у Угарској 

оптуживани су и осуђивани као велеиздајници на вишегодишњу тамницу, чак и када није 

било довољно доказа за њихову кривицу, а у појединим случајевима није уважавано ни право 

посланичког имунитета, као што сведочи пример Светозара Милетића. Од аустро-мађарске 

нагодбе 1867. године до укидања српске просветно-црквене аутономије 1912. године, 

мађарска државотворна доктрина је успела да се наметне као доминантна у односу на српску 

и политички представници војвођанских Срба су једино захваљујући победи Србије дошли у 

прилику да захтевају уважавање колективних права што је подразумевало и њихово право на 

самоопредељење. Искуство војвођанских Срба у мађарским тамницама, судовима и, на крају, 

мађарским логорима и губилиштима чини драгоцен део њиховог историјског памћења и 

значајну претпоставку за историографско промишљање о томе шта су војвођански Срби 

уопште значили и представљали у Хабзбуршкој монархији, од Велике сеобе до Великог рата.  

 

Кључне речи: Срби, Мађари, Светозар Милетић, Лаза Костић, Јаша Томић, Васа 

Стајић, Србија, затвори, логори, Угарска, Велика источна криза, Први светски рат. 

 

 

Правно-политички положај Срба у угарском делу Хабзбуршке монархије 

зависио је у највећој мери од односа између Бечког двора и Угарског сабора, 
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династије Хабзбурговаца и мађарског племства, од њиховог тумачења царских 

привилегија као државноправног споразума, на чему је истрајавала црквена 

јерархија од Велике сеобе (1690), или супротно томе, као акта царске милости 

неусаглашеног са мађарским сталешким и политичким интересима и директно 

супротстављеног мађарском државном праву. За световне и црквене представнике 

српског народа, од краја XVII века до пораза Аустроугарске у Великом рату (1918), 

привилегије су представљале основу за стицање грађанских и признање 

колективних националних права, самосталне црквено-просветне управе, 

административне и политичко-територијалне аутономије. Ратујући на страни 

Хабзбурговаца и потискујући османлијске завојеваче са славонских, хрватских, 

далматинских и мађарских простора, српски народ је још од првих деценија XVI 

века истицао право да захтева статус равноправне, политичке нације у држави у 

којој су му такав статус и третман континуирано оспоравали хрватски и мађарски 

сталежи, римокатоличка црква, мађарске жупаније и угарска Дијета.
1
 Бечки двор је 

посебан, привилегован статус Србима као народу и граничарима признавао у оним 

околностима у којима су српске гравамине и постулати са Црквено-народних сабора 

имали нарочиту историјску тежину због ратних околности, спољнополитичких 

интереса или владарских и државних интереса Династије угрожене у више наврата 

током XVIII века од турске војске и од ратоборног и самовољног мађарског 

племства.
2
 У периодима између великих аустријско-турских ратова, прозелитски 

мисионари и мађарски политички прваци су неретко успевали да наведу владара да 

одустане од одобравања српских захтева, да оспори важност привилегија уколико 

би оне могла да угрозе права других, да не дозволи православним црквеним 

                                                 
1 На давање повластица српским граничарима за њихову војну службу, аустријски цареви су се 

одлучивали још од 1526. године и оне су се испрва сводиле на добијање земље за обраду, ослобађање од 

пореза, царина и разних феудалних давања, слободу вероисповести, посебна права за епископе, као и за 

војне и цивилне старешине. Најзначајнијим привилегијама за Србе у ово време, сматрају се Жумберачке 

привилегије које им је дао (1538) цар Фердинанд I. Брушким либелом (1578) је дефинитивно створена 

основа за утемељење Војне границе као одбрамбене институције и она се као таква, упркос свим 

организационим променама, очувала све до друге половине XIX века, одржавајући претпоставке Срба да 

ће њихов повлашћен статус који им је осигуравао национални идентитет и одређена привилегијална, 

друштвена и јавна права бити сачуван. У контексту такозваног Дугог аустријско-турског рата 

(1593−1606) и његових последица, предвођени својим народним старешинама, кнезовима, војводама, 

сердарима, барјактарима и православним свештеницима, Срби су населили напуштене земље хрватских 

племића и загребачког каптола очекујући законско санкционисање посебног војничког статуса и 

самоуправне народне организације до чега је у великој мери дошло Влашким статутима (Statuta 

Valachorum) које је цар Фердинанд II даровао (1630) Србима који су живели између Саве и Драве, у 

Хрватском (Карловачком и Вараждинском) генералату. Србима је овим статутима допуштено да сами 

бирају сеоског кнеза, гарантована им је слобода вероисповести, слободно становање, подизање кућа, 

неплаћање пореза уколико су у статусу војника граничара.  
2 У току аустро-турског рата (1683−1699), потврђујући се у Монархији као војнички народ, Срби су 

тражили нове привилегије и повластице које ће им гарантовати да одговарају једино владару и његовим 

намесницима, да им се не може наметнути кметски/подложнички статус, да плаћају једино цару 

годишњи дукат по кући, да сачувају своју личну слободу, оснивају и унапређују самоуправне установе, 

поштују своја унутрашња правила, да буду признати и уважени као равноправан народ, да нису 

непосредно одговорни другим институцијама па према томе ни угарској Дијети све док се она позитивно 

не одреди према њиховим захтевима. 
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великодостојницима да врше службе на свим просторима на које се односила 

ингеренција Карловачке митрополије, да прећути и пренебрегне примере 

дискриминације на које се континуирано жалило српско становништво Монархије. 

За мађарску страну основни разлози за српско-мађарско неповерење, сукобљавање 

и међусобну нетрпељивост били су управо у привилегијама које нису могле да буду 

инартикулисане на Угарском сабору и због којих Срби нису показивали спремност 

да врше своје обавезе и дужности према мађарској држави као други грађани 

Угарске.  

Акти насиља, протеривања и свеопште дискриминације мађарских сталежа 

према Србима због њиховог изузимања од јавних терета у великој мери су 

обележили српско-мађарске односе у првој половини XVIII века и касније, упркос 

свим потврдама привилегија од стране владара и државних институција међу којима 

је била и Угарска дворска канцеларија. Посебно су била брутална физичка насиља 

мађарских спахија над сељацима у контексту свеопште друштвене и социјалне беде 

у којој су се Срби у то време налазили и о томе постоје бројна уверљива 

сведочанства.
3
 У Ракоцијевом устанку (1703−1711), мађарско-српско политичко 

несагласје достигло је врхунац у међусобном, истребљивачком и бестијалном 

сукобу који није по бруталности и немилосрдности превазиђен ни у српско-

мађарском рату 1848–1849. године, упркос формално готово идентичном садржају 

претњи истребљењем које су Србима упућивали ердељски војвода Ференц II Ракоци 

1703. и мађарски генерал Мориц Перцел 1849. године.
4
 

Мађарски мемоаристи су полазили од становишта да су Срби од првих 

деценија XV века (1428, 1439, 1459, 1464) до краја XVII века (1688. и 1690), 

склањајући се од турског ропства, добијали склониште на мађарској земљи и да 

према томе нису смели на њу полагати никакво историјско, национално и 

политичко право, да нису интегрисани у угарско друштво због карактера стечених 

привилегија, црквено-школске аутономије, институције Војне границе, два крунска 

дистрикта и политике Бечког двора која је ишла за тим да се никад не оствари 

политичко зближавање Срба и Мађара противно интересима Хабзбуроваца. 

Кривицу за српско-мађарске сукобе и ратове у XVIII и XIX веку приписивали су 

бечким политичким круговима, хрватским политичким првацима, којима су иначе 

Срби поклањали нарочито поверење од почетка Илирског покрета, српском 

пречанском православном свештенству, Србији и србијанским агитаторима 1848. 

године. Политички антагонизам између српског и мађарског народа увећаван је 

идеолошким стереотипима и предрасудама створеним, подстицаним и 

осмишљаваним у књижевним и уметничким делима у којима су омаловажаване 

културе других народности, Срби и Словени представљани и описивани као 

понизни, дволични и неспособни за стварање сопствене културе. У друштвеном 

                                                 
3 С. Гавриловић, Извори о Србима у Угарској ..., књ. 3, Београд 2003, 270, 302−304, 306, 310−311, 321, 

352−355, 360−361, 367−368.  
4 В. Пандуровић, Из прошлости барањских Срба, Осијек 1923, 18−64; А. Форишковић, Текелије, Нови 

Сад 1966, 20 – 60; Д. Микавица, Српско питање на Угарском сабору 1690−1918, Нови Сад 2011, 23−24, 

92−95. 
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контексту оваквих убеђења учвршћивана је јединственост мађарске Дијете према 

српској политичкој доктрини и захтевима које су исказивали световни и црквени 

представници српског народа у Угарској. Ова и оваква јединственост 

демонстрирана је и доказана у свим питањима, у погледу званичног језика у 

Угарској, државних афинитета Угарске према Србији и Босни, осмишљавању 

убрзане асимилације немађарских народа.
5
 Срби су према томе доживљавани и 

оцењивани као претња за мађарску државу, њен политички суверенитет, 

територијални интегритет и мађарско државно право и као такви морали су бити 

ограничени у својим националним захтевима, законски санкционисани и кажњени 

уколико делују супротно постојећим законима и, у крајњем случају, репресивним 

мерама наведени и приморани на лојалност Угарској.  

Својевремено, у духу неохуманистичких и просвећених идеја, Срби који су 

се доселили у Угарску, третирани су искључиво као део мађарског народа (nation 

Hungarica) и убрајање Срба у Хорањијеве мађарске лексиконе (1775−1777) у којима 

је Мађаром називан „свако ко је рођен или је деловао на оним територијама над 

којима се простирала власт угарских краљева” сматрало се потпуно оправданим и 

легитимним становиштем. Као основни разлог за упорно одбијање идеје хунгаризма 

од стране Срба издвајане су континуирано њихове верске и националне привилегије 

и стога је одбојност мађарских сталежа према њима изгледала у јавности сасвим 

природна и разумљива. Ђерђ Бешењеи је као први, већ седамдесетих и почетком 

осамдесетих година XVIII века, говорио о неопходности мађаризације да би 

његовим путем уверљиво наставио Ференц Казинци, док је Јожеф Хајноци у 

анализи закона које је Дијета требало да донесе (1790) детаљно образлагао потребу 

увођења мађарског језика као службеног за целокупно становништво Угарске без 

обзира на мишљење немађарског становништва Угарске. Отпор и негативне 

реакције Срба и Бечког двора због овакве асимилаторске политике Мађара и 

Угарског сабора нису узимане у обзир. У мађарској политичкој јавности, као и у 

мађарским мемоарским списима с почетка XIX века, следила се у односу на Србе 

основна нит мађарске политичке мисли из претходног века, а то значи да је 

наглашавано да они, на основу царских привилегија, нису стекли никакво право на 

посебну територију, односно политичко-територијалну аутономију у угарском делу 

Хабзбуршке монархије.
6
 У мађарској штампи у последње две деценије XVIII века 

постојало је извесно интересовање за Србе и збивања на њиховим саборима, али је 

свако разумевање њихових националних захтева у потпуности изостало.
7
 

У јеку мађарског националног препорода питање службеног језика и једне 

политичке нације у Угарској − мађарске, постало је доминантно на мађарској 

                                                 
5 З. Ђере, Мађарски и српски национални препород, Нови Сад 2009, 387−399. 
6 Исто, 387. 
7 Szemere Bertalan miniszterelnök emlékiratai az 1848−49- iki magyar kormányzat nemzetiségi politikájáról, 

Budapest 1941, 75; З. Ђере, Мађарски мемоаристи о Србима, зборник радова „Перо и повест”, Београд 

1999, 45; А. Озер, Срби и Србија у мађарској историографији XIX века, Нови Сад 2009, 12−29; E. 

Horanyi, Memoria Hungarorum et Provincialium 1−3, Viennae 1775−1777; Сербски летопис, св. 61−62, 

Пешта 1843; Сербски летопис, св. 73, Пешта 1846; З. Ђере, Мађарски и српски национални препород, 

204−211, 315; Ш. Пал, Мађарски поглед на Балкан 1790−1825, Бечеј 2008, 57−98.  
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Дијети (1825), где је истицано да деца немађарских народа не могу да буду примана 

у школе уколико не знају мађарски језик, да мађарски језик мора бити службени а 

словенски језици свим средствима потиснути. Општеприхваћено мишљење на овој 

Дијети сводило се на то да свако ,,ко једе мађарски хлеб и прима мађарску плату 

треба да зна мађарски језик”. Потреба ширења мађарског језика објашњавана је 

незнањем и слабим образовањем немађарских народа. Законским чланцима из 1827, 

1832. и касније, угарска Дијета је одредила да мађарски језик треба развијати и 

проучавати као једини службени и државни језик, за адвокатску праксу знање 

мађарског језика постало је обавезно, Угарско намесничко веће је требало да 

преписку води на мађарском језику, судови су били обавезни да доносе пресуде на 

мађарском језику, закони да се објављују на мађарском језику, да се у општинама, 

где је језик предикације мађарски, матичне књиге воде на мађарском језику.
8
 

Оваква политика мађарских сталежа водила је подстицању српско-мађарског 

неповерења, одбијала Србе од сваке подршке мађарском националном препороду, 

учвршћивала њихово мишљење да једино од Бечког двора могу очекивати признање 

колективних права и очување националне самобитности. Тим пре што ни међу 

мађарским политичким странкама, либералима, радикалима и конзервативцима ни 

тридесетих, ни шездесетих година, ни деведесетих година XIX века, као ни у првој 

деценији XX века није било разлика у тумачењу демократских и националних права 

немађарских народа.
9
 

Овој политичкој и идеолошкој једнообразности мађарске политичке елите и 

њеном становишту отворено је супротстављена идеја српске државности у 

Монархији, као што су дијаметрално различите интенције националних покрета 

одвеле Србе и Мађаре у бруталан и бестијалан, истребљивачки сукоб 1848–1849. 

године у којем су Срби бранили Српску Војводину као програм територијалне и 

управне самосталности у Монархији и зарад тога у ратним окршајима пожртвовано 

трпели и подносили велике жртве и притом били изложени бројним мучким 

убиствима међу којима није изостајало ни вешање као чин којем су прибегавали 

мађарски револуционари и војници, на тај начин симболично означавајући Србе као 

издајнике, ниже слојеве и злочинце најгоре врсте. Примери суровости, бруталности 

и бестијалности су безбројни и у њима није ниједна страна била искључиво жртва. 

Осумњичени да стварају Војводину која руши интегритет сентиштванске Угарске, 

пречански Срби су се нашли изложени санкцијама за које се није тражило никакво 

законско утемељење, а још мање се држало до озбиљних, објективних и праведних 

судских процеса. Њихова улога је у тим ратним временима препуштена преким 

судовима који су се само у изузетним случајевима одлучивали за ослобађајуће 

пресуде.  

У српској и мађарској мемоарској литератури остали су записани многи 

случајеви немилосрдних насиља припадника једног народа против другог 1848–

                                                 
8 Д. Микавица, Српско питање на Угарском сабору 1690–1918, Нови Сад 2011, 54−55. 
9 А. Лебл, Политички лик Васе Стајића, Нови Сад 1958, 6−8, 21; З. Ђере, Српски и мађарски национални 

препород, passim; Т. Пал, Мађарско политичко јавно мњење и српско питање на Балкану 1903−1914, 

Нови Сад 2012, 65−74; Д. Микавица, Српско питање на Угарском сабору 1690−1918, 54−60.  
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1849. године. Милош Димитријевић је писао о покољима над Србима у Молу и 

Старој Кањижи (јул 1848), као и о преким судовима који су Србе као ,,бунџије и 

издајице на смрт вешањем осуђивали”. Јован Стефановић Виловски је писао о 

спаљивању српских кућа и цркава и многобројним злочинима извршеним над 

српским народом оцењујући их горим ,,од злочинства Калигуле и Нерона”. С друге 

стране, Јова Добановачки Госпођинчанин је писао како су србијански 

добровољци/својевољци у Ковиљу везаног капетана Леополда Молинарија Нацага 

изложили специјалној врсти мучења – уједима ројева комараца. Ђорђе 

Стратимировић је Мађаре ухваћене у пљачки у Бечкереку, без двоумљења, дао 

обесити. Тешка злодела пратила су све велике битке овог рата и о томе је писао и 

Новак Голубски у Успоменама подсећајући на сурове и крваве борбе код 

Србобрана/Сентомаша од јуна до септембра 1848, праведне одлуке српских судова 

против оних Сремаца и Србијанаца којима је стало једино до пљачке, покољ којим 

је борба за ово место завршена у мађарску корист, почетком априла 1849. године. 

Осим тога, описао је и многобројне жестоке чарке између сентомашких ратника и 

србијанских добровољаца са мађарским хонведима и хусарима око појединих 

салаша и оближњих села, око стада стоке, ратног плена, заробљеника. 

Упечатљивије од осталих изгледају његови описи немилосрдности и злочина 

мађарских хусара, када наводи да су Срби избегавали насиље и обрачуне са 

заробљеним непријатељским војницима и несрпским становништвом. С друге 

стране, није изоставио призоре измрцварених, исечених, спржених и угушених Срба 

на салашима од стране мађарске војске која је стигла из Фекетића. Ратну драму, 

очајање, панику српске војске и бекство становништва преко шанчева пред 

нападима Перцелове коњице и разарањем његове артиљерије превазишли су 

призори приликом пада Сентомаша када је ,,подављено и погорело између четири и 

пет хиљада душа” и када су у Францовом каналу и другде очајнички и узалуд 

тражили спас од сигурне погибије.
10

 Поједини случајеви представљали су примере 

непознатог и несхватљивог витештва које је надилазило слику опште трагедије, 

смрти и безосећајности.
11

 Огољена бруталност и немилосрдност налазиле су 

                                                 
10 Н. С. Голубски, Успомене, Србобран − Сремски Карловци 1998, 48−51, 61, 71−92, 99−106; С. 

Гавриловић, Срем пре и у току Српског народног покрета 1848−1849, Београд−Ваљево 1997, 273−275, 

320−322.  
11 ,,Приповедаше ми људи који су тада преко исте воде прешли и избегли, овај жалосни случај: Мати, 

носећи величко дете на руци, нагла у воду у нади да ће прећи. Но кад је већ у дубину ушла, а вода се и 

њој и детету у уста залива. Дете вришти и виче: ’Та не дај ми више воде!’ Но по том и мати и дете у воду 

потонуше, те се удавише. Било је ту више сличних случајева. Кад су непријатељи видели, да народ срља 

у воду и да се дави, почеше ваљда из сажаљења одвраћати и заустављати свет да не јури у воду и да не 

лети у своју пропаст [...] Овде ће да саопштим редак случај, како је жена хтела да и могла да избави свога 

мужа, да га војници не убију, на истом месту где су други људи потучени. Та жена била је нека протува, 

а знала је мађарски као права Мађарица. Кад хтедоше и њенога мужа да убију, а она поче мађарски 

валатати па рече, да је она Мађарица а муж да јој је Буњевац па не зна мађарски, те замоли војнике да га 

не убију. И ови га зацело не би убили. Али је овај братац разумео, шта је жена његова војницима 

говорила, пак поносито викне: ’Нисам ја Буњевац, већ прави Србин!’ па се удари руком у прса и рече: 

’Та пуцајте, свету вам воду вашу!’ А војници кад чуше – а ваљда и разумеше – шта овај рече, испалише 

пушке баш у прса му и убише га.” (Н. Голубски, Успомене, 102−103).  
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посебно упориште у отворено исказаном мишљењу мађарских политичких првака и 

војсковођа. Они су овај рат означавали и доживљавали као рат који се мора водити 

до истребљења Срба у Угарској. У време када је постало извесно да од мађарских 

предлога о мировном споразуму са Србима нема ништа, Комитет за заштиту 

отаџбине упутио је писмо генералу Анталу Фетеру у којем се говори о томе да се 

српско-мађарски рат води због српске ,,зле тврдоглавости” и њихових ,,најмљених 

рушилачких тежњи” и између осталог се каже: ,,[...] рат који се има отворити против 

њих [Срба – Д. М.] с пуном неумољивошћу, може бити само рат истребљења. Ако 

Бог да победу нашем оружју и незахвална сорта буде очишћена, с пуним 

самопоуздањем и без гриже савести, показаћемо Европи, чак и целом свету, 

документе који сведоче колико је великодушан умео и хтео да буде Мађар и поред 

гнусне издаје и грешног отпадништва, и са колико слепе тврдоглавости је презрена 

његова великодушна понуда. Зато у бој! И милост нека вам не омекша оружје. За 

ову сорту [Србе – Д. М.] нема милости, у Бога је милост!” Берталан Семере је (16. 

јун) издао прокламацију нацији у којој је позивао ,,цео јужноугарски народ” на 

оружје ,,против продирућих хорди”, а у циљу ,,одбране целовитости државе, устава 

и ради заштите личне и имовинске безбедности”.
12

 Мађарску суровост и погром 

српског цивилног становништва у Сенти, Ади, Молу и широм Бачке идентификовао 

је као геноцид над Србима у својим историографским истраживањима академик 

Славко Гавриловић.
13

 С друге стране, напомињући да Срби у Угарској никада нису 

били национално дискриминисани, да су закони Угарског сабора о грађанској 

равноправности (1791−1792) били у њиховом интересу, да су мартовски закони 

Угарског сабора поздрављени са великим задовољством од стране Срба и да 

никаквих позива на побуну за време заседања Дијете (1848) није било, мађарски 

политички прваци, као што су министар унутрашњих послова у Баћањијевој влади 

Берталан Семере и министар војни генерал Лазар Месарош су, у мемоарским 

списима, писали да је мађарска влада обезбедила и гарантовала грађанске слободе и 

потпуну равноправност и да према томе није постојао никакав оправдан разлог за 

српско незадовољство и српско-мађарски рат. Гроф Иштван Сечењи је запажао 

извесну мржњу Јужних Словена према Мађарима већ у мају и јуну 1848, док је 

Месарош наглашавао да су Срби, злоупотребљавајући мађарску неодлучност, 

вршили нападе из својих логора, немилосрдно све палећи и пљачкајући. Ипак није 

изоставио помињање српског јунаштва и одважност српских жена које су у 

сентомашкој пуцњави достојанствено и херојски певале народне песме. Генерал 

Ђерђ Клапка је за сурови и свирепи карактер српско-мађарског ратовања оптуживао 

једино Србе пишући како су они ,,заробљенике беспоштедно клали и шта више 

лешевима отсецали главе и делове тела”, иако је с друге стране и сам био лечен од 

стране једне српске неговатељице код православног свештеника.
14

 У сличном духу 

писао је мађарски лиричар Јанош Вајда наводећи да су Срби ужасно мучили 

                                                 
12 G. Klapka, Emlékeimböl, Budapest 1886, 44.  
13 С. Гавриловић, Грађа за историју Кнежевине Србије и Срба у Угарској 1839−1849, Споменик САНУ, 

књ. 12, Београд 2002, 90−108, 116−171. 
14 З. Ђере, Мађарски мемоаристи о Србима од почека XIX века до 1878, 41–65.  



198 

 

заробљене мађарске војнике, да су их спаљивали и живе сахрањивали, а због 

изузетног јунаштва и хладнокрвности које је показивао у борбама против својих 

сународника Срба, описивао је Србина Јована Дамјанића као полубожанску особу.
15

 

После окончања мађарско-српског ратовања, у време постојања Војводства Србије 

(1849−1860) и обнове парламентарног живота (1860−1867), нису осигуране 

претпоставке да војвођански Срби буду битно другачије третирани у мађарској 

политичкој јавности, него што је био случај до тада, што значи да се нису измениле 

битне саставнице мађарске државотворне доктрине и српске политичке идеологије 

засноване на историјско-привилегијалном, националном, колективном и природном 

праву.  

У дуалистички уређеној Хабзбуршкој монархији, односно Аустроугарској 

(1867−1918), јужноугарски Срби су често сумњичени од мађарске стране да нису 

одустали од политике која води федерализацији и дезинтеграцији Угарске. 

Политичке концепције Милетићевих либерала које су пледирале постизању српско-

мађарског компромиса који би подразумевао арондирање жупанија на националној 

основи и у оквиру њих успостављање самосталне политичке управе за сваки народ 

значило је за мађарске политичке прваке само потврду основних филозофско-

идеолошких принципа српске државотворне доктрине у Хабзбуршкој монархији 

неспојиве са темељним одредбама мађарског државног права. Од Октобарске 

дипломе до нагодбе мађарских либерала са Бечким двором (1860−1867) није 

изостала спремност Ференца Деака, Ђуле Андрашија и Јожефа Етвеша да 

разговарају са представницима српских либерала о њиховим захтевима за 

успостављањем националних права немађарских народа. Оно што је за њих од 

почетка виђено једино као настојање војвођанских Срба да успоставе ,,унутрашњу 

државност” у Угарској, дефинитивно је одбачено као могућност чим је постигнут 

споразум са аустријском страном. Осигурањем државне самосталности у угарском 

делу Монархије, мађарски државници и посланици осигурали су претпоставке за 

решење националног питања које је подразумевало грађанску равноправност за све 

народе у Угарској у оквиру једне и јединствене политичке нације. Законима о 

равноправности народности и црквено-просветној аутономији из 1868. године, 

јавно-правни положај Срба у Угарској је трајно санкционисан, идеје федерализације 

Угарске, арондирања угарских жупанија по националном принципу, колективних 

права за немађарске народе, дефинитивно су измештене из оквира деловања, 

интересовања и надлежности државних институција, осим у оном сегменту који се 

односио на кршење усвојених закона, нелегитимно и нелојално деловање 

политичких првака српског народа на Угарском сабору и изван њега. Континуирано 

праћени, надгледани и контролисани, војвођански Срби су извођени пред судске 

установе чак и када није постојао довољан законски основ за вођење поступка 

против њих. Изложени процесу институционално осмишљене асимилације, 

Војвођани, како су тада разумевани једино припадници српског народа на 

                                                 
15 Szemere Bertalan miniszterelnök emlékiratai az..., 61, 76; L. Mészáros, Emlékiratai, 2, Pest, 1866−1867, 28; I. 

Széchenyi, Az 1848-as napló, Széchenyi ószeomlása, Budapest 1942, 30; G. Klapka, Emlékeimböl, Budapest 

1886, 45, 48; Д. Ј. Поповић, Нав. дело, књ. 3, 197.  
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јужноугарском државном простору, преко културно-просветних установа и завода, 

штампом, књигама, школама, гимназијама, у црквеним општинама, угарским 

жупанијама и српским Црквено-народним саборима, оснивањем и деловањем 

Уједињене омладине српске и Српске народне слободоумне странке, беседама на 

Угарском и Хрватском сабору најистакнутијих и најобразованијих представника 

српске интелектулне елите, настојали су да очувају национални идентитет, поправе 

правно-политички статус и успоре незаустављиви процес мађаризације. 

Критикујући постојећи поредак, законе који нису засновани на колективним 

правима и који се, пре свега, нису поштовали, осуђујући у одређеним приликама 

мађарску државотворну доктрину у целини, представници српске либерално-

демократске политичке елите, Светозар Милетић, Лаза Костић, Михаило Полит 

Десанчић, Јаша Томић, Јован Павловић, Васа Стајић и други извођени су пред 

мађарске судове, осумњичени и оптужени као противници мађарске државе, 

хушкачи, завереници, велеиздајници.
16

 У целом овом периоду, од 1867. до 1876. 

године, представници мађарске власти су о сваком њиховом политичком кораку 

извештавали прецизно и детаљно надређене и надлежне органе и уколико би се 

стекли минимални услови за доказивање њихове кривице, мађарским судовима је 

препуштано доношење пресуда које су подразумевале и вишегодишње казне 

затвора, тамничку тортуру, физичко и психичко злостављање. 

Сумњичени да делују против мађарског државног интегритета и да 

смишљају начине како да помогну реализовању српских националних интереса у 

Аустроугарској и изван ње, војвођански Срби су тражили различите начине да 

измакну драконским судским пресудама и тамновању с крајње неизвесним, 

компромитујућим последицама по њих, њихову странку и српску национално-

демократску политику у целини. О свакој активности, чак и о обичној здравици 

Светозара Милетића, извештавано је до најмањих појединости, тако да је у једном 

извештају директора полиције Ворафке Министарству спољних послова у Бечу о 

Светосавској беседи у којој је узео учешће и вођа српских либерала јављено и 

следеће: ,,[...] беседа је заједно са називом преузета од Чеха и уведена у српским 

градовима из разлога што беседе донекле евоцирају некадашње народне скупштине 

Срба које су се за време турске владавине потајно одржавале по манастирима и 

црквама. Ове беседе имају намену ’бедема’ против туђинаца, да гаје и чувају оно 

’своје’ и ’национално’ и да дају истовремено и мали допринос националној култури 

и напретку [...]”.
17

 Извештавано је конфидентски о свакој промени политичког 

расположења у Војводини и Србији, изјавама милетићеваца на различитим 

скуповима, деловању Милетића као градоначелника, његовим изјавама да 

војвођанским Србима не треба Војводина него Краљевина Србија као и свим 

другим изјавама изреченим у хотелима и ресторанима новосадским, а посебно је 

извештавано о свакој појединости која би се могла односити на учешће појединаца 

у убиству кнеза Михаила Обреновића.
18

 У овој истрази мађарских власти посебно 

                                                 
16 Д. Микавица, Српско питање на Угарском сабору, 113−178. 
17 Н. Петровић, Светозар Милетић и Народна странка, књ. 1, Сремски Карловци 1968, 394–396.  
18 Исто, 402−403, 410, 428, 453, 459−463, 477−479, 497−503, 545−550, 559−560. 
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су сумњичени Паја Радовановић
19

, Ђорђе Матић, Стеван Цветков, професор 

Пушибрк, Павле Трифковић, Филип Станковић и други и на захтев владе у 

Београду да сви који су сумњиви буду изручени србијанским властима, наређено је 

хапшење више сумњивих лица и одређен је Казнени суд града Пеште за кривични 

поступак који је против њих требало да покрене мађарски министар правосуђа. У 

намери да Милетића оптуже и осуде за убиство српског кнеза прикупљани су 

докази и сведоци, а међу њима је био и професор Никола Томић на којег је утицај 

требало да изврши, у правцу доказивања Милетићеве кривице, професор Јован 

Грујић, уредник клерикалног Србског народа.
20

 Све касније активности Уједињене 

омладине српске, од скупштинских почевши још од 1866. године до завереничких 

које су осмишљене на Цетињу 1871. године због покретања заједничке акције 

српских кнежевина Србије и Црне Горе у циљу стварања веће Србије привлачиле су 

посебну пажњу аустро-мађарских власти.
21

 

Одмах после уласка Кнежевине Србије у рат против Турске 1876. године, 

уследила су хапшења свих угледнијих Срба. Осим Милетића, у затвор су тада 

одведени Светислав Касапиновић, Стева Поповић, Марко Аксентијевић, Лаза 

Костић и други, све у складу са решеношћу мађарске владе да српску националну 

политику обезглави и учини потпуно безопасном. Иначе, о политичкој улози 

војвођанских Срба у време Велике источне кризе и третману мађарских власти 

према њима постоје значајни и противречни подаци који заслужују посебан осврт.
22

 

Поједини представници српске политичке елите су понекад јавно одустајали од 

одбране својих уверења зазирући од вишегодишњег тамновања, док су други 

показивали спремност да се супротставе политици мађарских власти без обзира на 

последице. Пожртвована политика ових других није довољно цењена у војвођанској 

политичкој јавности, посебно после Милетићевог повлачења из политичког живота 

1882. године, које је уследило као последица тешких услова задржавања у затвору, у 

                                                 
19 Мађарске власти су располагале информацијама да се он састајао са Милетићем осам дана пре убиства 

кнеза Михаила као и дојавама да је убиство планирано у уредништву Заставе и Матици, на састанку 

српске Омладине на којем су присуствовали, осим Милетића, Лаза Костић, Стеван Павловић, Гига 

Гершић, Илија Вучетић, Антоније Хаџић, Миша Димитријевић, Тодор Недељковић (Н. Петровић, 

Светозар Милетић и Народна странка, књ. 1, 535, 542−543). 
20 Исто, 500−502. 
21 Д. Микавица, Политичка идеологија Светозара Милетића, 71−72, 75−76, 138−141; Исти, Милетићевци 

на путу формирања странке, Истраживања 22, Нови Сад 2011, 321. 
22 С. Јовановић, Влада Милана Обреновића, књ. 1, 300, 324; В. Стајић, Војводина и херцеговачки устанак, 

у: Споменица о херцеговачком устанку 1875, Београд 1928, 15–26; Исти, Светозар Милетић, Нови Сад 

1926, 359; Исти, Светозар Милетић, Београд 1934, 145; Х. Капиџић, Застава о Босни и Херцеговини, 

I−IV, Сарајево 1953 – 1956; В. Чубриловић, Босански устанак 1875–1878, Београд 1930; М. Екмечић, 

Устанак у Босни 1875–1878, Сарајево 1960; Исти, Стварање Југославије 1790–1918, књ. 2, 300–324; Н. 

Петровић, Светозар Милетић и Народна странка, књ. 2, Сремски Карловци 1969, 599–600; В. Крестић, 

Срби у Угарској према устанку у Босни и Херцеговини 1875. године, Међународни научни скуп ..., књ. 2, 

Сарајево 1977, 173–184; Ч. Попов, Србија 1868–1878, у: Историја српског народа V/1, 379; Б. Бешлин, 

Срби из Хабзбуршке монархије, учесници у Босанско-херцеговачком устанку и српско-турским ратовима 

1875−1878, Зборник о Србима у Хрватској, књ. 3, 305–370; Д. Микавица, Политичка идеологија 

Светозара Милетића, 86−91; Исти, О писмима Светозара Милетића, Зборник радова „Писмо”, Београд, 

2001, 173–174.  
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којем је по други пут боравио, овај пут дуже од три године. У време интензивирања 

процеса мађаризације немађарских народа у Угарској, после доношења закона по 

којима се мађарски језик озваничује у свим областима друштвеног живота,
23

 све до 

укидања црквено-просветне аутономије (1912), војвођански Срби су постепено 

претпоставили одбрану кључних националних интереса засебним интересима, 

личним, статусним, страначким и материјалним. 

Мађарске власти су у међусобним обрачунима српских либерала и радикала 

имале често улогу посматрача, не санкционишући ову борбу, допуштајући да се она 

распламса, умањи и дезавуише углед најистакнутијих представника српске 

националне и демократске политике и примора црквену јерархију да повремено од 

њих затражи заштиту и арбитражу. Радикална политика војвођанских Срба која је 

подразумевала захтев за обнављањем политичко-територијалне аутономије 

уступила је место нотабилитетским покушајима да се сачува макар оквир 

аутономије у верском и културно-просветном животу или да се освоји власт у 

оквиру српске аутономије на онај начин како су то учинили радикали Јаше Томића 

углавном прећутно прихватајући договор и савезништво са представницима 

мађарских власти, у првој деценији XX века. Ипак, врхунац државног насиља над 

војвођанским Србима остварен је у току Великог рата (1914–1918), када су 

истакнути прваци и идеолози српске националне и демократске политике, заједно са 

многим својим сународницима, заточени по угарским казаматима, затворима и 

логорима, неретко изложени бруталном насиљу и тешком злостављању, 

ишчекивали ратни епилог. 

Историја сумњичења, прогона и заточења првака политичке елите 

војвођанских Срба не може изоставити хапшење и робовање највећег песника 

српског романтизма, првака Милетићеве Народне странке, правника и посланика 

Угарског сабора Лазу Костића. На његову политичку делатност државне власти 

посебно су мотриле од 1871. године када је покушавао вођен идејама Уједињене 

омладине српске у Новом Саду и плановима Дружине за уједињење и ослобођење 

српског народа основане на Цетињу да покрене намеснички режим у Србији на 

заједничку акцију са Црном Гором у циљу националног ослобођења и државног 

уједињења српског народа. О томе је белешке оставио и Бењамин Калај, тадашњи 

генерални конзул и дипломатски агент у Србији.
24

 Присуствујући у Београду 

свечаностима поводом проглашења пунолетства српског кнеза Милана Обреновића 

(1872), Костић је, судећи по изјавама једног сведока, наздравио уједињењу свих 

Срба и њиховом ослобођењу од ,,туђинског ига” и у Калајевом извештају је 

наведено детаљно: ,,Лазар Костић, сенатор из Новог Сада говорио је о аустријском 

Српству, рекао је да је Карловачки сабор распуштен јер није хтео да дочека 

                                                 
23 Године 1879. је изгласан на Угарском сабору владин предлог о увођењу мађарског језика као обавезног 

предмета у основне веросповедне школе немађарских народа у Угарској, а под насловом ,,државног 

надзора” одлучено је почетком 1883. да се усвоји закон (зак. чл. 30) по којем мађарски језик постаје 

обавезан предмет у свим угарским средњим школама с тим да настава мађарског језика и мађарске 

књижевности у последњим разредима, седмом и осмом, као и полагање матурског језика буде искључиво 

на мађарском језику.  
24 Д. Микавица, Лаза Костић, политичка биографија, Нови Сад 2011, 125. 
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краљевског комесара на начин како ни робови не ступају пред султана. Аустријски 

Срби, под туђинским господство цене утолико више слободу и националну 

егзистенцију Србије и утолико живље осећају сваки њен напредак и желе да Србија 

толико прошири своје границе да ове обухвате и аустријско Српство. Много је 

српске крви проливено под туђим заставама, од сад нека она тече само за Српство 

[...]”
25

 

Одмах по доласку у Нови Сад, Костић је ухапшен, оптужен за велеиздају и 

по наредби мађарског министра председника Мелхиора Лоњаја спроведен заједно 

са Јованом Павловићем, Јованом Крстићем и другим Србима, под јаком стражом у 

Пешту где је убрзо почело испитивање и саслушавање. Посебно се Андраши заузео 

да Костић буде осуђен и кажњен.
26

 Будући да компромитујуће здравице нису нигде 

објављене, нити су пронађени поуздани сведоци који би говорили против Костића и 

доказали да је починио велеиздајнички чин, његово заточениптво није изведено 

како је планирано са мађарске стране. Милетићева Застава је ипак писала огорчено 

већ у том тренутку да је ,,стање жалосно у земљи без личних слобода [...] где нисмо 

сигурни, да нас рука полицијског чиновника или државног саветника са улице, са 

места каквога или из кревета неће зграбити и у затвор одвести”. Лаза Костић је 

затворен најпре у Новом Саду, а затим је 13. септембра исте године одведен у 

Будимпешту, преко Футога, где је ушао у лађу. Сећајући се напора мађарских 

власти да пронађу доказе против њега, Костић је писао о својим првим тренуцима 

проведеним у затвору следеће: ,,Чим сам био у затвору, машим се у шпаг, нађем 

кључ шифара за дописе моје са војводом Машом Врбицом, па га исцепам и сатрем у 

млево [...] у мне нађоше многа писма војводе Маша, али их не могу разумети, јер 

беху сва у шифрама [...]”. Упркос недостатку доказа, мађарске власти су задржале 

Лазу Костића у скоро полугодишњем затвору. Из пештанске тамнице писао је 

Јовану Бошковићу (2. септембар 1872) како у Пешти влада колера и да се у његовој 

тамници стално врши профилактичка дезинфекција зеленом галицом (Eisenvitriol), 

али да и поред свега затвореници певају своје раскалашне песме (,,пеане”), док је он 

цитирао стихове из Софокловог Краља Едипа и притом особље своје тамнице 

иронично упоређивао са највишим дворским достојанственицима. 

Док је Милетић интерпелисао мађарску владу на Угарском сабору 

доказујући да је Костић ухапшен на основу непроверених денунцијација, Костић је 

јављао Бошковићу да очекује објаву одлуке краљевског судбеног стола којом је 

одбијена његова молба да га пусте на слободу, читао је Пола де Кока, писао своју 

вилованку Међу звездама, писао Бошковићу своје затворске импресије: ,,Имам лепу 

пространу собу, дворишну собу и зграда је с пролазом. Десет дана је за мене свет 

(мој прозор) био закован даскама; онда су на моју молбу скинули горњу половину 

па сада могу да завидим људима који пролазе двориштем и подсећају ме на то да ја 

не могу да прођем (умакнем). Уклањањем дасака, преда мном се, уосталом, указао 

призор једног реципрочног театра, у којем сам ја публика и, за саосећајне погледе 

понеких лепих очију, актер. Када сам јуче, на задушнице, био у уобичајеној шетњи 

                                                 
25 Н. Петровић, Светозар Милетић и Народна странка, књ. 2, 403–404. 
26 А. Раденић, Дневник Бењамина Калаја, Београд 1978, 492. 
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у непријатно кужном дворишту, бацила ми је једна изузетно љупка девојка са друге 

галерије један цвет, који је вероватно био намењен да украси један гроб, драга 

малецка већ ме држи за мртваца [...]”.
27

 У међувремену су многи угледни Срби 

нудили и потписивали гаранцију за Лазу Костића да би најзад захваљујући 

очигледном недостатку доказа о одличној одбрани Шандора Футака из Футога, 

после дугог већања, суд, којим је председавао судија Милош Јездимировић, 

прогласио Костића за невиног и ослободио га оптужбе 24. јануара и тако омогућио 

одржавање великих манифестација војвођанских Срба као знак одушевљења због 

Костићевог пуштања на слободу.  

Милетићево друго заточеништво није имало ни приближно овакав епилог. 

Наиме, први пут је Милетић допао затвора због чланка Ћирилица у загребачком 

политичком хербергу у којем се острвио на владавину бана Левина Рауха, али ово 

једногодишње тамновање (1870–1871) најзначајнијег политичког вође војвођанских 

Срба није оставило озбиљније последице ни по њега ни по његову странку. Није му 

тада ускраћено право да прима посете својих политичких истомишљеника, да чита 

књиге и часописе, води преписку, дописује за Заставу. Међутим, коначни обрачун 

власти са Милетићем уследио је неколико година касније, у време Велике источне 

кризе. Да би онемогућили сваку Милетићеву активност у циљу успешног ратовања 

за национално ослобођење српског народа, издата је наредба о његовом хапшењу (5. 

јул 1876), упркос чињеници да је он имао права гарантована посланичким 

имунитетом.
28

 Бродом је спроведен у Базијаш, а оданде железницом до 

Будимпеште, где је стављен у судски истражни затвор „Фортуну” у Будиму, у коме 

је остао преко две године. Одузета су му грађанска и посланичка права и примењен 

је према њему оштар и бруталан затворски режим. У коначној осмодневној 

расправи, у дворани кривичног суда у Будиму под оптужбом за велеиздају, оптужен 

да је намеравао да дигне устанак у циљу присаједињења јужне Угарске Кнежевини 

Србији, осуђен је 18. јануара 1878, на пет година тамнице. Државни тужилац је чак 

претходно тражио да се против Милетића примени одредба једног законика из 1715. 

који за такве случајеве предвиђа доживотну робију или смрт. Оптужба је тврдила да 

је Милетић, приликом свог боравка у Београду 1876. године, на једној конференцији 

са својим пријатељима у кафани „Код српске круне” обећао двадесет до тридесет 

хиљада добровољаца и помоћ у новцу и оружју како би Србија лакше победила у 

рату и ослободила Босну и Херцеговину. После победе над Турском, ти добровољци 

би се, наводно, вратили у Угарску и ослободили Банат, Бачку и Срем и ставили их 

под власт краља Милана. Ђорђе Ранковић, једини и то крајње непоуздани сведок, 

тврдио је да је Милетић у једној здравици говорио како ће чим почне рат Србије 

против Османске царевине, букнути устанак у Бачкој и Банату и да ће устаницима 

притећи у помоћ против ,,монгола и србождера” војска из Кнежевине Србије. 

Политова одбрана Светозара Милетића у оваквој, исконструисаној парници 

                                                 
27 Л. Костић, Из мога живота, 104–105. 
28 С. Милетић, Сабрани списи, књ. 3, Београд 2002, 604–620. 
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показала се као узалудна.
29

 Друго Милетићево тамновање у Вацу,
30

 где је пребачен 

из „Фортуне” тек 29. августа 1878, трајало је све до царске амнестије (15. новембра 

1879) и оставило је трајне последице на његово физичко и душевно здравље. У 

„Фортуни” је проводио дане у уској, тамној просторији, осветљеној слабим снопом 

светлости. У Вацу му је био дозвољен само један сат шетње дневно по затворском 

дворишту, али је осталим затвореницима било забрањено да са њим разговарају. 

Ноћу је пред његовим прозором стајао стражар, а споља је био постављен фењер 

чија је светлост допирала у собу и ометала га да спава. Књиге су му остављене, а 

новине је могао добијати једино кришом. Посете чланова породице и пријатеља 

ограничене су само на одређене дане и трајале су кратко, у присуству неког 

чиновника. Упркос свему, одбијао је да тражи помиловање.
31

 Нико од истакнутих 

чланова Народне странке није покренуо масовну политичку акцију у прилог 

његовог пуштања на слободу. Најлепше стихове у част Милетићевог ослобођења 

написао је његов пријатељ и саборац Јован Јовановић Змај. Последице Милетићевог 

тамновања у мађарским затворима нису изостале као импресија у мемоарским 

списима војвођанских Срба. Једном приликом, сећа се Касапиновић, усред 

разговора са Милетићем вођеним 1884. године, неприкосновеном вођи војвођанских 

Срба причињавали су се гласови мађарских судија и тужилаца, како га сумњиче, 

прате и прогоне, због чега га је његов пријатељ и саговорник морао тешити, 

умиривати и убеђивати да он заправо чује само песму војвођанских Срба ,,Ни бриге 

те, сиви тићу, ми смо с тобом, Светозаре Милетићу”.
32

 Вреди забележити да је било 

ситуација у којима су казнене санкције због Милетићевог политичко-

публицистичког деловања и у једном случају посебно уредничког рада на челу 

Заставе били спремни да преузму и његови саборци и политички истомишљеници 

прихватајући се ауторства због инкриминисаног чланка. Међу њима се посебно 

издвојио Стеван Поповић који је због пожртвованог једногодишњег задржавања у 

мађарском затвору (1876) заслужио надимак Вацки, по затвору у којем је тамновао 

и због чега су му претходно суспендована чак и посланичка права која је стекао на 

изборима за Хрватски сабор.
33

  

Михаило Полит Десанчић, вођа Српске либералне странке у Угарској, 

после убиства Мише Димитријевића (1890), није следио пример својих политичких 

узора и више пута је, на различите начине и различитим средствима, избегао да 

буде осуђен због политичког деловања. Посебно су занимљиви његови 

                                                 
29 Михаило Полит Десанчић, као Милетићев бранилац,  иступио је током процеса против мишљења 

државног тужиоца др Бека да је Милетићево деловање било усмерено против државне идеје и да је тиме 

починио ,,велеиздајнички злочин” устврдивши да је читава парница против Милетића ,,парница 

тенденције”, а Ранковићево сведочење против Милетића ,,злобна измишљотина” (Д. М. Ковачевић, 

Светозар Милетић, живот и политика, Београд 2009, 121). 
30 Петогодишња казна робије изречена је Светозару Милетићу 18. јануара 1878. године. Након што је 

саслушао пресуду, Милетић је још једном изјавио да није крив: ,,Заклињем се Божанством којега 

јављење данас славим (био је празник Богојављења) да сам невин од злочина, са кога ме суд осуђује”, а 

пресуду првостепеног суда је потврдила виша судска инстанца, краљевска табла. 
31 Д. Микавица, Политичка идеологија Светозара Милетића, Нови Сад 2006, 20−22. 
32 М. Томандл, Светислав Касапиновић, Панчево 1940, 147. 
33 Н. Петровић, Светозар Милетић и Народна странка, књ. 3, Нови Сад 1985, 30 – 33. 
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парламентарни иступи у којима је 1874. године одлучно заступао идеју Угарске као 

источне Швајцарске, док је касније (1907), у такозваној апропријационој расправи, 

неизводљивост кантонизације Угарске по швајцарском моделу обазриво оправдавао 

различитим карактером две државе, Швајцарске и Угарске. Политички прагматизам 

који је делимично узимао у обзир и разлоге националне политике покушавао је да 

оживи у својим новинским чланцима у којима је објашњавао (1888) да Српска 

Војводина 1848. године није значила отцепљење од Угарске па чак ни повреду 

њеног државног интегритета.
34

 Када је изведен пред мађарски суд 1870. због 

новинског чланка Бока у којем је влада пронашла основ за покретање судског 

поступка, Полит је избегавао да призна да српско уједињење као политички и 

национални идеал подразумева и Војводину. Овакво Политово одбацивање идеје о 

српским земљама изван Кнежевине Србије изазвало је у то време веома негативну 

реакцију у једном делу српске политичке јавности Угарске. У контексту 

новинске/преске парнице против Светозара Милетића која је обављена у августу 

1870. и окончана пресудом на једногодишње тамновање у Вацу, Политово држање 

посебно је изгледало као недовољно одважно.
35

 Нарочиту оштрину у осуђивању 

Политовог исказа показао је Стеван Павловић који се потписао испод Заставиног 

чланка Јесмо ли се одрекли српског војводства, има ли србске земље у Угарској?.
36

 

Исто као он мислили су и Лаза Костић, Миша Димитријевић, Илија Вучетић, Коста 

Трифковић и други. Милетић и Змај су настојали да препирку ублаже,
37

 а овај други 

је тврдио да се Полит добро бранио, с обзиром на то да се одбранио, а Мађари су 

луди ако су Политовој изјави поверовали.
38

 Сам Полит је с индигнацијом одбацио 

све критике које су му биле упућене, објашњавајући како није напустио идеју 

Српске Војводине, али да питање Војводине не треба представљати као питање 

                                                 
34 Д. Микавица, Михаило Полит Десанчић, вођа српских либерала у Аустроугаркој, Нови Сад 2007, 376. 
35 И Милетић и Полит су знатан део своје одбране базирали на неодговарајућем преводу одређених 

термина и назива које су користили у својим чланцима (Народ, 15. августа 1870, бр. 95).  
36 У поменутом чланку Стеван Павловић је писао, између осталог, и следеће: ,,[...] Кад се Србину каже о 

ускрснућу војводства, заигра му у прсима срце, јер у њему види оличена права своја; исто тако подиђе му 

крв у образе кад се сети на какав му је начин одузето војводство, јер види потиштена права своја, 

погажен понос народни. Војводством својим Србин није друго ништа тражио, нити тражи, него 

оживотворена, оличена своја права, која није самим уговорима – pacta conventa – него и јунаштвом, 

делом задобио и управо од непријатеља угарске државе одбранио и отео [...] Војводства се нисмо 

одрекли, него да га само сматрамо да спава као Краљевићу Марко, али кад дође земан, да ће опет 

ускрснути; сматрамо га само за питање времена [...] Овде ми пада на памет неки део поротне обране 

брата Полита. Ја не знам како је он то у својој обрани разумео, рекавши: ми србске публицисте разумемо 

под србским земљама оне земље, где народ србски компактно живи и где управо друге народности нема, 

а те су земље: Црна Гора, Стара Србија, Херцеговина, Босна и кнежевина Србија. Ако је то као 

публициста рекао и ако се публицисти који тражи материјала за новости, може много којешта одбити на 

дару, онда нека би му то било просто; али не допуштамо, да то као Србин може и сме рећи, па ма се 

иначе тицало и затвора или друге какве особне жртве. На рачун народа не смемо своје пробитачности 

тражити [...]” (Застава, 13. јануар 1871, бр. 5). 
37 В. Стајић, Јован Јовановић Змај, 76–77. 
38 Змај је Политу замерио само једно: што, када је начинио ту изјаву, није намигнуо на присутне Србе; 

али тако вешто да је намигнуо да то види сваки Србин, а ниједан Мађар (В. Стајић, Јован Јовановић Змај, 

77). 
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државног независног јединства српског, већ да је то питање административне 

аутономије српског народа у Угарској и да се једино таква формулација може и сме 

јавно изнети и бранити. У оквиру административне аутономије, писао је Полит, 

могу постојати српске земље ,,али се не може и не сме говорити о неодвисном 

јединству државном србски земаља, јер је то по угарским законима велеиздајство, 

па се таково што нит пред судом, нит у парламенту казује, већ само ратом и са 

револуцијом постизава”. Хапшење и заточеништво избегао је вешто и 1914. године 

тако што је, пре одласка из Новог Сада у Беч (14. август 1914) потписао изјаву на 

коју су га приморале полицијске влсти, у 21 сат, којом се обавезао да неће 

учествовати ни у каквом политичком раду и да напушта сваку политичку акцију. 

Исту изјаву су иначе потписали у то време и Миладин Величковић и Јаша Томић, у 

име Српске народне радикалне странке.
39

 Ипак, Полит је дефинитивно одлучио да 

напусти Нови Сад и запутио се преко Пеште у Беч нешто касније, када је сазнао, 

преко ћерке Владиславе и индискрецијом једне даме из виших мађарских кругова у 

Новом Саду, да ће бити ухапшен, предат војним властима и вероватно завршити у 

мађарској тамници, али тиме није обустављен полицијски надзор над њим.
40

 

Неупоредиво тежу судбину од Полита имали су у тим тешким ратним 

данима и годинама Васа Стајић и Јаша Томић, као и сви они Срби који су се нашли 

на удару Закона о ванредним мерама, који су забележени на шпијунским 

списковима, одмах после почетка рата оптужени за велеиздају, против њих вођене 

парнице, узимани као таоци, депортовани у арадске и друге казамате и као 

политички сумњиви, осуђивани, мучени, понижавани, малтретирани, изгладњивани, 

вешани и стрељани, најчешће без икаквих доказа. Ретки међу њима, као што је био 

Јоца Лалошевић, нису пострадали у тамницама, накнадно су пуштени и ослобођени 

од оптужби.
41

 У посебно ретке изузетке треба сврстати новосадске грађанске власти 

које нису прихватиле погубљење извесног броја новосадских Срба 1914. и од 37 

њих, који су били предвиђени плановима војних власти да буду изведени пред 

ратни суд и стрељани као велеиздајници, ослобођено је осамнаест. Иначе, прогон, 

репресија и дискриминација постали су део свакодневице, посебно у Банату.
42

 Срби 

који нису били спремни да се понизе и величају аустроугарске војне успехе, као 

што је био освајање Београда 1915, када је посланик Давид Коњовић са балкона 

своје куће одржао за Србе понижавајући, а за Мађаре радостан говор због пада 

српске престонице, завршавали су у затворима често одбачени и заборављени од 

                                                 
39 М. Л. Поповић, Последњи дани Михаила Полита Десанчића, Летопис Матице српске, књ. 338, Нови 

Сад 1933, 114. 
40 Из Беча се вратио у Нови Сад крајем 1915. године, кад је добио дозволу да оде до своје куће у Новом 

Саду под условом да прода све што има тамо и да се ,,сели даље од српске границе ”. Док је боравио 

овде, био је изложен најстрожем полицијском надзору, агенти су по цео дан облетали око његове куће. У 

јесен 1916. године, Политу је стигло наређење да се сели у Пешту где је био изложен још строжем 

полицијском надзору. Живео је, од новембра 1916, у кући своје ћерке Владиславе. а у лето 1918. 

отпутовао је из Пеште, на ћеркино имање на пустари ,,Мири ”код Либлинга, 26 км југоисточно од 

Темишвара, у пратњи своје старије кћери Мице и рођаке Марије Хаџи-Лазић, рођ. Зега. У Нови Сад више 

се није враћао до краја живота. 
41 Т. Искруљев, Распеће српског народа у Срему 1914 године и Маџари, Нови Сад 1936, 618. 
42 Д. Николић, Срби у Банату, Нови Сад 1941, 119−126. 
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својих сународника.
43

 Војвођански Срби, посебно њихова политичка елита, по 

сећању појединих савременика, прилично су се колебљиво и понекад заплашено 

повлачили пред агресивним и репресивним претњама и поступцима мађарских 

власти које су користиле ову њихову малодушност и посезале за кажњавањем које 

није подразумевало никакво утемељено правно и законито образложење за 

предузете поступке и судске процесе. 

Појединачна судбина српских заточеника у мађарским затворима у време 

Великог рата заслужује посебан научни осврт и свестрану, темељну анализу из које 

не могу изостати чињенице да су истакнути и угледни интелектуалци српске 

националности на војвођанском простору без много двоумљења сумњичени од 

Мађара као непоуздани и оптуживани за издају државе у свакој прилици, чак и када 

су држали предавања у којима се тражила одређена, компромитујућа 

националистичка конотација. Такав је био случај са Тихомиром Остојићем.
44

 

Поједини Срби, као што је био Вељко Петровић, ако би били у прилици, настојали 

су да ангажују неког ко би могао да помогне заточеним Србима у мађарским 

затворима, као што је показао пример Васе Стајића.
45

 Милан Кашанин је, с друге 

стране, прекоревао ,,славне” Србе некада окупљене око Заставе и Браника јер не 

пружају одлучан отпор Мађарима. Међутим, ни они нису измакли репресији и 

заточеништву. Јаша Томић − који је некрологом ,,најискренијег саучешћа” због 

,,трагичне смрти” престолонаследника Франца Фердинанда и његове супруге, 

објављеним у Застави, покушао да умањи одијум нетрпељивости мађарске јавности 

према српском народу, и већ довољно упознат са погромима који су почели против 

Срба у Босни и Херцеговини, осуђивао Сарајевски атентат као дело ,,болесних 

мозгова”, потписао изјаву лојалности Аустроугарској, заједно са Политом 

Десанчићем и неким црквеним великодостојницима, а можда и позвао српски народ 

да подржи аустроугарске ратне напоре
46

 − ухапшен је међу првима, почетком 

августа 1914. године, одведен из Новог Сада у Инђију, где су му одузети сав новац 

и све намирнице које је имао при себи и где је изгладњиван четири дана и стално 

тучен кесицама пуним песка. Из Инђије је одведен пред преки ратни суд и оптужен 

да је одржавао тесне везе са београдском Народном одбраном и њеним 

председником Божидаром Јанковићем,
47

 а после неколико дана мучења и 

испитивања спроведен је у петроварадинске казамате, где је третиран као најтежи 

кривац. Смештен је у подземну ћелију где је лежао на поду, без постеље, без хране, 

                                                 
43 С. Марковић, Политичка биографија Јована Јоце Лалошевића, Сомбор 2011, 100–101. 
44 Тихомир Остојић се иначе наводи у литератури као ,,први Србин  из Угарске који је покренуо питање 

отцепљења Војводине од Угарске” (В. Крестић, Срби у Угарској 1790–1918, Нови Сад 2013, 485). 
45 С. Марковић, Нав. дело, 103.  
46 Н. Петровић, Национално питање и слом Аусторугарске, Југословенски историјски часопис 2, Београд 

1966, 61; А. Лебл, Политички лик Васе Стајића, Нови сад 1963, 285; М. Полит Десанчић, Како сам свој 

век провео, Београд 1925, 66; Л. Ракић, Јаша Томић, Нови Сад 1986, 274. 
47 Приликом хапшења је, у Томићевом џепу, пронађено и писмо Боже Јанковића у којем му се захваљује 

на књизи Рат на Косову и Старој Србији. 
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непрекидно подвргаван методима тешке истраге.
48

 После извесног времена (18. 

августа), пуштен је услед недостатка доказа, а затим, већ после једног дана 

проведеног код куће, са већом групом истакнутих Срба спроведен је у Јегру, где је 

тамновао два месеца.
49

 Његово тамновање наставило се и после Јегре, у Сегедину, 

са Светиславом Баницом и другим Србима ухапшеним после победе србијанске 

војске на Колубари, и злогласном Мезетеру, одакле се вратио у Нови Сад тек 

почетком јануара 1918. године. У једној од судских парница вођених против њега у 

то време, Томић је чак изјавио, малодушно и безнадежно, да се осећа кривим, што 

су искористиле мађарске власти и продужиле му задржавање у затвору за још шест 

месеци.
50

 Скривајући дуго од свих сећање на дане тамновања, тек пред смрт је 

признао супрузи: ,,Да си знала како су ме мучили, пресвисла би од ужаса”.
51

 Осим 

Томића, у Сегедину су држани и још неки истакнути прваци српске војвођанске 

Радикалне странке − Мита Клицин
52

, Емил Гаврила и др. Жарко Миладиновић је 

ухапшен, као и његов брат Миливој, већ првих дана мобилизације и интерниран у 

Њиређхазу. Ни Ђорђе Красојевић, председник војвођанских српских радикала, није 

избегао хапшење и интернацију. Јанко Перић, либерал, такође није измакао 

мађарској тортури, а из интернације се чак вратио као Томићев, а не више Политов 

присталица. Тортуру кроз коју су пролазили војвођански Срби у мађарским 

затворима у то време није могуће у свим елементима разумом објаснити, верно 

представити, у свим аспектима упоредити и проучити. Васа Стајић, некадашњи 

Томићев сарадник, а затим његов политички противник, изложен подозрењу и 

сумњичењу мађарских власти још од времена када је око свог листа у Сомбору 

Нови Србин почео окупљати (1912) национално опредељену српску омладину
53

 и 

када је против њега вођен први процес (1913), једно време, у пролеће 1915. године, 

провео је у истом затвору са њим и то у Сегедину, али о његовим затворским 

импресијама политичког карактера не постоје усаглашена мишљења у литератури. 

Веродостојнијим од других сматра се следеће Стајићево сећање: ,,Кад сам стигао у 

сегедински државни затвор осетих се као да сам стигао у санаториум. Имао сам 

потребу да с неким могу говорити као Србин и неко време ми с тога врло добро 

дошао Дероко. Жељах, после богме и више Србе, па ми се и та жеља испуни: Стева 

Михајловић, касније Јаша Томић [...]”.
54

 Мање спорни део Стајићевих затворских 

сећања односи се на његово незадовољство учинком чланова Народне одбране из 

јужне Угарске / Војводине и пре и за време рата, стид и срамоту јер није успео 

ништа више да учини за успех српских војних операција, док је у том осећању 

кривице наишао на Томићеву разборитост, да би се тиме само умножио број 

                                                 
48 Посебно је користан опис атмосфере затвора у којем је био Томић током првих дана заточеништва (Л. 

Ракић , Нав. дело, 276). 
49 Споменица ослобођења Војводине 1918, Нови Сад 1929, 7−8; В. Крестић, Срби у Угарској 1790–1918 , 

478. 
50 Л. Ракић, Јаша Томић, 278. 
51 Споменица ослобођења Војводине 1918, 7. 
52 Мита Клицин је доведен у Сегедин из државног затвора у Вацу. 
53 А. Лебл, Политички лик Васе Стајића, 13; С. Марковић, Нав. дело, 75. 
54 А. Лебл, Политички лик Васе Стајића, 278, 301. 
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,,српских жртава у борби чији исход није зависио од наше народне снаге”.
55

 Пред 

мађарски суд Стајић је изведен заједно са својим ђацима и присталицама и осуђен 

на десет година тешке тамнице у Илави.
56

 У току судског процеса није се бранио од 

тешких оптужби, ,,већ је хтео режим да оптужује, да и пред судом разголити 

мађарски империјализам, потлачивање [...]”.
57

 Међу значајним именима која су 

представљала у то време интелектуалну елиту војвођанских Срба, а били су 

изложени репресивним мерама мађарских власти, посебно интернацији, треба 

издвојити, осим поменутих, и следеће правнике, професоре, лекаре, политичаре, 

уметнике, истакнуте јавне раднике: Стевана Малешевића, Косту Хаџија, Миту 

Клицина, Исидора Бајића, Милана Поповића, Глишу Марковића, Миту 

Алексијевића, Светислава Баницу, Каменка Суботића итд.
58

  

Заплашени војвођански Срби су од самог почетка, већ у данима после 

Атентата, приморани да држе пригодне говоре о покојном аустроугарском 

престолонаследнику, црквена звона су се оглашавала осам дана, истицали су црне 

заставе, заказивали за прву недељу после атентата парастос, на различите начине 

изражавали ,,верност трону отаџбине”, исказивали спремност да за Аустроугарску 

дају живот и материјална добра, писали, на задовољство мађарске политичке 

јавности, изјаве лојалности. Ситуација се из дана у дан погоршавала, а посебно од 

часа када је на дан објаве рата Краљевини Србији објављен и проглас Франца 

Јозефа о ,,казненој експедицији против Србије” иза којег је отвореном подршком 

стао и Ватикан. У јединицама аустроугарске војске били су и војвођански Срби и те 

јединице су упућиване на фронт, али и навођене на учешће у вршењу репресивних 

мера против србијанског становништва. Покушавајући да избегну мобилизацију, 

сремски Срби су на све начине опструирали вршење војне обавезе, секли су себи 

кажипрсте, наносили бројне друге различите повреде, чак и тако што су очи трљали 

кукурузовином како би изазвали конјуктивитис и избегли мобилизацију на све 

начине, како је писао и Милош Црњански. То је био само почетак пута који је водио 

војвођанске Србе у другу врсту отпора аустромађарским завојевачима и она се 

најочигледније манифестовала у војним бегунцима (логоши и зеленокадровци) и 

добровољачком покрету, Првој српској добровољачкој дивизији, односно 

добровољачким одредима и батаљонима који су се борили и гинули на 

аустроугарском и бугарском фронту 1914. и 1915. године, а затим повлачили преко 

Албаније са србијанском војском и учествовали највише у борбама које је водила 

Србија 1916. и 1918. године. 

Дубоко неискрена и присилно наметнута лојалност војвођанских Срба 

аустроугарској политици 1914. године није уродила плодом ни у оном делу који се 

односио на њихову намеру да преживе и избегну репресије јер, како је то запазио и 

један странац у свом сведочанству: ,,Срби су морали да окају своју српску 

народност као народ, сви без разлике, и то губитком свега што значи за човека [...] 

                                                 
55 Споменица Васи Стајићу, Нови Сад 1938, passim. 
56 Т. Искруљев, Нав. дело, 623. 
57 А. Лебл, Политички лик Васе Стајића, 21. 
58 Он је одмах после објаве рата затворен, а затим оптужен и потом интерниран у Дебрецин. 
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породична срећа, особна имовина и грађанска права”. Све изјаве лојалности према 

мађарско-аустријској власти и владајућој династији биле су узалудне. На примедбу 

једног мађарског министра због наметања контрибуције појединим српским селима 

у Срему као да је реч о окупираној непријатељској територији, добио је одговор да 

је реч о де факто непријатељској земљи и да се на тлу Срема, Бачке и Баната води 

„расни рат против Срба”.
59

 Наиме, после пораза србијанске војске на пољани Легет, 

између Митровице и Јарка (септембар 1914), у Срему је мађарска војска вршила 

масовна и појединачна стрељања мушкараца, жена и деце. Спаљивана су читава 

српска села, рушени манастири и цркве „наоружани Маџари над својим поданицима 

у Срему вршили су такве нечовечности и бездушности, убијања и крвопролића, да 

човек здравог разума просто није могао да верује да је могуће да се у Средњој 

Европи један народ на овако зверски начин може кињити, убијати и спаљивати”.
60

 

Овде су пресуде сремским Србима читали на лицу места аустро-мађарски официри 

и оне су се односиле на стрељање и интернацију, али убијања су вршена често на 

лицу места, без икакве пресуде, повода и објашњења. Оптуживани су углавном 

формално за велеиздају, шпијунажу, затварани у свињце, изгладњивани, пребијани 

и вређани. Казни мучењем и тучењем нису поштеђена ни деца војвођанских Срба, 

посебно у Срему.
61

 Вешања су вршена масовно од првих дана рата, мушкараца и 

жена. Многим Србима пресудили су сепаратни судови на три и више година 

тамнице. Преки судови су убрзано доносили пресуде, организовали су рад у 

школама и општинама и пресуде на смрт су изрицане чак и када није за њих било 

никаквог законског основа и никаквих доказа. Убијање војвођанских Срба на овај 

начин налагали су други „државнички и војнички интереси”. Погубљења су вршена 

јавно и на посматрање стрељања позиван је народ добошем, а за пресуде, уколико 

би се продужио рад судског већа, до последњег часа нису знали ни страдалници. 

Пресуде преких судова оптужени нису разумели јер су саопштаване често на 

немачком језику. У општинским затворима владало је неподношљиво стање у 

здравственом и хигијенском погледу, а у ланцима, сточним вагонима, вршена је 

интернација ухапшених српских свештеника, трговаца, ратара и занатлија.
62

 На 

вагонима је написано на мађарском, немачком и српском језику ,,Заробљеници из 

Србије”, а у њима је сваки заробљеник смео да гледа само у одређену тачку, руке на 

коленима. Затвореници су смештани у општинске штале, а смртне казне су 

извршаване плотунима испред већ ископаних јама. Они који нису завршили у њима 

усмрћивани су бајонетом. Стрељања су вршена и у кућним двориштима 

осумњичених Срба.
63

  

Посебна мучења и страдања доживели су и банатски Срби, а крвава српска 

народна литија запамћена је у Борчи где су на најсвирепије начине убијани и под 

изговором тражења српских бомби, револвера и пушака, мучени, злостављани, 

                                                 
59 В. Крестић, Срби у Угарској, 482.  
60 Т. Искруљев, Нав. дело, 4. 
61 Исто, 63. 
62 Нарочито су страдали српски свештеници ,,мантија и брада су навлачили на њих увреде, псовке, 

ударце и каменице ” (Споменица ..., 10). 
63 Т. Искруљев, Нав. дело, 15−25. 
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испитивани и ликвидирани мушкарци, деца, жене, мајке.
64

 Војни преки суд у 

Панчеву је пресуђивао оптуженим само због њихових родољубивих осећања. 

Узвишених примера херојства војвођанских Срба је много, чак и у оним 

случајевима када је било извесно да није могуће организовати и пружити било какав 

отпор мађарским војницима. Ни пред извесном смрћу касапљењем мађарских 

бајонета појединци, као што је био Јован Матијевић из Грабоваца, нису одустали од 

пркосних претњи: ,,Ви ћете нас убити, али ће зато Србијанци ипак доћи овамо!”, 

или Ненад Рајић из Добановаца: ,,Пуцајте, скотови, у нас невине Србе! Ви ћете нас 

сад убити, али Српство никад нећете!”, или Јован Стојковић из Шимановаца: 

,,Живео Краљ Петар! Живела Велика Србија”, или Борчанин Сава Паскуљ: 

,,Немојте, браћо, плакати, та ми смо Срби, а Србин зна да јуначки гинеза слободу 

српске земље!”.
65

 

Масовна хапшења и интернирања Срба, Српкиња и њихове деце одвијала 

су се упоредо са мобилизацијом војних обвезника или чак уочи ње. Хапшене су 

истакнуте јавне и политичке личности, свештеници, професори, лекари, адвокати, 

учитељи, трговци, занатлије, земљорадници. Сви војвођански Срби су били 

осумњичени неформално и званично за велеиздају и деловање против аустроугарске 

државе. Чак и крајње властима лојални администратор Карловачке митрополије 

Мирон Николић је приморан да напусти патријаршијски двор, оде у Нови Сад у 

владичански двор и као недовољно поуздан остане под полицијским надзором. 

Интернирани Срби одвођени су у логоре у Сегедину, Араду
66

, Темишвару, Јегри, 

Дебрецину, Стоном Београду, Сомбатхељу, Кечкемету, Тати, Коморану, Илову у 

Словачкој и многим другим местима. На основу досадашњих сазнања, логорисаних 

и ухапшених Срба било је више десетина хиљада. Неки од њих су третирани као 

таоци које је у случају нереда или опасности једноставно требало ликвидирати, 

убити. У току рата је стање у логорима бивало све горе и због неподношљивих 

услова живота и злостављања масовно се умирало.
67

 Поједина места заточења с 

разлогом су називана правим долинама смрти, као што је случај са Великим 

Међером − Нађ Међером, у којем су били највише Србијанци и понеки Црногорац.
68

 

На њих се ни у најмањој мери нису односиле одредбе међународног ратног права, 

односно Хашка и Женевска конвенција. Сматра се да је у логорима умрло више 

десетина хиљада Срба, односно више од 4.000 људи.
69

 Погром војвођанских Срба 

вршен је у затворима, тамницама, логорима и изван њих.
70

 Уједно су уништавани и 

                                                 
64 Исто, 199. 
65 Исто, 31, 68, 76, 202. 
66 Арад је био међу највећим логорима за Србе и он је уједно био први већи логор за Србе из Војводине, 

Босне и Херцеговине и српских крајина. 
67 Број ратних заробљеника у Аустроугарској крајем 1914. износио је 19.000 и уз то још 20.000 су чинили 

цивили који су интернирани из Србије (И. Ђуковић, Нађмеђер, аустроугарски логор за Србе, Београд 

2002, 94).  
68 Р. Ковијанић, Нађмеђерска долина смрти, Братислава 1936, passim; И. Ђуковић, Нађмеђер, 7−21. 
69 В. Крестић, Срби у Угарској, 479. 
70 Злочини који су извршени над србијанским Србима били су неупоредиво већи, бројнији и бестијалнији 

него над војвођанским Србима, посебно кад је реч о мађарском 44. пуку који је 12. августа 1914. упао 

преко Саве у Шабац, а по неделима су се издвојили и 38. и 39. мађарски пук. И у надирању и у 



212 

 

књижевни фондови многих српских читаоница, сва српска друштва су забрањена, 

Матици српској је на име зајма одузета целокупна имовина, од отетих звона из 

српских православних цркава ливени су аустроугарски топови
71

, објављено је 

оснивање и деловање преких судова. Потпуни пораз и суноврат војвођанских Срба, 

биолошки, национални и политички, зауставила је и спречила победоносна 

офанзива србијанске војске 1918 године. Захваљујући њој, одлуке Велике народне 

скупштине о присаједињењу војвођанских области Краљевини Србији добиле су 

нарочит национални и цивилизацијски смисао. 

Укупно узевши, војвођански Срби у угарском делу Хабзбуршке монархије 

у континуитету, који не искључује двовековни антагонизам политичких првака два 

народа, изложени су различитим облицима законског и назаконског кажњавања, а 

дискриминација мађарских власти је уследила првенствено као одговор на српску 

политику која је тежила постизању колективних, националних права супротних 

мађарском државном праву и владајућој доктрини употпуњеној и осмишљеној 

институционалном мађаризацијом и асимилацијом српског и других немађарских 

народа Угарске. Репресија над осумњиченим и окривљеним војвођанима је 

интензивирана у време револуције у Хабзбуршкој монархији 1848–1849. године, у 

периоду обновљеног парламентарног живота захватила је многе истакнуте 

присталице Светозара Милетића, а врхунац је достигла у време Првог светског рата 

када је осим многих представника српске политичке елите у Угарској обухватила 

више хиљада Срба који нису до тада активно учествовали у политичком животу. 

Више хиљада њих, оптужених за велеиздају и подршку националној политици 

Краљевине Србије, окончало је свој живот у затворима, логорима, казаматима и 

губилиштима широм Аустроугарске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
одступању, Мађари, Немци и Хрвати су немилосрдно убијали недужне, клали и пекли сељаке, вршили 

погром над женама и децом, одводили у ропство о заточеништво становништво Србије. Мушкарце су 

затварали у цркве, жене обешчашћивали, а о унакаженим особама и масовним злочинима накнадно, на 

основу увида који је на позив србијанске владе извршио Арчибалд Рајс, извештавана је међународна 

јавност. Они који су одведени у мађарске логоре лишавани су најпре слободе, потом средстава за живот 

и на крају, на најмонструозније начине, самог живота (И. Ђуковић, Нађмеђер, 24−28). Притом је важно 

имати у виду да су зверска убиства становништва у Србији вршена на основу изричитих наређења које су 

у писменој форми уручена сваком аустроугарском војнику који је кретао на Србију и да су се она 

сводила на убијање становништва без икаквог доказаног основа, већ само на основу сумње да је реч о 

непријатељским комитама. На тај начин су војници Монархије вршили убијања Срба у Србији, 

спаљивали њихове домове, истребљивали њихове породице, а аустроугарске старешине биле у Србији 

истовремено и закон и судије и џелати. 
71 Исто, 484. 
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Summary 

 

Serbian-Hungarian relations in the Habsburg Monarchy depended to a large 

extent on political circumstances and on the incompatible interpretations of their 

respective representatives regarding the privileged position of the Serbs. After the Austro-

Hungarian compromise, leading secular liberal democrats were exposed to repressive 

measures by the Hungarian authorities, and frequently subject to harsh sentences. Notable 

examples include the orders of imprisonment issued against Svetozar Miletić, Laza 

Kostić, Jaša Tomić, Jovan Pavlović and others. 
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МИХАИЛО МАКСИМОВИЋ, 

ЗАБОРАВЉЕНИ ПРОСВЕТИТЕЉ 
 

 
 Сажетак: Време у којем су Срби активно учествовали у култури немачког говорног 

подручја, у аустријској царевини која им је постала нови дом, било је просветитељство. 

Мењајући поглед на свет, од средњовековног који је био усмерен ка Богу и религији, 

образовањем свог разума Срби су дошли до критичког посматрања различитих промена у 

друштву. Један од резултата таквог процеса био је и рађање сатире у српској књижевности. 

Заслуга за то припада некадашњем члану градске владе у Земуну, потоњем члану Илирске 

дворске канцеларије, заборављеном просветитељу Михаилу Максимовићу, који је шаљивом и 

сатиричком жаоком критички обликовао промене у младограђанству. У књижици, створеној 

по узору на истоимено дело Бечлије Јозефа Рихтера, азбучно је сложио причице које су се 

највише биле окомиле на конзервативизам и лицемерје монаха, али и на покондиреност 

младих дама. Тако се показује колико је српска књижевност XVIII столећа, као и сва остала у 

Монархији, била у тесној вези с проблемима сувременог друштва.  

 

 Kључне речи: Михаило Максимовић, Јозеф Рихтер, српско просветитељство, 

сатира, аустријска царевина. 

 

 

I 

 

 Активно се укључујући у све друштвене токове аустријске царевине, куда 

су се сеобом доселили 1690. године, Срби су одмах схватили моћ образовања. 

Увидели су, како је то истакао Никола Радојчић, да их „све зло бије из незнања“,
1
 па 

су своју децу школовали, најпре у језуитским гимназијама, а после у 

протестантским (у Пожуну, на пример), а, пре свега, у српским вероисповедним 

школама, које су осниване још у доба владавине Марије Терезије. Прешавши 

сеобом, дакле, из једне цивилизације у другу, из византијске у европску модерну, у 

                                                 
1 Упор. Мирјана Д. Стефановић, одредница „Књига“ у Лексикону српског просветитељства, Београд 

2010. 
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погледу свог образовања и формирања новог начина погледа на свет, истрчали су 

маратон на начин спринта. Отуд им је било лакше, а и свом статусу примереније, да 

се укључе у јозефинистичка струјања, под Јосифом II (1780–1790). Тај 

културолошки став, оличен реформама овог просвећеног монарха, почео је да се 

развија још од каснотерезијанског доба, пре свега, као политичка идеја,
2
 која је на 

социјалном плану много значила мањинама и то у посветовљавању погледа на 

живот. 

 Тај омиљени владар међу угарским Србима добијао је у делима српске 

књижевности XVIII столећа посветне епистоле (на пример, у преводу Голдонијеве 

комедије Трговци, Емануила Јанковића, 1787; Стипан Ранић, директор суботичке 

ниже гимназије, која је 1789. пресељена у Нови Сад, одржао је говор-панегирик 

овом цару, а који је Емануил Јанковић штампао 1790; Филипидес де Гаја превео је с 

немачког на српски рад у којем се прославља цар Јосиф; 1783. у Животу и 

прикљученијима Доситеј Обрадовић хвали цара као најправеднијег, „премудрог и 

богопосвећеног владара“
3
; Јован Рајић у епу Бој змаја са орлови, 1791, идеализује 

лик аустријског цара)
4
 или, чак, и похвалне песме (унутар првог објављеног рада 

Доситеја Обрадовића, у Писму Харалампију, 1783; 1789 у Песми о избављенију 

Србије хвали Јосифа цара и мудрог му војсковођу Лаудона који је ослободио 

Београд од Турака; за Доситеја је, иначе, овај монарх, како сам вели у писму 

Стефану Гавриловићу, 9. марта 1811, дакле, пред своју скору смрт, био „духовни 

узор“ кроз читав живот;
5
 Алексије Везилић у песми о српским војницима у збирци 

песама Краткоје написаније о спокојној жизни, 1788, велича аустријског цара у 

оном делу где спомиње војничке и просветитељске заслуге браће Михаљевића; 

грађански песник Стеван Зурковић сведочи песмом „Похвала Славоније, Срема, 

Фрушке и Карловца“ у својој рукописној песмарици из 1796. да је цар посетио 

манастире Фенек и врдничку Раваницу
6
).

7
 О односу овог просвећеног монарха и 

Срба говори и монографија Дејана Медаковића Јосиф II и Срби (Нови Сад, 2005), у 

                                                 
2 Fritz Valjavec, Der Josephinismus als politische und weltanschauliche Strömung, Stuttgart–Berlin 1943, 114–

132. Упор. и F. Valjavec, Ausgewählte Aufsästze (hrsg. v. Karl August Fischer – Mathias Bernath), München 

1963, 307–322. 
3 Мита Костић, Доситеј Обрадовић у историјској перспективи XVIII и XIX века, Београд 1952, 24. 
4 И за немачке песнике тог доба који су живели под круном Фридриха Пруског, Јосиф II био је цар 

„величанствене владавине“ (Гете), или „Карло Велики науке“ (за Клопштока и Виланда).  
5 Упор. Сабрана дела Доситеја Обрадовића, књига шеста: Преписка (прир. М. Д. Стефановић), Београд 

2008. 
6 Упор. Мирјана Д. Стефановић, Стих и строфа српске грађанске поезије, Ваљево – Нови Сад 1992, 205–

210. Песмарица Стевана Зурковића чува се у Библиотеци Матице српске, у фонду старе и ретке књиге 

(сигн. РР 136). 
7  Бачки епископ Арсеније Радивојевић (1774–1871) тражио је цареву заштиту од клеветника; упор. Сава, 

епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд, Подгорица, Крагујевац 

1996, 34–35; спомиње се 1775. цар на иконостасу у манастиру Лепавини, као и у панегирику манастира 

Беочина из 1772, о овом упор. Љубомир Стојановић, Стари српски записи и натписи, књига прва, 

Београд 1902, бр. 3373 и 3438.  Вероватно због тога није необично да и касније Срби величају овог цара. 

Тако Новине српске (7–8. октобар 1815) у рубрици „Смесице политическе“ наводе заслуге Јосифа II на 

сузбијању сујеверја, на претварању манастира у школе, за слободу вероисповесту и слободу изражавања 

властите мисли. 
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којој се већ у „уводној речи“ напомиње сазнање које је цар имао о заслугама 

српског народа за монархију: „За Србе у Аустрији он је с правом прихваћен као 

идеални владар једне правне државе у којој су сви грађани били изједначени пред 

законом“ (стр. 6).  

Не, међутим, толико револуционаран, као што су биле идеје француске 

револуције 1789, већ смишљеним ублажавањем деструктивности које у себи носи 

сваки покрет огромних размера, Јосиф II реформисао је друштво у својој 

многонационалној царевини на онај начин који је у науци добио име – 

јозефинизам.
8
 Коначно, у периоду када је Јосиф II, заједно са својом мајком, 

царицом Маријом Терезијом, био савладар, одржан је (од 24. априла до 7. октобра 

1769) сабор у Сремским Карловцима; одлукама тог сабора, који је сматран 

„народним конгресом“,
9
  Срби су били уведени у епоху јозефинизма. На том сабору 

је гроф Ходик, председавајући, тражио сузбијање црквене моћи и јачање световног 

друштва, залажући се за ограничење броја празничних светковина – дакле, потпуно 

у складу с јозефинистичким реформама – и за отварање „мналих школа“ у местима 

где живе Срби. Тако је међу српским народом почела да се рађа она идеја 

јозефинистичког смера која је била у знаку слободе мисли и критичког 

просветитељства. 

А кад су се питања грађанских слобода и верске толеранције почела 

ширити међу грађанством у облику јефтиних брошираних издања која су излазила 

испод познате бечке пресе Јосифа Курцбека (1783: О верској слободи, и то на 

немачком, грчком и српском; 1785: Уредбе заради паорах; 1786: Брачно узаконеније 

итд.), постало је јасно да су Срби активно ушли и учествовали у ерупцији 

јозефинистичких идеја, којима свакако припада и кантовска идеја просвећености; 

она је подразумевала и поучност као неку од секундарних функција књижевног 

текста. 

У том смислу поучност је, наравно, значила измену дотадашњег начина 

мишљења, што се схватало као уздизање вере у сопствени здрав разум. Отварајући, 

на тај начин, могућност за критички став према друштвеним феноменима и према 

политичком животу (Максимовићевим преводом књиге Was ist der Pabst Валентина 

Ајбла), просветитељска књижевност – и у стваралаштву Михаила Максимовића (? – 

Будим, 1819)
10

 – изабрала је моралну филозофију за свој центар, чиме је био 

                                                 
8 Српску културу тог доба, којој припадају и политичке и друштвене прилике, описао је Јован Скерлић, 

користећи најчешће појам јозефинизма, мада би било логичније неке од реформи које су се дотицале и 

Срба именовати и терезијанством. У тој до сада јединој монографској обради српске културе и 

књижевности великог грађанског доба, какво је у Срба било у XVIII веку, овај велики историчар српске 

књижевности уочио је многе чињенице и интерпретирао их на још увек научно непревазиђен начин. 

Упор. Ј. Скерлић, Српска књижевност у XVIII веку, Београд 1907; а интерпретацију методологије 

научног поступка Скерлићевог: Мирјана Д. Стефановић, Јован Скерлић, или проучавање српске 

књижевности XVIII столећа, у: М. Д. Стефановић, Библиотека српске књижевности, Београд 2007, 49–

60 (рад је изворно објављен у Летопису Матице српске, 1990, св. 6–7). 
9 Ђорђе Рајковић, Народни конгрес оностраних Срба, Летопис Матице српске, год. 35, 1861, част. 2, 76–

77. 
10 О животу овог заборављеног просветитеља готово ништа се не зна, датум и место рођења остали су 

непознати. Захваљујући монографији о Земуну, на немачком, Игнаца Шопрона, зна се да је 1784–1786. 
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омогућен пут будућем ауторском критичком ставу. На сцену је тако ступила 

морална филозофија која је своје природно место нашла и у свим облицима комике. 

Управо такав облик сатиричког епиграма као још једног виђења појма 

комичког у нашем просветитељству налази се у Малом буквару за велику децу 

Михаила Максимовића, који је објављен у Бечу 1792. године.
11

 Будући да је основу 

свом критичком ставу налазио у друштву које је тек настајало као грађанско, 

Михаило Максимовић потврдио је каснију дефиницију теоретичара о томе да се у 

афоризму исказује истина.  У овом жанру појам комичког схваћен је на друкчији 

начин од оног у комедији. Овде се смешно не реализује као увид у неку смеховну 

појаву, већ се комички ефекат постиже јасним критичким ставом, али у облику 

неочекиваног обрта, у оштром стилу, дакле, реториком израза с двосмисленим 

значењем. Причице са жаоком на одређене теме (друштвени систем, судство, 

монаштво, оговарање међу женама, покондиреност, нејасност говора) користе, 

притом, исте речи као и обични (свакодневни) говор, онај вокабулар помоћу којег се 

гради и похвално слово. Разликовање међу овим жанровима на два пола литературе 

(високи жанр, похвално слово / ниски жанр, сатирички афоризам)  омогућено је због 

чињеница да сатира, управо стога што се бави садашњошћу, већу пажњу обраћа на 

контекст речи, а не на саме речи.  

На овом нивоу проблема истраживач би могао да одговара на 

херменеутичко питање о том шта сатирички текст значи за аутора Михаила 

Максимовића, дакле, шта значи за њему сувременог српског читаоца коме ово дело 

намењује. Дело првог српског сатиричара било је, очигледно, добро схваћено, чим 

је књига „убрзо [...] разграбљена и до данас остала једна од најређих књига овога 

времена“.
12

 На структуралистички постављено питање о том како сатирички текст 

Буквара производи значење могућно је одговорити запажањем о техници 

сатиричког афоризма. То је принцип изградње текста par excellance, прекоревање 

кроз наводно прослављање, критика која се исказује кроз претерано прослављање, а 

заснива се на претварању и промени, тј. на иронији као претварању, што је, свакако, 

било у духу критичког просветитељства, тада владајуће поетике у књижевности 

аустријске царевине.  

У српској грађанској поезији комично се остварило кроз хуморну и 

критичку компоненту. Грађански песник ствара лирску песму сатиричког става или, 

чак, еротску песму која у себи крије жаоку против жене, неки пут и против 

неморала свештеника. У духу хришћанског претпросветитељског схватања сатире, 

међутим, јесте песма Антиоха Кантемира у рукописном преводу Јована Рајића: 

                                                 
био писар инспектората у Земуну, да је 1786. постао управник полиције и економије у том граду, да је 

током 1789. у том својству боравио у Петроварадину, да је 1790. учествовао, као представник Земуна, на 

темишварском сабору, да је 1791–1792. био конципист Илирске дворске канцеларије у Бечу. Захваљујући 

труду Лазе Чурчића, сада се знају и тачан датум и место смрти, јер је у Арнотовом Магазину за 

художество био тај податак нетачан. Тихо, без породице, гладан, умро је 31. маја 1819. у Будиму. 
11 Упор. приређено издање ове књиге: Мирјана Д. Стефановић (прир.), Мали буквар за велику децу, 

Београд 2009. 
12 Б. Маринковић, Друштвено-политичка ангажованост првог нашег сатиричара XVIII столећа, 

Летопис Матице српске, 142/1966, књ. 397, св. 5 (мај), 443. 
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„Рајића је руском сатиричару могао да привуче заједнички просветитељски став – 

Кантемирова критика незнања, сујеверја, похлепе и лицемерја, чак и када се 

односила на цркву, морала је бити блиска нашем писцу“.
13

 Као што се види, тема је 

иста као и у Буквару Михаила Максимовића, али је начин обраде у оба сатиричка 

дела друкчији, хришћанску моралну сатиру као облик комичког прихвата млади 

Јован Рајић; просветитељски облик, монолошку сатиру, међутим, Михаило 

Максимовић разуме као сувремени поступак критике друштвених и моралних 

проблема. Просветитељство у српској књижевности, тако, озбиљно по замаху и 

важности тема које је обрађивало, показало је да у потпуности разуме поступак 

којим ће поучно деловати на свог младог читаоца. У уверењу, као што је, уосталом, 

одувек важило, да се смехом може рећи и најболнија истина, српски писац уткао је 

комику различитих облика у многобројне жанрове. Уз то, стварао је и комички 

жанр. Чини се да је грађанско доба српске културе схватило како се кроз комично 

најбоље подржава тад често навођен хорацијевски постулат „prodesse et delectare“.  

 

II 

 

 Рађајући идеје новог доба, ослобођеног догми, први радови који се тумаче 

као основа аустријског просветитељства говорили су, пре свега, о борби против 

предрасуда сваке врсте. Било би чак могућно замислити да се смисао 

просветитељства опише као генеза јасног супротстављања појму предрасуде. Први 

од њих могао би, метафорично, да се представи као подручје јасности и светла, док 

би другом остао домен таме. Поступак изласка из таме догме у светло 

просветитељства одвијао се попут речи у кључној сцени Моцартове Чаробне 

фруле.
14

 Просветитељску критику предрасудама упутили су у XVII столећу велики 

филозофи, међу њима, свакако – Френсис Бекон и Рене Декарт, чије су идеје 

постале извор одредницама у многобројним речницима раног немачког 

просветитељства. Насупрот овим озбиљним поучним књигама, којима је требало 

васпитавати мишљење и за то створити нови топос,
15

 развијао се и њихов дублет на 

литерарном плану – АБЦ-књиге, тј. буквари са сатиричким причицама сложеним 

абецедним редом. 

 Истраживање показује како би могло да се утврди неколико извора овом 

облику сатире. То би, најпре, могла да буде поучна песма, којој су основне теме – 

разум, сујеверје, празноверје и слично, а као главни представник овог жанра могао 

би да буде Албрехт Халер, песник из тридесетих година XVIII столећа. Други извор 

налази се у чланцима моралних недељника који су током просветитељског доба 

ницали као печурке. У односу на немачки културни круг, у аустријској царевини 

                                                 
13 М. Бошков, Кантемирова сатира „На состояние света сего. К солнцу“ у рукописним зборницима 

Јована Рајића, Зборник Матице српске за славистику, бр. 13, Нови Сад 1977, 140. 
14 „Die Strahlen der Sonne/ vertreiben die Nacht,/ zernichten der Heuchler/ erschlichene Nacht.“ 
15 Кристијан Томазијус расправљао је о могућности новог човека да се учи размишљању, упор. Christian 

Thomasius, Einleitung zur Vernunftlehre. Mit einem Vorwort von Werner Schneiders. Faksimile der Ausgabe 

1691, Olms, Hildesheim 1968, 275. 
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они се јављају тек око пола столећа касније. Бечки часопис Der Mann ohne 

Vorurtheil (Човек без предрасуде), уредника и писца Јозефа Зоненфелса (излазио од 

1765. до 1767. године), сматра се прекретницом у успостављању критичког става 

према друштвеним феноменима.
16

 Отад су се све више појављивали часописи 

таквих усмерења, у којима је критички, односно на уметнички начин – сатирично, 

посматран многи од појединачних проблема о којима се расправљало и у 

рационалистичкој филозофији просвећености.
17

 Чак је и берлински теолог Андреас 

Рим објавио 1788. године, али анонимно, протестну публикацију (Flugblatt) с темом 

просветитељства, у којој критикује сујеверје свештеника. 

 Све радикалнији став писаца у Монархији окреће се против свештенства, 

цркве, помодарства и малограђанског духа.
18

 Овом се придружују и брошуре против 

папства. У јозефинској деценији (1781−1790) издавано је 194 листова или часописа. 

Илустративни наслови, међу њима, за тему сатире свакако јесу Bigarure historico-

morale-satirique (Беч, 1781−1782), Freund der Wahrheit (Беч, 1782), Religion und 

Priester (Праг–Беч, 1782−1784), Wöchentliche Wahrheiten für und über die Prediger in 

Wien (Праг–Беч, 1782−1784), Die Kapuzinersuppe (ур. Ј. Рихтер, Беч, 1787), Ernst und 

Laune (Беч, 1788−1790). Уздижући веру у здрав разум, осамнаесто столеће могло је 

сатиром да развија критички став према друштву. Поготову је Законом о цензури у 

првој години самосталне владавине Јосифа II  (11. јун 1781) омогућено излажење 

низа, често и анонимних или под псеудонимом, брошура с критички интонираним 

мишљењем.
19

  

 Сатиричке књиге букварског типа (АБЦ-књиге, абецедаријуми) имају своју 

традицију у жанру Teufelbücher. Ови морално-дидактички списи, од краја доба  

реформације, разумевани као сатирички обојена забавна књижевност, ушли су чак и 

у протестантске проповеди. Њихов централни лик био је карактеристичан ђаволчић 

који је репрезентовао обрнут (преокренут) свет реалности и важио је за непријатеља  

божјим законима уређеног света.
20

 Исти поступак остаје и у сатиричким букварским 

књигама у XVIII столећу. Њихове теме уклапале су се у актуелне теме брошурске 

                                                 
16 До 1800. године излазило је у аустријском царству 388 часописа, који су, најчешће, били кратког века, 

највише до три године. Од првог часописа, из 1725. године, до овог прекретничког, Зоненфелсовог, из 

1765. године, постојало је 16 часописа, од којих је најпопуларнији био француски часопис за децу Марије 

Ле Пренс де Бомон, упор. Lang, 1979, 203−227. 
17 Питајући се о том да ли просветитељство јесте опасно, и за кога, писац Јозеф Рихтер каже: „Али, да ли 

је просветитељство толико опасно [као страст ватре у пожару]? Да, − за глупе, љутите, будале, лажове, 

фанатике и тартифе – они се боје продора светлости“ (АBC Buch für grosse Kinder, Wien 1796, 5).  
18 Већ наслов једног, у низу многобројних, романа показује критику малограђанштине; Јoseph Richter, Die 

Frau Liesl und die Schöne Nanette. Ein Roman zum Lachen für die Noblesse, und zum Nachdenken für den 

Bürger (Беч, 1786). У једној песми исмева се помодарство у употреби француских речи: „So sind wir 

Deutsche – Frankreichs Affen“ (Günter Theodor Wellmanns, Studien zur deutschen Satire im Zeitalter der 

Aufklärung. Theorie – Stoffe – Form und Stil, München 1969, 106). 
19 Мита Костић, Доситејев пријатељ и саветник Секереш, Глас Српске академије наука и уметности, 

Београд 1963, књ. CCLVI (12), 25−57. 
20 Упор. Hans-Gert Roloff, Teufelbücher,  Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Dritter Band. P−Sk, 

Walter de Gruyter, Berlin − New York 1977, 401−403; Josef Offermann (Hrsg.), ABC- und Buchstabierbücher 

des 18. Jahrhunderts, Böhlau Verlag, Köln 1990. 
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литературе. Многобројни полемички прилози и памфлети, који су указивали на 

могућности и границе јозефинистичког просветитељства, нису, међутим, тад били 

схватани као књижевност. Не треба, притом, сметнути с ума и то како је, без обзира 

на стваралачки критеријум (критика/памфлет или литература), постојала 

вишезначност таквог текста, који је своју литераризацију остваривао иронијом и 

сатиром као стилским средствима, тако да се приказани свет у њему могао двојако 

тумачити – као реалност или као уметничка фикција. 

 Порука такве сатире није се састојала у том да се продре до индивидуалне 

емоције. Путем свих, у основи, блиских жанрова (Bänkelsang, Flugblatt, сатиричко 

писмо, сатирички роман) директна, јасно видљива, ауторска намера огледала се у 

могућности да се без предрасуда овлада стварношћу, да се јасно и недвосмислено 

изложи упитаност о том колико се свет у потпуности може разумети као царство 

божје или се такво поимање може прихватити с једним „ипак“, дакле, са скепсом.
21

  

Полемички ангажман у таквом размишљању сводио се често и на дневне проблеме, 

јер на важности није добијала тема утопије, већ – разочаравајућа реалност. Управо 

због изабране теме губио се и патетички стил у овим књижевним радовима. 

Редукција високог у ниски стил – што  јесте основа сатиричког казивања – 

представљала је израз стремљења за потпуну грађанску еманципацију, а против 

аристократије.
22

  

 Стварност је нудила изобиље тема за сатиричку књижевност букварског 

типа: глупост, сујеверје, фанатизам, деспотизам, нетолерантност, уз, свакако, 

многобројне алузије и на догматичност језуитâ.
23

 Кад се, на пример, у часопису 

Јозефа Рихтера Eipeldauerbriefe (II/1793, 430) говори о том како Бечлија, уместо 

размишљања, радије разговара о времену, јелу и пићу, онда то представља 

исмевање малограђанштине која није ни способна ни спремна да се упусти у 

озбиљнији разговор о проблемима друштва. Њих је, међутим, у веку 

просветитељства било напретек. Књиге букварског типа најбоље су сведочанство за 

овакву претпоставку. 

 Изгледа да је први у овом низу сатиричких буквара био Versuch eines 

deutschen Wörterbuches Готлиба Вилхелма Рабенера, из 1746. године.
24

 Овај писац 

био је, иначе, изразито популаран и ван свог језичког подручја. Његов буквар 

превођен је у многим руским часописима; на пример, у априлском броју 

                                                 
21 Herbert Zeman, Die österreichische Literatur im Umbruch – 1780 bis 1790, у: Österreich zur Zeit Kaiser 

Joseph II (Katalog), Wien ²1980, 245−257.  
22 У том смислу може да се разуме и појава Ајблове књиге против папства (1782); штампана је код 

Курцбека, оног штампара који је издавао и српске писце. Исти издавач штампао је и Ајблову књигу у 

којој се критикује монаштво, ходочашће и заговарање сујеверја (Sieben Kapitel von Klosterleben, 

1781/1782). Као и већина са сличном темом, и ово дело писано је у облику „сатиричног вица“ и с 

„уједајућом иронијом“ (H. Zeman, Оp. cit., 170). 
23 Многи од ових писаца били су, заправо, ексјезуити. 
24 Gottlieb Wilhelm Rabener (1714−1771) издавао је и моралистички часопис Belustigungen des Verstandes 

und des Witzes; писао је и теоријске радове о сатири (1742: Sendschreiben von der Zulässigkeit der Satire; 

1751: Vom Missbrauche der Satire). Попут свог претходника Кристијана Лудвига Лискова (1701−1760) 

сматрао је како сатира мора да садржи врлину за сваки описани предмет; отуд је, супротно Јувеналу и 

Боалоу, који су критиковали индивидуе, неговао сатиру на општедруштвене проблеме. 
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Трудољубиве пчеле налази се ова Рабенерова књижица, али, ту, сложена по руском 

алфабету. На ту форму, потом, реаговао је и песник Фонвизин, пародијски 

штампаним речником, на тај начин што је унутар Рабенеровог текста уметао своје и 

сатиричке причице и озбиљне кратке форме;
25

 седамдесетих година осамнаестог 

столећа штампана су, иначе, у Бечу два издања Рабенерових сатира. Није стога 

чудно што су у антологији за аустријске језуитске гимназије Михаела Дениса 

(Institutiones ad Eloquentiam, 1778−1779) за сатиру коришћени примери из Рабенера, 

најистакнутијег међу овим ауторима. Стил овог врхунског сатиричара почео је да се 

негује и у аустријској сувременој књижевности, у сатиричко-пародистичкој беседи 

Михаела Дениса и у сатиричким писмима, којима је аутор био чувени − Франц 

Јозеф Графен Заурау. Од свих ових сатиричких жанрова до  немачког и српског  

Буквара за велику децу мање је од корака. 

Почасно место у том жанру, рекло би се, без претеривања, припада писцу 

који се помиње у свим релевантнијим биографским лексиконима, оном аутору чију 

је, на пример, комедију (да ли само једну?)  преводио и посрбио Јоаким Вујић. 

Изузев једне рукописне докторске дисертације,
26

 о њему, нажалост, не постоји ни 

монографија ни – бар! – посебно поглавље у некој од важнијих историја аустријске 

књижевности. Чак нису забележени ни сви псеудоними под којима је објављивао.
27

 

Реч је о једном од најзначајнијих писаца јозефинске епохе, о Јозефу Рихтеру 

(Richter), који је живео у периоду 1749−1813. године.
28

 Несумњив је његов утицај на 

сувремену, пре свега бечку, хумористичко-сатиричку штампу. 

Посебно је интересантна његова књига ABC-Buch für große Kinder. Постоји, 

наиме, неколико, и то увек различитих, најчешће проширених, издања ове сатире, 

која је, чини се, била узор и основа за сатиру у српској књижевности. Ханс Писк 

наводи седам издања, увек истог наслова (Pisk, 1926, 84−85).
29

 У свима њима 

                                                 
25 Юрий Владимирович Стенник, Руская сатира XVIII века, Ленинград 1985. 
26 Hans Viktor  Pisk , Joseph Richter (1749−1813). Versuch einer Biographie und Bibliographie. Dissertation 

zur Erlangung der Doktorwürde an der philosophischen Fakultät der Universität Wien (Maschinenschrift), Wien, 

24. IX 1926. 
27 До данас су забележена само два: Obermayr и Eipeldauer. 
28 Разноврсност овог писца може да се опише енциклопедијском особином. Објавио је 98 дела, тј. 149 

наслова, од тога, 11 периодичних публикација, 36 позоришних дела, 15 романа (упор. овде моју нап. бр. 

5) и збирки приповедака, 23 „хуманистичка“ дела, 29 политичких књига и брошура, 1 занимљив путопис 

у писмима фиктивном пријатељу (о односу овог његовог рада и другог тома Доситејевог Живота и 

прикљученија вредело би понешто и размислити); упор. H. V. Pisk, Оp. cit. 
29 1. ABC-Buch, b. m. 1782, 84 стране, с насловном вињетом; 2. ABC-Buch, b. m. b. g., 92 стране; 3. ABC-

Buch Theil I, Wien 1782, 103 стране, с насловном вињетом; 4. ABC-Buch Theil I, Wien 1782,  96 страна, с 

насловном вињетом; 5. ABC-Buch, Wien 1782, 64 стране; 6. Anhang zu ABC-Buch, Wien 1782, 80+54 

стране;  7. Neues ABC-Buch, Hrsg. Von J. R-r, b. m. 1798, 88 страна. За књигу под бр. 6 у науци још и 

данас важи да је њен аутор Јохан Штромер; судећи по причама у њој, које су истоветне претходним 

издањима, претпостављам да је Штромер, заправо, Рихтеров псеудоним. У књизи се спомиње и извесни 

аутор Ребман. Претпостављам да је то навело истраживаче да непажљиво прочитају иницијал аутора у 

књизи под бр. 7, па се и данас тврди како је аутор Георг Фридрих Ребман претпостављени аутор и те 

књиге и двотомног издања из 1796. Поређењем наслова и садржаја прича у овим и ранијим, Рихтеровим, 

делима, јасно би могло да се претпостави како је аутор свих ових буквара, заправо, бечки писац, 

поготову што иницијал у књизи под бр. 7 може тако да се разуме: J[oseph] R[ichte]r.  



223 

 

карикирају се актуелни друштвени проблеми са становишта просветитељства. Неке 

теме садржи и Рабенеров буквар („Ewig“; „Ehrwürdig“; „Gelehrt“; „Verstand“), само 

што оне у Рихтеровој обради добијају јачу сатиричку жаоку. Овај бечки писац 

очигледно је инспирисао и Јозефа Антона Вајсенбаха, који је 1783. године у 

универзитетској библиотеци у Лајпцигу штампао свој буквар – Das ABC-Buch für 

die liebe Jugend. Dem Verfasser des berufenen ABC-Buch für große Kinder... zur 

besserer Aufklärung und näherer Beleuchtung [...] von einem Freunde der Wahrheit – а 

на књизи се потписао као „ексјезуита, школски учитељ“. 

Десет година након изласка првог, у низу, Рихтеровог буквара српски писац 

Михаило Максимовић објавио је своју истоимену књигу, Мали буквар за велику 

децу.
30

 На њеној насловној страни потписао се као конципист при Илирској 

дворској канцеларији. Како је ова институција укинута 3. јула 1792. године, 

претпоставка би била да је књига штампана у првој половини године. У вези с овом 

претпоставком могућно је нешто прецизније рећи. У броју 44 (од 1. јула 1792. 

године), бечке Новине српске доносе обавештење о томе да је из штампе већ изашла 

ова књига која садржи „различне сатире на злоупотребленија“ и како ју је могућно 

купити код извесног Пулија. Ово би једино могло да значи како је књига штампана 

најкасније у току јуна. Била је, међутим, убрзо разграбљена. Српском читаоцу 

очигледно су пријали и тема и њен избор, али и начин обраде. 

Колико је то дело, међутим, оригинално, о том у нашој науци још увек није 

докраја понуђен одговор. Две претпоставке постоје о таквом преводилачком укусу 

Михаила Максимовића, Мите Костића и Вељка Купрешанина.
31

 Зато је, бар како 

говоре моја истраживања, наш писац често преводио и прерађивао, или, пак, као 

узор узимао један од многобројних буквара Јозефа Рихтера. Прво издање бечке 

књиге има и непотписан поговор, у којем се аутор позива на немачког сатиричара 

Раб(е)нера („Rabner“) и на његов буквар (Versuch eines deutschen Wörterbuches). 

Упозорава на моралну страну такве књиге. Потом говори о смеховитости свог дела 

које никако не одлази у неукусне сфере и посматра га као „десерт на трпези“. 

Бранећи се од многобројних критичара, на крају поговора, датованог у Бечу, 16. 

децембра 1781. године, аутор каже: „Не бојим се прекоревања од оних људи који 

немају осећај за виц и за шалу; и оних који не знају за разлику између сатире и 

пасквиле. Онима који траже пасквилу тамо где се налази само сатира – њима се ова 

                                                 
30 О њему, упор. библиографију у: Боривоје Маринковић, Литература о српским писцима XVIII столећа. 

Досадашњи резултати истраживања о Михаилу Максимовићу, првом сатиричком писцу код Срба у 

XVIII столећу, Зборник Матице српске за историју, св. 12, Нови Сад 1975, 214−216. 
31 В[ељко] К[упрешанин], „Мали буквар за велику децу“ (1792). Прво српско хумористичко дело,  

Словенско братство, бр. 1−2 (јануар−фебруар), Београд 1949, 72−74; Мита Костић, Михаило Максимовић, 

сатиричар нашег друштва XVIII века, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 1, Нови Сад 

1953 (1954), 62−71. 
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књига не обраћа“
32

; затим додаје: „Ако ова књига буде имала прођу, следи и њен 

наставак.“
33

 

Књига Јозефа Рихтера, једна у низу из 1782. године, формата мале осмине, 

има 104 стране. На насловној страни налази се вињета која показује сатира-ђавола 

испред школске табле, као учитеља, који своје ђаке (монахињу, монаха, племића и 

племкињу) учи словима абецеде исписаним на табли. Ова мешавина жанрова, 

емблема и хијероглифа, могла би да представља одјек илустрације у Похвали 

лудости Еразма Ротердамског, уз причу о Силену као оцу сатире.
34

 Потом у књизи 

долазе 253 приче, сложене абецедно, по почетном слову из сваког наслова.
35

 У 

букварској књизи Михаила Максимовића има 117 обрађених речи. Поређењем ове 

две књиге, могућно је установити како је наш писац дословце превео или 

прерадио/скратио 56 речи из бечког буквара (1782) Јозефа Рихтера, често дајући 

исту причу као у немачком оригиналу, али под потпуно друкчијим појмом.
36

 

Узимао је из немачке књиге − очигледно је – само оне причице које је српски 

читалац могао да разуме као проблеме свог друштва. Да је таквих заједничких 

проблема било и у бечкој и у српској средини, као и да су све то, у основи, 

проблеми на које је указивао просветитељски век, показује велики број преузетих и 

прерађених причица у српском Малом буквару за велику децу.                   

                                                 
32 Оваква формулација, типска за XVIII столеће, представља модификацију многих поговора у руској 

књижевности, у којима се аутори наводно извињавају и опомињу будуће критичаре да су грешке 

могућне. Упор. песму истог обрасца Захарије Орфелина (К гаждатељу). 
33 Очигледан успех ове књиге потврђују и многобројна њена каснија издања. Као симпатичан детаљ, чак, 

може да послужи и пример њеног делимичног прештампавања у ХХ столећу. Штампарија „Bruder 

Hartmann“ и издавач „Gebr. Mann“ штампали су 1952. године ову књигу „као новогодишњи поклон 

[својим] пријатељима“. 
34 У петнаестој глави ове књиге важне за просветитељство приказује се Сатир између пана (симбола 

озбиљне лирике) и еротизованог сељака (представе тривијализације). Такво извођење игре с Полифемом 

и нимфама указује на мешавину стилова у сатири. Сатир, који је ђаво поља и шуме, личи на бога Пана 

попут шумског духа, како о томе пише у Прикљученијима Телемаха у преводу Стефана Живковића 

(1814). 
35 Све оне понављају се и у каснијим издањима, чак и у двотомном буквару, с много више речи, из 1796. 

године. 
36 То су следеће речи, које наводим најпре из Рихтера, а упоредо додајем Максимовићеву: Аpfel – Јабука 

(Максимовић је скратио); Ader – Жила (превод само почетка); Allomosen – Милостиња; Aufmunterung − 

Увеселеније; Amme − Дојкиња; Apostel − Апостол; Bart − Брада; Blut − Крв; Beruf − Званије; Chor − 

Бденије; Dame − Дама; Dichter − Списатељ; Durst – Жеђ (прерађено); Esel − Магарац; Farbe – Здравље 

(прерађено); Freywilhige − Волни; Gesundheit − Здравље; Genug − Доста; Himmel − Небо; Hunger − Глад; 

Hand − Рука; Hausknecht – Хаускнехт и Чоја; Heiden − Варваство;  Hochzeit − Женидба; Herbst − [Ј]есен; 

Inokulirung – Подагра (прерађено); Irdisch − Земаљски; Jagd − Лов; Iurist – Јурист и Адвокат (прерађено); 

Junker − Удица; Kette − Ланац; Kalender − Календар; Kirschen − Трешња; Küche − Кујна; Literatur – 

Литература (код Рихтера је реч о немачким, а код Максимовића о српским писцима); Luther − Лутер; Luft 

– Воздух (скраћено); Magnet − Магнет; Macht − Власт; Maus − Миш; Mirakel − Чудотворци; Nachtwächter 

– Бденије (али веома прерађено); Nadel − Игла; Nacht − Ноћ; Nein − Ни[ј]е; Netze – Удица (али веома 

проширено у односу на немачки текст); Ohnmacht − Несвестица; Opfer − Жертва; Papagei − Папагај; 

Pforte − Порта; Sonntag − Недеља; Vorrathskammer − Ајат; Vestand − Разум; Weltpriester – Свештеници 

(узет само почетак); Xantippe −Ксантипа.   



225 

 

Како говоре сачувани архивски подаци, на интервенцију цензуре, неке од 

сатиричких прича наш писац морао је да мења, поготову оне приче које се изузетно 

критички односе према (православним) калуђерима.
37

 Запажање о том како је на 

интервенцију Атанасија Димитријивећа Секереша променио поједине од садржаја 

захтева малу корекцију. Већ је објављено како је реч „Амајлија“ изменио у односу 

на прву, рукописну, версију
38

, али те речи нема у објављеној књизи.  То је прича под 

појмом „Богатство“: 

„Чловек на различни начин обогатити се може. Гди који својим трудом, гди 

који наследствијем, гди који случајно, а гди који самим остроумјем. Ја сам доста 

људи познавао који су се из сами(х) мертви(х) костију обогатили. − − По реч’ма 

господина Гелерта, богатство нигда лудому, но савгда мудрому сину оставити 

треба; јербо луд с лудостију свагда ће боље неголи мудар (с)купно с богатством у 

свету  пробијати се.“ 

Она би могла да се пореди с Рихтеровом причом „Zweykampf“, као пример колико 

је наш писац прерађивао: 

„In einem Lande, wo der Zweykampf sehr häufig ist, muß es entweder viel große 

oder viel närrische Leute geben; denn man kann sich keine Möglichkeit eines 

Zweykampfes denken, wenn man nicht voraussetzt, dass der eine den andern entweder 

wirklich vorsetzlich beleidigte (und dann ist er grob) oder der andere sich durch eine 

eingebildete Beleidigung aufbringen ließ (und dann ist er gewiß ein Narr).“ 

Исте идеје о сујеверју расуте су по многим „словима“ Рихтеровог буквара. 

То су они ставови који су веома јасно исказани, још 1783. године, и у Доситејевом 

дијалогу са Зилотијем, али и у Орфелиновом Вечном календару где се о калуђерима 

говори као о „шумским ленштинама“. Чудно је отуд што је цензор српских књига, 

за којег се говорило да је „убеђени рационалиста“
39

 хтео да ублажи баш овакве 

Максимовићеве ставове, који су, међутим, већ постојали у српској публикованој 

књизи. 

Потом се говори о измени речи „Бденије“, која је у рукопису имала следећи 

садржај: „По Св. писму Бог је дан одредио за рад, ноћ за починак. Но калуђери, 

пошто добро знају да су драгом Богу дан украли, хоће то да поправе и живе ноћу“.
40

 

Објављен текст  не спомиње калуђере, већ уопштава: „Свето писмо говори да Бог 

дан за посао, а ноћ за покој создао јест. Обаче нека класа људи видећи што обдан 

мало, или може бити ништа упословала јест, измислила изгубљено време ноћу 

допуњавати“ (Максимовић,  по првом издању, 1792, 5; Максимовић, у приређеном 

издању, 2003, 245). Формулацију је, наводно, наш писац морао да измени због 

„безобзирне критике калуђерâ“.
41

 Да се оваква критика није односила само на 

православног већ и на католичког монаха, показује пример из књиге Јозефа Рихтера, 

                                                 
37 Мита Костић, Доситејев пријатељ и саветник Секереш, Глас Српске академије наука и уметности, 

Београд 1963, књ. CCLVI (12), 25−57. 
38 Исто, 47. 
39 Исто. 
40 Исто. 
41 Исто, 47. А о памфлетској реакцији Вићентија Ракића на књигу Михаила Максимовића, упор. 
Стефановић, 2006. 



226 

 

коју је цензура под Јосифом II својевремено била одобрила за штампу. Под речју 

„Chor“ каже се: „Die Schrift sagt, daß Gott den Tag zur Arbeit, und die Nacht zur Ruhe 

geschaffen habe. Die Mönche, die es sich bewußt sind, daß sie unserm lieben Gott den 

Tag abstellen, wollen es bey der Nacht wieder gut machen, und halten Chor. Und damit 

die Welt wisse, daß sie die andächtige Leute sind, so wecken sie die Nachbarschaft mit 

ihrem Geläute dazu aus dеm Schlaf“ (ABC-Buch 1782, 18). 

Буквар Михаила Максимовића, „за наше оновремене прилике [...] нов“ и 

„драгоцен“
42

, сигурно поседује, уз уобичајено преузимање и прерађивање 

оригинала, и свежину оригиналности. Сав окренут темама свог доба, у предговору 

свом преводу Ајблове књиге Was ist der Pabst?, између осталог, каже оно што би 

могло да важи и за његов Мали буквар за велику децу: „многим на ползу и 

просвештеније разума служашче и роду славено-сербскому предложио да би 

укорењена злоупотребљенија не само увидети, но и от такових удаљавати се 

возмогли“. Под речју „Папа“, у буквару, спомиње своје раније дело: „Читај мој 

превод от 1784. лета у овој материји“ (Максимовић, 1792, 28; Максимовић, 2003, 

251). Цензор реакционарног наследника просвећеног Јосифа II овакву изјаву, без 

обзира што је истовремено Ајблова књига поново била забрањена, дозволио је за 

штампу, ваљда стога што ништа није директно изречено, већ је само алудирано. 

Основу оваквих слободарских идеја свакако би требало тражити у чувеном раду 

Имануела Канта Шта је просветитељство (Was ist Aufklärung), поготову у 

његовом мишљењу о јавној и приватној (зло)употреби ума. 

Стварајући нов жанр у српској књижевности, користећи се, притом, 

најпопуларнијом формом у свом веку, у својим приређеним, преведеним и 

оригиналним „словима“, Михаило Максимовић одлично је уочио основу и технику 

сатире. Разумео је сатирично као став критичности према реалном свету.
43

 Своју 

малу форму структурно је изградио на епизодама, повезујући у њима висок и низак 

стил. Циљ је био јасан, шоком деловати на буђење свести и критичког става. Да је 

посејао добру клицу за сатиру у српској књижевности показују многобројни каснији 

примери, како они код Јована Стерије Поповића
44

 тако и рецидиви Максимовићевих 

„слова“ у причицама, упитомљеним блажим хумором, из ХIX столећа.
45

 Као 

разобличавање политичког и духовног живота, сатира је, према многим 

лексиконима, јаче од осталих стилских поступака, национално и временски 

повезана. Нешто друкчије сагледана, свакако, као општевременска и 

                                                 
42 Боривоје Маринковић, Друштвено-политичка ангажованост првог нашег сатиричара XVIII столећа,  

Летопис Матице српске, Нови Сад 1966, књ. 397, св. 5 (мај), 437−444. 
43 Под речју „Allmosen“ (Милостиња) Јозеф Рихтер говорио је и о сатири која описује реални свет: „Ist in 

jedem Verstand eine Satyre auf die Menschheit» (ABC-Buch, 1782, 4). Кафкијанско питање о томе кад се 

неко отрује отровом за мишеве да ли остаје човек или постаје миш, наш писац, међутим, разрешио је у 

корист просвећеног човека за сва времена. 
44 На капуцинску хаљину испод које нема, у духовном смислу, човека подсећа и Стеријина изјава „Ја 

желим вашем изрезаном фраку добро јутро“, чија је основа у Рабенеровој причици „Kleider machen 

Leute“.  
45 Упор. хумористичке приче „Сигурно место“ (о пијанству калуђера), „Адвокат“, „Врло рано“ (алузија 

на Максимовићеву причу „Доста“) у књизи Илустрована велика најновија шаљива књига за све оне и 

здраве и бо’не који желе да се развеселе, Велики Бечкерек  б. г. 
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општенационална категорија, сатира би могла да се искористи и у друге, 

књижевнотеоријске и периодизацијске сврхе. Заслугу нашег првог сатиричара за 

успостављање нове линије у току српске књижевности било би добро замислити чак 

и за основу друкчије периодизације књижевности уопште. 
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MIRJANA D. STEFANOVIĆ 

 

 

MIHAILO MAKSIMOVIĆ, 

DER VERGESSENE AUFKLÄRER 
 

Zusammenfassung 

 

Die Aufklärung war die Epoche, in der die Serben aktiv in der Kultur des 

deutschsprachigen Raums mitgewirkt haben, im österreichischen Kaiserreich, welches ihr 

neues Zuhause geworden ist. Dieses bürgerliche Zeitalter, dem sie sich angeschlossen 

haben, indem sie einen Marathonlauf wie ein Sprintwettrennen gelaufen sind, hat gerade 

im Rahmen des Josephinismus die Entwicklung der serbischen Literatur ermöglicht, und 

es führte zu allen neuen Gattungen dieser Literatur. Indem sie ihre Weltanschauung 

änderten, von einer mittelalterlichen, die an Gott und die Religion gerichtet war, und 

durch die Weiterbildung ihres Verstands, gelangten die Serben zur kritischen Betrachtung 

von verschiedenen Veränderungen in der Gesellschaft. Eines der Ergebnisse dieses 

Prozesses war auch der Einzug der Satire in die serbische Literatur. Das Verdienst dafür 

gebührt dem ehemaligen Mitglied der Stadtregierung von Zemun, dem späteren Mitglied 

der Illyrischen Hofkanzlei, und zuletzt dem vergessenen Aufklärer Mihailo Maksimović, 

der durch einen humorvollen und satirischen Stachel die Veränderungen im 

Kleinbürgertum kritisch geformt hat. Im Büchlein, das nach dem Vorbild des 

gleichnamigen Werks des Wiener Autors Joseph Richter entstanden ist, hat er 

alphabetisch kurze Geschichten zusammengefügt, die vor allem gegen den 

Konservatismus und die Heuchelei der Mönche gerichtet waren, weiterhin gegen die 

Spießbürgerlichkeit der jungen Damen, aber auch gegen den sehr schlechten Stand des 

serbischen literarischen Schaffens, welches noch nicht als ein bedeutender Faktor der 

serbischen Kultur geschätzt war. So zeigt sich, in welchem Maße die serbische Literatur 

des 18. Jahrhunderts, wie auch alle anderen in der Monarchie, eng verbunden war mit den 

Problemen der modernen Gesellschaft. In diesem Sinne bedeutete der belehrende Aspekt 

natürlich eine Änderung der bis dann vorherrschenden Denkensweise, was als Stärkung 

des Glaubens an die eigene gesunde menschliche Vernunft verstanden wurde. Auf diese 

Weise eröffnete die aufklärerische Literatur – auch im Schaffen von Mihailo Maksimović 

– die Möglichkeit der kritischen Einstellung gegenüber den gesellschaftlichen 

Phänomenen und dem politischen Leben (mit der Übersetzung seitens Maksimović des 

Buchs Was ist der Pabst von Valentin Eybel), und wählte die moralische Philosophie zu 

ihrem Zentrum. wodurch der Weg für die zukünftige kritische Einstellung der Autoren 

geebnet war. So hat die moralische Philosophie die Bühne betreten, und sie hat ihren 

natürlichen Platz auch in allen Formen der Komik gefunden. 

 

Stichwörter: Mihailo Maksimović, Joseph Richter, serbische Aufklärung, 

Satyre, Österreichische Monarchie. 
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ВОЈСКОВОЂА МАРИЈЕ ТЕРЕЗИЈЕ: 
ГРОФ АНДРАШ ХАДИК ОД ФУТОГА 

 

 
Сажетак: Гроф Андраш Хадик1 (1710−1790) дао је богат прилог историји Аустријске 

монархије, Угарске и Футога, а стекао је славу и у европским размерама. Заслугама стеченим 

у 23 похода Аустријске монархије, од ситног племића и заставника у хусарском пуку уздигао 

се до титуле грофа Немачке империје, односно маршала аустријске војске. Као председник 

Дворског ратног савета значајно је допринео осавремењавању аустријске војске.  

Краљица Марија Терезија поверила му је деликатне војнополитичке задатке: био је 

гувернер Будимпеште, Ердеља, Галиције; бавио се статусом и проблемима православних. Као 

велики жупан Бачко-бодрошке жупаније и властелин футошког поседа унапредио је 

привреду јужне Бачке, помогао је насељавање Словака и Немаца, изградио је цркву, школу и 

замак у Футогу. Иза себе оставио је богату архивску грађу од значаја и за јужнословенске 

народе. 

 

Кључне речи: маршал Андраш Хадик, Хабзбуршка монархија, Краљевина Мађарска, 

Војводина, Футог, XVIII век, црквено-народни сабори, привреда, војска, знамените личности. 

 

 
За простор данашње Војводине од старог века до данашњих дана везује се 

животни пут великог броја знаменитих личности, личности које су потицале из ове 

области или су својом делатношћу битно допринеле њеној историји. Неке од њих 

стекле су заслуге на регионалном, друге на државном нивоу, а одређен њихов број у 

ширим оквирима. Илустративан пример многобројности знаменитих „Војвођана“ je 

тротоман биографски речник Золтана Калапиша, о личностима од значаја за 

историју Мађарске са ових простора. Свакако, тај речник бисмо могли осетно 

допунити користећи шире критерије одабира.
2
 Нашим текстом желели бисмо 

скренути пажњу истраживача и шире јавности на живот и дела грофа маршала 

Андраша Хадика од Футога, данас углавном заборављену изузетну личност, која је 

                                                 
1 Мађарски futaki Hadik András gróf, немачки Andreas Reichsgraf Hadik von Futak, словачки: Andrej Hadík. 
2 Kalapis Zoltán, Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból, I−III, Forum, Újvidék 2003. 
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својевремено дала богат прилог како историји Футога тако и Хабзбуршке монархије 

у целини, а била је позната и у европским размерама. Андраш Хадик од Футога био 

је један од најславнијих војсковођа Хабзбуршке монархије и човек од поверења 

краљице Марије Терезије и Јосифа II, задуживан деликатним војнополитичким 

задацима. 

Рођен у малоплемићкој породици, служивши три аустријска владара (цара 

Карла VI, краљицу Марију Терезију и цара Јосифа II), учествујући у 23 велика 

похода Аустријске монархије, винуо се до највиших друштвених, војних и 

политичких положаја. Његов велики лични успех може послужити као илустрација 

могућности коју је служба у аустријској војсци омогућила талентованим племићима 

чак и скромнијег порекла (слична је била и судбина маршала Лаудона, 

ослободитеља Београда 1789).
3
 Иако је оставио иза себе богату архивску грађу, 

дневнике, преписку и рукописе, ни мађарска ни српска историографија његовој 

богатој историјској оставштини није посветила заслужену пажњу. 

Место рођења Андраша Хадика није са сигурношћу утврђено. Светлост дана 

угледао је у области Чалокез (Csallóköz) близу Естергома или у Кесегу (Kőszeg), a 

умро је у Бечу. Потицао је из мале племићке породице од оца Михаља Хадика и 

мајке Францишке Харди, Луксембуржанке. Андрашеви преци истицали су се као 

пастори у евангеличкој цркви или службом у војсци. Породица Хадик је у XVI и 

XVII веку припадала евангеличкој конфесији, а крајем XVII века вратила се на 

католичку веру, што је касније помогло успону породице. Успешности Хадикових 

такође је допринело прохабзбуршко опредељење, о чему сведочи каријера његовог 

оца, Михаља, официра царске војске, који је 1704−1710. службовао на разним 

бојиштима Рата за шпанско наслеђе, а 1709. унапређен је у ранг капетана. За заслуге 

стечене у служби, од цара Карла VI добио је 1720. потврду старог племства и 

породични племићки грб.
4
 

Хадик је основну школу и гимназију завршио у Кесегу (1719−1728). 

Наставио је правне студије и 1731. постао је службеник Задунавске окружне табле 

(Dunántúli Kerületi Tábla). Намеравао је да приступи језуитима и да постане 

свештеник, међутим, видевши у њему таленат, отац га је наговорио на војни позив. 

Каријеру је започео 1732. као заставник у хусарском пуку барона Дежефија 

(Dessewffy), а први рат у којем је учествовао био је Рат за пољско наслеђе 

(1733−1735). Борио се у Порајнју и суделовао је у опсади Филипсбурга 

(Phillippsburg) 1734. Исте године због показане храбрости у борбама унапређен је у 

ранг капетана.
5
 

Нарочито се истакао у другом рату цара Карла VI против Османлија 

(1737−1739). Задатак Дежефијевог пука био је да као претходница очисти главне 

                                                 
3 Поменимо да је у аустријској војсци за време Рата за аустријско наслеђе служило тридесетак мађарских 

генерала и петорица маршала: Јанош Палфи, Карољ Јожеф Баћањи, Ђерђ Чаки, Јожеф Естерхази и 

Шандор Карољи. Zachar József, Magyarok a Habsburg haderőben, у: Rácz Árpád (ур.), Nagy képes milléniumi 

hadtörténet. 1000 év a hadak útján, Rubicon−könyvek, Budapest 2008, 237. 
4 Farkas Gyöngyi (прир.), Mária Terézia hadvezére. Válogatás Hadik András táborszernagy Hadtörténelmi 

levéltárban őrzött irataiból, Petit Real Könyvkiadó, Budapest 2000, 3, 11. 
5 Farkas Gy., Нав. дело, 11.  
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путне правце према Нишу, како би омогућио брз продор главнине аустријсих снага. 

У тој акцији Хадик је, између осталог, са свега 400 хусара заузео тврђаву Рудник, а 

ослобођење Сокобање, коју је чувало од Хадикових хусара осетно снажнија посада, 

постигао је лукавством и путем преговора, без испаљеног метка. Интересантно је да 

је стари ага из Сокобање разговарао са Хадиком на мађарском језику, пошто је у 

својој младости живео у Секешфехервару и савршено научио језик. Одлазећи из 

тврђаве, ага је наложио једном мештанину да брижљиво негује његов виноград, јер 

ће се вратити до бербе. Испоставило се касније да је имао право. После заузећа 

Сокобање пут ка Нишу био је слободан и ускоро је царска војска ослободила град. 

У каснијим акцијама Хадик је продирао у правцу бугарских области па је стигао и 

близу Софије.
6
 Током седам месеци куге у Београду 1738. Хадик је успео сачувати 

своју чету од 150 хусара захваљујући строгом поштовању хигијенских прописа и 

строгој дисциплини (истовремено, аустријске трупе имале су преко 15.000 умрлих 

од куге). Учествовао је и у последњој, изгубљеној бици царске војске код Гроцке, у 

којој је готово половина његовог пука изгинула. Иако се рат завршио неповољно за 

Аустријску монархију, Хадик је услед показаног јунаштва унапређен у чин мајора. 

Већ после ова два рата кружиле су приче о његовој непоколебљивој храбрости и 

хусарским бравурима који су се граничили са чудом.
7
 

Хадикове војничке способности нарочито су се показале у Рату за аустријско 

наслеђе (1740−1748) и у Седмогодишњем рату (1756−1763), када је његова слава 

достигла кулминацију. У тим сукобима учествовале су велике војске које су, за 

разлику од ратовања у претходним вековима, када је снабдевање решавано на 

терену отимањем или ређе куповином, сада снабдеване од стране државних органа. 

У складу с тим, планирање и организовање опскрбе војске и стварање ратних 

магацина дуж фронтова добило је посебан значај. С друге стране, оновремена ратна 

тактика изискивала је употребу одлично увежбаних војника и наступање у 

специфичним формацијама. Све то резултирало је тиме да су се војне операције 

одвијале споро, уз доста колебања, и да је напад на магацине и тврђаве добио 

посебан нагласак. Важни су били препади на бојишту и у позадини непријатељских 

линија, те су коњички одреди, хусари, добили посебну важност. 

Хадик се у Рату за аустријско наслеђе борио на ратиштима у Шлеској и 

Чешкој као официр Белезнаијеве (Beleznay) регименте. У овом за Аустрију тешком 

рату деловање Андраша Хадика представљало је светлу тачку. Водећи прави мали 

рат у којем се служио изненадним нападима, хусарским јуришима, залажењем у 

позадину непријатељских линија, отежавао је напредовање пруске главнине у 

најкритичнијим почетним месецима рата. Тако је успео да спречи да пруска војска у 

потпуности консолидује своје редове код Нисе (пољски, чешки Nysa, немачки 

Neisse) и успео је да у опсађену тврђаву уведе 400 нових војника.
8
 Слично, 

                                                 
6 Markó Árpád, Hadik András tábornagy, Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1944, 22−24. 
7 Zachar J., Нав. дело, 233; Pál Tibor, „A királynő tábornagya” − 300 éve született Hadik András (1710−1790) 

futaki gróf, A magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2010 (szerk. Szalma József), Vajdasági Magyar 

Tudományos Társaság, Újvidék 2011, 250; Banó Attila, A magyar nemes vitézsége, Atheneum 2009, 187. 
8 Földi Pál, Mária Terézia magyar tábornagya. Hadik András, Anno Kiadó, 2008, 47. 
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изненадним нападом 350 хусара из Бреслауа (немачки Breslau, пољски Wrocław) на 

пруске трупе код Франкенштајна, успео је да растера, односно да зароби један 

пруски пук. Ратовање је било тешко и често се дешавало да се војевало 6-7 дана без 

престанка и одмора. Почетком августа 1741. 300 Хадикових хусара је током четири 

дана два пута прелазило чешке пограничне планине високе 500−600 метара, 

крећући се углавном ноћу, и нападало пруске магацине дању – без иједног 

погинулог војника, изгубивши само 10 коња. Током 1745. Хадик је водио запажене 

борбе са француском војском дуж Рајне. Том приликом тешко се сукобио са 

хусарским пуком француског генерала грофа Ласла Берчењија (Bercsényi László), 

састављеним од мађарских емиграната.
9
 При крају рата, 1746. са својих 2.000 хусара 

разбио је претходницу војске Мориса Саксонског (Maurice de Saxe, 1696−1750) од 

6.000 војника, а касније са својом бригадом похарао је Фалачку кнежевину и 

прикупио преко пола милиона флорина ратне контрибуције.
10

 У време опсаде 

Бергена Оп Зума (Bergen Op Zoom, данашња Холандија) 1747. истакао се 

борбеношћу, али и галантношћу: три пута је разбијао француску деблокадну војску 

(при чему је трећи пут двоструко бројнијем непријатељу нанео губитке од 2.000 

људи, а сам забележио свега 47 погинулих и 50 рањених), а на молбу тешко 

оболелог команданта тврђаве да дозволи посету његове жене не само да је дао 

позитиван одговор већ и војну пратњу, да је безбедно спроведе кроз војску у 

тврђаву.
11

 

За своје заслуге у овом рату промовисан је у чин пуковника и постављен за 

команданта Белезнаијевог пука (1744). Три године касније именован је за бригадног 

генерала (1747); постао је власник Гилањијевог хусарског пука 1752. Марија 

Терезија га је 1753. именовала за генерала хусарских пукова у Мађарској.
12

 

Седмогодишњи рат донео је Хадику највећа признања. Ово ратовање је већ 

започео као генерал-потпуковник (1756). Истицао се у борбама око Опенхајма и 

Рамијеа, у опсади Антверпена, итд. Дешавало се да са јединицама од по 300−400 

хусара растера читав пук непријатељске војске, што је наравно изазвало пажњу 

највиших војних кругова Аустрије. У бици код Лобошица спречио је потпуно 

уништење аустријских трупа предузевши хусарски напад против пруске коњице у 

најкритичнијем моменту. У бици код Колина учествовао је у чувеном коњичком 

нападу генерала Надашдија, који је преокренуо битку у корист Аустрије и довео до 

првог пораза Фридриха Великог. Генерал Андраш Хадик је 5. септембра 1757. 

                                                 
9 Гроф Ласло Берчењи (1689−1778) био је син чувеног Миклоша Берчењија, једног од вођа Ракоцијевог 

устанка. Када је кнез Ференц Ракоци емигрирао у Француску, Ласло је био хусарски капетан у његовој 

гарди. Тај ранг задржао је кад је приступио француској војсци. Краљ Луј XV га је 1720. задужио са 

формирањем француских хусарских пукова. Брзо је унапређиван, те је у време Рата за пољско наслеђе 

био бригадни генерал, 1743. именован је за главног инспектора француских хусарских пукова, постао је 

носилац Ордена Светог Луја, а 1758. добио је ранг маршала. Елитни први падобрански пук Француске 

(1er Régiment de Hussards Parachutistes) и дан-данас носи његово име. 
10 Földi P., Нав. дело, 87−88. 
11 Hadi Levéltár, Hadik levéltár, прва књига, Budapest, (HL Hadik lt.); Banó A., Нав. дело,188; Farkas Gy., 

Нав. дело, 13. 
12 HL Hadik lt., Budapest, 1753/XI−40, 3. 



233 

 

извојевао лепу победу заузимањем Бауцена у Саксонији, чиме је постигнуто 

раздвајања пруске војске на два дела.
13

 

У критичним месецима после битке код Колина, када су аустријске, руске, 

шведске и француске трупе наступале према пруским територијама, јавила се идеја 

о експедицији на Берлин. Првобитно се размишљало о заједничкој акцији царске и 

шведске војске, међутим, од тога се одустало услед сувише велике удаљености 

између аустријске и шведске војске. Без обзира на то, главни командант аустријских 

снага, кнез Карло Лотариншки, одобрио је већ разрађени Хадиков план за напад. У 

тој форми акција је требало да има пре свега морално-психолошки ефекат и да 

додатно унесе немир у пруску војску.
14

 

На основу архивског материјала, евидентно је да је генерал Хадик до танчина 

проучио, испланирао и организовао елементе напада, при чему је осмислио и 

модалитете повратка на полазне позиције после успешно извршене акције. Он је у 

пробој кренуо из Елстервердеа (Elsterwerdе) 11. октобра са 5.100 војника (900 

немачких пешака, 2.100 граничара, 1.000 немачких коњаника и 1.100 мађарских 

хусара и 6 топова),
15

 с тим да је 1.500 војника одмах издвојио за одбрану залеђине и 

бокова. Да не би открио прави циљ похода, Хадикова војска је наступајући у три 

колоне вешто маневрисала и предузимала нападе на оближња насеља.
16

 Прелазећи 

дневно и преко 60 километара на непријатељској територији, искрсли су пред 

зидинама Берлина на Хадиков рођендан и краљичин имендан − 16. октобра, и 

затражили предају града и велику ратну одштету. Пошто је генерал-потпуковник 

Рохов (Rochow), командант берлинског гарнизона од 5.500 војника, то одбио, 

Хадикова артиљерија је отворила ватру на градску капију, провалила у град и 

разбила војску бранитеља. Краљица, чланови краљевске породице, двор и већина 

војника повукли су се у Шпандау. Градско веће је брзо прикупило и исплатило 

235.000 талира данка. Хадик је поштедео град пустошења и пљачке. 

Пруски краљ Фридрих II сазнао је за напад 13. октобра и одмах покренуо 

војску принца Мориса од Десауа (Dessau), јачине 7 батаљона пешадије, два пука 

драгона, 2 пука хусара и 2 коњичка пука у одбрану града, па је и сам кренуо према 

Берлину са главнином војске. Свестан да се граду приближава јака војска, Хадик се 

у Берлину задржао само један дан и 17. октобра кренуо назад брзим маршом. Принц 

Од Десауа стигао је у град само неколико сати по одласку Хадикових хусара. Краљ 

је издао наредбу да Хадика и његову војску треба заробити, живе или мртве.
17

 

                                                 
13 Farkas Gy., Нав. дело, 14.  
14 Fülek Henrik, Hadik altábornagy portyázó menete berlinbe, 1757-ben, Hadtörténeti Közlemények, 1896, 16. 
15 Исто. 
16 Tarján M. Tamás, 1757. október 16. Hadik András megsarcolja Berlint, Rubicon, 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1757_oktober_16_hadik_andras_megsarcolja_berlint/, 3.фебруар 2014; 

Zachar J., Нав. дело, 235. 
17 Огорченост Фридриха II се види и из околности да је чак две године касније, када је сазнао да тамо 

борави Хадик, поређујући тадашње међународне узусе, наредио пуковнику Клајсту да са хиљаду 

коњаника удари на Хадиково боравиште у бањи Теплицама, где су иначе официри пруске и аустријске 

војске несметано видали своје ране и лечили се од разних болести. Хадик је неколико сати пре 

пристизања пруских војника отпутовао у Праг сазнавши да је добио своје шесто дете. 
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Држећи војску под строгом дисциплином и крећући се најбрже што се могло, 

водећи окршаје са претходницом Фридрихове војске, Хадикови хусари су успели да 

се домогну својих трупа у последњем моменту. Уз суму од 250.000 царевинских 

талира, Хадик је из Берлина понео седам пруских ратних застава, коње, намирнице 

за војску, 425 ратних заробљеника, а краљици Марији Терезији два туцета свечаних 

женских рукавица и кључеве града Берлина. Сем заузимања Берлина, Хадикова 

војска је током акције уништила важну Фридрихову фабрику оружја у Алт Шадову 

(Alt-Schadow) и натерао на плаћање данка више бранденбуршких варошица, као и 

Франкфурт на Одри. Укупни губици су били 57 коња и 88 људи, међу њима и један 

од најталентованијих мађарских војника, хусарски генерал Фаркаш Бабочаи 

(Babocsay Farkas).
18

 Хадик је предао државној ризници 293.474 царевинска талира. 

Иако сама акција није утицала на исход рата, страховито је разгневила пруског 

краља, јер веће понижење дотад није доживео. Није чудо да је током рата опомињао 

своје војнике да се чувају Хадика и што ни после рата није хтео да говори с њим.
19

 

Хадиков напад на Берлин сматра се једним од најсмелијих продора у војној 

историји модерног доба и показао је колику збрку у противничким редовима може 

изазвати добро припремљена и храбро вођена акција у позадини непријатељских 

линија (штета да насталу пометњу аустријска војска није искористила). Хадик је од 

ових догађаја називан краљичиним хусарем и највећим хусарем. И пре 1757. 

кружиле су анегдоте о његовој непоколебљивој храбрости и јуначким подвизима, 

међутим, трајну међународну славу и даљи успон Хадикове каријере засновала је 

берлинска експедиција. Као признање, краљица Марија Терезија га је одликовала 

великим крстом војничког реда Марије Терезије и даровала му 3.000 златника. 

Хадик ни у преосталом делу Седмогодишњег рата није седео на ловорикама, већ је 

са уобичајеном енергијом наставио са дејствима, али са све више одговорности. 

Именован је за коњичког генерала 1758. а1760. године постављен је за привременог 

команданта царевинске војске.
20

 У биткама код Мајсена (Meissen), Штрелена 

(Strehlen), Торгауа и Витенберга (Wittenberg) истицао се личном храброшћу и 

добрим командовањем. Године 1763. постављен је за заповедника главне аустријске 

војске. У том својству 14. октобра извојевао је лепу победу над принцем Хенриком 

код Фрајбурга (Freiburg) заробивши 2.000 пруских војника, 11 топова и 11 ратних 

застава.
21

 

За истакнуте заслуге у два француска, једном турском и три пруска похода 

добио је 1763. мађарску грофовску титулу, 1765. постављен за члана Тајног савета 

                                                 
18 Поменимо да је учесник берлинског подвига био и гроф Јожеф Гвадањи (Gvadányi József), капетан у 

Барањијевом пуку, каснији писац, који је у вези са аустро-турским ратом 1789. описао и своје доживљаје 

из Берлинске експедиције. 
19 Zachar J., Нав. дело, 235; Farkas Gy., Нав. дело, 14−15. 
20 Царевинском војском сматрамо војску Немачког царства (Светог римског царства немачке 

народности), што у овом случају значи: трупе немачких држава које су признавале за цара Фрању 

Лотариншког, мужа Марије Терезије. Биле су то јединице из Порајнја, Баварске,Франачке области, 

Пфалца, Виртенберга и Саконско-готанских области. 
21 HL, Hadik lt., Budapest, 1758/XII−326, 1760/XI−180, 1762/ VIII−501, 1763/V−70; Földi P., Нав. дело, 161. 
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Марије Терезије, а 1769. добио је пространи футошки посед.
22

 У наредним 

деценијама именован је за осетљиве војнополитичке задатке, и положаје највишег 

ранга.  

По завршетку Седмогодишњег рата 1763. постављен је за главног команданта 

Будима (Gouverneur zu Ofen) и команданта коњице у пештанској области. Његов 

задатак је био и да води рачуна о Будимској тврђави. У тој позицији почео се 

занимати за јужне крајеве земље, за Османску империју. Из тог времена потиче 

интересантна студија о Босни на 62 стране. Рад описује Босну из тактичког, 

стратегијског и војногеографског аспекта, али такође садржи вредне податке из 

области географије, етнографије и локалне историје.
23

 

Наредне године добио је ново, сложено, политичко задужење. Рачунајући да 

ће прослављени мађарски генерал лакше спроводити политику двора усмерену на 

чвршћу интеграцију Ердеља у оквире Царства, владарка га је 1764. на три године 

именовала за краљевског комесара при ердељском губернијуму и за 

главнокомандујућег војске у Ердељу.
24

 Хадик је имао разлога да рачуна на отпор 

ердељских сталежа политици Двора из више разлога: Ердељски државни сабор 

дуже времена није сазиван, а од 1762. цивилна управа над кнежевином предата је у 

руке војног команданта, уз то, разне мере бечког двора убрзале су привредно 

опадање и друштвену диференцијацију становништва. Ипак, ситуација у Ердељу 

била је експлозивна највише због масакра Секеља у Мадефалви 7. јануара 1764. До 

покоља је дошло у вези са намером бечког двора да војну границу прошири и у 

правцу Ердеља. За организовањем граничарских пукова показала се потреба услед 

повремених упада Татара, раширеног кријумчарења и ширења заразних болести из 

Турске. Успостављање границе поведено је насилно, уз бројне повреде правног 

система Кнежевине Ердељ, те је дошло до отпора становништва, што се завршило 

са поменутом погибијом преко 400 лица међу којима и бројне деце и жена. Део 

Секеља се због догађаја иселио у суседну Молдавију.
25

 

У таквој атмосфери била је неопходна максимална тактичност и умереност да 

би се ситауција смирила. Гроф Хадик се посветио задатку са пуно увиђавности. 

Приступни говор одржао је на мађарском језику, нагласивши да ће се у својој 

служби руководити интересима Ердеља и да ће се према свима односити једнако, 

без обзира на националну или верску припадност. Својим стрпљивим и тактичним 

наступом, увођењем реда и дисциплине у војску, успео је придобити поверење 

становништва. Захваљујући томе, са успехом је формирао секељске граничарске 

пукове. Штавише, вратио је у границе Ердеља територије које су раније окупирали 

Власи-усељеници.
26

 У циљу темељитог упознавања са ситуацијом пропутовао је 

Ердељ 1766−67, после чега је запажања и предлоге формализовао у мемоару 

                                                 
22 Футошки коморски посед обухватао је поред Футога насеља Гложан, Петровац, Кисач, Руменка, Бегеч, 

а касније је прикључен поседу и Черевић. Услед спорних питања у вези са поседовним односима, Хадик 

је постао властелин поменутих области тек 1771. године. 
23 Markó Á., Нав. дело, 231. 
24 HL, Hadik lt., Budapest, 1764/VI−9. 
25 Markó Á., Нав. дело, 232. 
26 Földi P., Нав. дело, 165. 
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Државном савету (1767). Основним узроком слабе продуктивности сматрао је 

сувише велику радну ренту кметова, те је као део решења предлагао, први од 

званичника у Мађарској, укидање кметовских односа. Хадик је радио и на 

унапређењу индустрије у покрајини, у сагласности са меркантилистичким 

принципима. За његово име се везује и поновно отварање рудника злата у 

Кишбањи. У складу са његовим предлозима настала су касније Привредно друштво 

(Comissio Oeconomica, 1768) и Пољопривредно друштво (Societas Agriculture, 1769), 

која су са мање-више успеха радила на унапређењу привреде Ердеља.
27

 По истеку 

трогодишњег мандата, гроф Хадик је остао гувернер Будима и задобио је команду 

над трупама у Будимском округу и коњицом на територији Мађарске.
28

 

Ускоро је следио нови задатак: 1768. именован је за представника владарке 

на будућем српском црквеном сабору, на којем је требало регулисати народносна и 

црквена питања православних. Припемајући се за послове председника црквеног 

сабора, детаљно је проучио историју Срба у Угарској од 1690. па надаље.
29

 Априла 

1769. у поздравном говору приликом отварања сабора, нагласио је да су највећа 

добра у међуљудским односима правдољубље и благодељство и позвао депутирце 

да рад конгреса воде у том духу. Као циљ императорке који ће се остварити преко 

конгреса маркирао је њену жељу да се илирски народ и клер од сваке неправде 

ослободи и убудуће не злостави; да се у тој својој слободи осигура; да се клеру 

омогући пристојно образовање и васпитање како би што боље обављао свој свети 

задатак „попеченије“ душе; да се њихов статус уреди тако да га нико не би смео 

„дирнути“; да се уместо умрлог митрополита Павла Ненадовића изабере достојан 

наследник и да се изаберу владике које то својим добрим делима и ученошћу 

заслужују.
30

 Сабор је трајао једанаест месеци, тако да је гроф Хадик свој завршни 

извештај краљици послао априла 1770. године. Марија Терезија је регуламенте из 

1770. и 1777, којима су иновиране и осавремењене српске привилегије, саставила 

добрим делом на основу формулисаних проблема и мишљења изнетих на саборским 

расправама. Иначе, пословима православног становништва Угарске Хадик се бавио 

и 1754, када је именован за краљевског комесара комисије са средиштем у Великом 

Вараду (рум. Oradea, мађ. Nagyvárad) која је требало да проучи постојеће верске 

супротности и жалбе. При томе, он је нужним условом решења питања сматрао 

очување привилегија и права православног свештенства и становништва.
31

 

Поменимо да су гроф Антал Грашалковић и гроф Андраш Хадик били 

краљевски комесари уз надбискупа Јожефа Бајзу, када је 1770. чувена реликвија, 

десна рука Св. Стефана, свечано превезена из Шенбруна у Будим – након што је 

реликвију Дубровачка република поклонила Марији Терезија, а она мађарској 

нацији.
32

 

                                                 
27 Pál T., Нав. дело, 253. 
28 HL, Hadik lt., Budapest, 1767/XI−4. 
29 Markó Á., Нав. дело, 247. 
30 Hadik, Andrej, Slovo koim ʺje ... Andreî grafʺ ot ʺHadikʺ deputìrce narodne u Kongressu Karlov. 1769. 

Pozdravìo, Serbske lětopisi,  častica 2, 1829, 58. 
31 Farkas Gy., Нав. дело, 13, 20. 
32 Markó Á., Нав. дело, 247. 
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После овог репрезентативног задатка, генерал Хадик је добио важно 

војнополитичко задужење. У последњим деценијама XVIII века у европским 

дипломатским круговима све чешће је била тема подела онемоћале Пољске. За 

Аустрију таква могућност значила је обештећење за Шлеску, изгубљену у Рату за 

аустријско наслеђе. Краљица је из етичких разлога била крајње резервисана према 

анексији, али је пристала под притиском свога сина цара Јосифа II и чињенице да би 

подела Пољске без Аустрије била противна државним интересима. Говорила је да 

ће се „Пуно година после моје смрти показати који су резултати тога, да смо 

повредили све што је досад било свето и право“.
33

 С обзиром на вишевековно 

мађарско-пољско пријатељство и на чињеницу да су поменуте области припадале 

претензијама круне Св. Стефана, сматрала је важним да окупацију пољских области 

спроведу мађарски официри.
34

 У складу с тим, команда над окупационом царском 

војском поверена је генералу Хадику, коме је подређен и гроф Имре Естерхази, 

командант пограничних пукова. Од Хадика се очекивало да војну операцију и 

успостављање аустријске власти спроведе са могуће највише обзира, како би 

придобио лојалност Пољака новој власти. Године 1772. именован је за команданта 

окупационе војске, а 1774. за војног команданта и цивилног управника Галиције.
35

 

После успешно извршеног задатка краљица је грофу Хадику 1774. дала чин 

фелдмаршала и уједно га именовала за председника Дворског ратног савета 

(1774−1790). Током боравка у Бечу маршал Хадик урадио је пуно за реорганизацију 

аустријске војске у складу са захтевима савременог ратовања. Важним условима 

успешног ратовања сматрао је добру организацију извиђања и обавештајног рада 

као и осигурање константног снабдевања јединица потрепштинама. Као председник 

Дворског ратног савета подстакао је бројне иновације: формулацију савремених 

тактичких правила; увођење нових формација и распоређивање новог наоружања; 

унапређење образовања и васпитања војске и официра по савременим нормама. 

Формирао је одличну обавештајну службу, те је аустријска војска стекла увид у 

организацију и бројно стање пруске, руске и турске војске, и сазнања о њиховим 

важнијим утврдама. Уз то, под Хадиковим руководством формирана је виша 

артиљеријска школа, као и Јозефинум, одлична висока школа војне медицине.
36

 

Морамо поменути Хадикову делатност у вези са стварањем војног архива у 

Бечу (Kriegsarchiv). Маја 1776. наредио је да се сва архивска грађа војне 

провенијенције смести на једно место у Војној архиви. Неколико месеци касније 

издао је детаљну уредбу о намени, организацији и надлежности архива. Војној 

архиви је требало предати и војне мапе и планове из баштине преминулих официра, 

те је у вези с тим интензивиран картографски рад. Стварањем јединственог архива 

омогућено је да се претходни ратови проучавају на основу оригиналне 

                                                 
33 Walter Pohl, Karl Vocelka, A Habsburgok. Egy európai dinasztia története, Gulliver Kiadó, Budapest 1995, 

309. 
34 Marczali Henrik, Magyarország története a szatmári békétől a bécsi kongresszusig, репринт, Laude Kiadó, 

262. 
35 Pál T., Нав. дело, 254. 
36 Földi P., Нав. дело, 175−176. 
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документације, односно да се на бази њих формулишу поуке за едуковање нових 

нараштаја официра.
37

 

У знак захвалности за његов рад на унапређењу војске цар Јозеф II му је 1777. 

даровао титулу грофа Немачко-римске царевине. Јула 1780. краљица га је посетила 

у његовој палати у Баумгартену (Шенбрун).
38

 

Гроф Хадик није заборавио Секеље избегле у Молдавију после догађаја у 

Мадефалви. Када је Буковина прикључена Аустријској монархији (1775), Хадик је 

код цара Јосифа II испословао милост молдавским Секељима, те им је дозвољено 

насељавање у Буковину, где су до 1786. основали пет села: Хадикфалва, 

Андрашфалва (ова два села добила су име по Хадику због поштовања од стране 

њихових становника), Јожефвалва, Иштеншегитиш и Фогађиштен. Насеља се данас 

налазе у жупанији Сучеава у Румунији. Један део насељеника од 4.000 душа 

одселио се 1883. на територију данашњег Баната (Hertelendyfalva, Sándoregyháza és 

Székelykeve), а касније, 1941, њихови остаци пресељени су у Бачку.
39

 

Краљица Марија Терезија је именовала 1776. маршала Хадика за доживотног 

главног жупана Бачко-бодрошке жупаније, чиме је он постао први световни жупан 

те жупаније од 1699. године (до њега, за велике жупане постављани су калочки 

надбискупи).
40

 Именовање је додатно подстакло Хадика да се посвети пословима 

футошког властелинства. Он је од 1771, када је ушао у посед поменутог газдинства, 

већ доста урадио: у периоду 1774−1777. подигао је цркву посвећену Христовом 

срцу са припадајућом парохијалном зградом; саградио је и прву школу у месту као 

и свој замак (у њему се данас налази средња пољопривредна школа), у којем је са 

својом породицом радо проводио лета.
41

 Од 1776. отпочео је са привредним 

улагањима као што је сађење хмеља и оснивање мануфактуре пива у Челареву 

(Cséb), узгајање одабраних пасмина коња и слично. Подржавао је делатност 

становништва свог властелинства без разлике у вери и националној припадности, те 

је битно допринео оснивању Новог Футога немачким колонистима, као и 

насељавању евангеличких Словака у области. Њима је обезбедио бесплатно дрво и 

трску за градњу кућа, а евангеличким предикаторима и учитељима бесплатно 

земљиште и огрев.
42

 

                                                 
37 Farkas Gyöngyi, Mária Terézia hadvezére. Hadik András Hadtörténelmi Levéltárban őrzött iratainak levéltári 

segédlete, Budapest 2002, интернет верзија, http://mek.oszk.hu/05000/05066/html/, 3. фебруар 2014.  
38 Исто. 
39 Pál T., Нав. дело, 254. 
40 Када је цар Јозеф II у склопу политике изградње апсолутне власти и централизације 1785. расформирао 

и систем жупанија у Мађарској, Хадикова функција главног жупана је нестала, но када је на крају 

владавине Јосиф II повукао своје уредбе, жупанија је одмах позвала на своје чело Хадика. 
41 Хадиков замак у Футогу је 1806. дошао у посед грофовске породице Котек која је и остала власник до 

1922. По традицији, Јохан Штраус Млађи овде је 1867. компоновао свој најпознатији валцер, На лепом 

плавом Дунаву; у њему су пре одласка у Сарајево боравили престолонаследник Франц Фердинанд и 

његова супруга Софија Котек; однoсно у подруму замка краће време био заточен аустроугарски 

фелдмаршал Август фон Мекензен. 
42 Borovszky, Samu, Bács-Bodrog vármegye, II, Országos Monográfia Társaság, Budapest, 353; Borovszky, 

Samu, Bács-Bodrog vármegye, I, Országos Monográfia Társaság, Budapest, 129. 
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Последњи ратни ангажман гроф Хадик добио је за време аустро-турског рата 

(1788−1791), када је на челу аустријске војске као врховни командант заменио 

оболелог цара Јосифа II. Међутим, услед болести, активирања старих рана и 

старости, убрзо је морао препустити команду маршалу Гидеону Лаудону и убрзо је 

умро, у својој осамдесетој години, 12. марта 1790. По сопственој жељи сахрањен је 

у футошкој цркви. Хадикова смрт подударала се са крајем једне епохе и почетка 

новог доба: он је у својству председника Дворског ратног већа неколико месеци 

пред смрт издао проглас у којем је најавио да ће војска његовог височанства Јосифа 

II знати свој задатак уколико се револуционарни немири из Француске прошире на 

Свето римско царство и да ће угушити такве немире.
43

 

 

* * * 

 

Маршал Андраш Хадик био је барокна личност: религиозан, свестран, 

непресушне енергије, привржен династији, државним интересима Аустријске 

монархије, склон идејама просвећеног апсолутизма. Сем сјајне војне каријере 

савесно је обављао послове управе Ердељом, Галицијом, послове великог жупана 

Бачко-бодрошке жупаније, налазио је времена за приметно унапређење великог 

футошког властелинства, али и да пише војне и филозофске трактате, да води 

широку службену и приватну преписку, пише дневнике, да констатно ради на 

унапређењу својих војних знања и образованости. Извештаје и службену преписку 

водио је на тада уобичајеним европским језицима дипломатије и политике: 

латинском, немачком, италијанском, француском, али и на локалним језицима. 

Налазио је времена и за породицу. Оженио се пољском грофицом Лихновски 

(Lichnowsky), са којом је током 45 година сретног брака имао деветоро деце (шест 

кћери и три сина). Грофица се без приговора навикла на тежак живот, на скромну 

официрску плату, путовања за мужем на ратишта и васпитање деце у одсутности 

оца. Од тројице синова двојица су имали војну каријеру: Карољ Јожеф (Károly 

József, 1756–1800) постао је подмаршал а Андраш (András, 1764–1840) коњички 

генерал, члан владаревог Тајног савета, власник 6. хусарског пука. Трећи син, Јанош 

(János, 1755–1833), постао је царско-краљевски коморник. Један од његових 

праунука, гроф Јанош Хадик, бурних дана октобра 1918. три дана је био именовани 

премијер Мађарске. Његови наследници живе и данас под презименом Хадик-

Баркоци (Hadik-Barkóczy).
44

 

О Хадиковој личности говоре његова дела, али и мишљење савременика и 

каснијих генерација. Волфганг Амадеус Моцарт који је од 1786. више пута 

присуствовао Хадиковим баловима у Бечу изражавао се веома повољно о његовој 

образованости и личности: „Код њега не постоји ни траг оној надмености, 

ниподаштовању уметности и уметника која тако жалосно карактерише и чини 

одурним велики део аустријских генерала и аристократије. Он је културан човек 
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истанчаних осећања, који свакоме одаје поштовање. Код њега порекло и титула 

нису важни. Поштује сваког ко је тога достојан. За њега не значи ништа да је неко 

гроф или кнез, ако је без знања и талента“.
45

 

Као војник и официр у бројним походима и биткама показао је инвентивност, 

енергичност и безграничну храброст, увек се борио на челу својих трупа и делио 

судбину војника, што га је учинило цењеним у војсци, али и јунаком анегдота, 

прича и легенди. Највиши аустријски војни кругови су га високо ценили због 

одличних организаторских способности и ратних планова који су служили за 

пример. Хадик је сматрао да је основа успеха детаљна припрема акције и одабир 

правог тренутка. Притом, од посебне су важности организовање извиђања у ближој 

и даљој околини бојишта, потпуно познавање терена и осигурање праваца 

наступања и повлачења. Поштовао је писана и неписана правила ратовања и 

захтевао је поштовање истих од својих потчињених официра.
46

 У свом дневнику је 

записао да му је од сваке похвале и одличја пуно више значи чиста савест, тј. 

сазнање да је обавио постављени задатак, да је добро водио своје војнике и да су 

они доживели минималне губитке. О њему је пруски гроф Лендорф (Lehndorf) 

писао да је одржавао строгу дисциплину, те да у његовим јединицама није било 

ексцеса и дивљаштва.
47

 

Хадикова оставштина чува се у будимпештанском Војном архиву (Hadi 

Levéltár) и садржи преко 5.000 списа који се махом односе на организовање војске и 

битака, на војну обуку и преписку у вези с тим. Ту налазимо Хадикову 

аутобиографију на 309 страна (шездесет страна посвећено је ратовању у Србији 

1737−1739) и неколико Хадикових својеручних дневника, његове принципе војне 

стратегије и тактике на 215 страна, опис берлинске експедиције на 34 стране од 

Фридриха Тилена (Fridrich Thielen), итд. Сем за војну историју, грађа има бројне 

вредне податке у вези са политичком и културном историјом доба владавине 

Марије Терезије и Јосифа II, као и за историју јужнословенских области, пре свега 

Србије. Примера ради, извештај о Османској империји од 925 страна, састављен од 

стране Мартина Сумерера (Martin Summerer) за потребе Андраша Хадика, из 1785; 

опис Истанбула из 1784. године на 10 страна; бројни списи о последњем аустро-

турском рату, о српским „фрајкорцима“. На шездесет две стране дат је опис Босне 

из 1763. Има доста података о војницима из Личке, Огулинске, Слуњске регименте, 

из Славоније, о бројном стању и саставу граничарских трупа, о њиховом борбеном 

                                                 
45 Sebestyén Ede, Mozart és Magyarország, Officina Nyomda és Kiadóvállalat, Budapest 1941, 12.  
46 Пре почетка експедиције на Берлин издао је наредбу у 9 тачака у којој је описао какав однос треба да 

имају војници и официри према супарничкој сили и цивилима током похода. У четвртој тачки изричито 

се забрањују „сви поступци који су неуобичајени приликом сукоба два фер противника, као што су: 

скрнављење куће Божије, ниподаштавање црквених лица, проклињање нечије верске припадности (што 

ионако потпирује мржњу наспрам нашег оружја), грубо и неумерено понашање према старијим особама, 

напаствовање жена, оружани напад на ненаоружане становнике, самовољно уништавање корисне 

опреме, пљачкање, рушење или паљевина појединих кућа или целих општина, кратко речено забрањена 

је свака неправедна самовоља под теретом најтеже врсте робије“ (Hadi Levéltár, Hadik levéltár, 

1757/x−127/a). 
47 Farkas Gyöngyi, Нав. дело, 13.  
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поретку, дејствовању, о роковима до којих остају на бојишту, о побуни слуњског 

батаљона, итд. Ту је и анализа мањкавости граничарске војске и могућности 

решавања проблема на четири стране, чији је аутор пуковник Лоси (Losy von 

Losenau). Интересантан је податак о протеривању двојице Срба из Ердеља који су 

врбовали војнике за руску војску. Слично, постоји документ у вези са агитацијом 

руских официра усмерених на исељење православних.
48

 Свакако, реч је о вредној 

архивској грађи од интереса како за општу тако и за националну историју XVIII 

века, коју наша историографија тек треба да истражи. 
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ZOLTÁN GYÖRE  

 

 

GENERAL OF MARIA THERESA: 

COUNT ANDRÁS HADIK OF FUTOG 
 

Summary 

 

This paper, for a conference on figures of Vojvodina in the context of European 

history, deals with field marshal Count András Hadik (1710-1790). Hadik belonged to a 

noble family whose members held prominent positions in the Evangelical Church and the 

army. He began his military career in the Hussars, and distinguished himself in the many 

Austrian wars of the 18th century. Stories abounded of his unflinching courage and heroic 

exploits, best exemplified by the taking of Berlin in 1757.  

In 1763, Empress Maria Theresa granted him a patent for lands including the 

settlements of Gložan, Pertovač, Kisač, Rumenka, Begeč and — ten years later — 

Čerević. To his military exploits, Hadik added significant political activity. As 

commander-general and governor of Transylvania from 1764 to 1768, Hadik was the first 

Hungarian official to propose abolishing serfdom. In 1769 he was royal commissioner at 

the Serbian Ecclesiastical Assembly in Sremski Karlovci; in 1774 he was promoted to 

field marshal and named head of the imperial war council. In 1776 he was appointed chief 

župan for life of Bác-Bodros. After injuries sustained during the 1789 siege of Belgrade, 

Hadik was relieved as commander-in-chief of the Austrian army by Marshal von Laudon. 

The following year Hadik succumbed to his injuries. He is buried in Futog.    

 

Keywords: Count András Hadik, Futog, Habsburg Monarchy, Serbia, 18th 

century, prominent figures. 
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ДЕМОКРАТСКО ПРИРОДНО ПРАВО 
БОЖИДАРА ГРУЈОВИЋА 

 

 

Сажетак: Међу ученим Србима, који су живели с краја XVIII и почетком XIX века 

на просторима тадашње Аустрије и Угарске (данашње Војводине), посебно место заузима 

Теодор Филиповић (Божидар Грујовић). 

Рођен је у Руми 1778. године. Право са докторатом завршио је 1803. године на 

Будимском универзитету. Биран је у Харкову 1804. године за доцента  историје знатних 

народа старијих и нових. По наговору српске делегације која је тада боравила у Русији 

(Чардаклија и прота Матеја Ненадовић) напустио је професију и у априлу 1805. године стигао 

у Србију да својом високом ученошћу помогне матицу земљу. Био је је секретар 

Правитељствујушчег совјета до смрти 25. марта 1807. године. 

Слично Доситеју, Лазару Војновићу и Глигорију Трлајићу, Божидар Грујовић је 

следио главна струјања и токове рационалистичког природног права XVII века. Он је 

поборник свих „природних и незастаривих права човека“ која су ушла у чувену Декларацију 

о правима човека и грађанина коју је утемељило француско револуционарно законодавство 

1789. године. Тежио је да их прокламује и примени у Карађорђевој Србији. 

 

Кључне речи: Карађорђева Србија, демократија, природно право, декларација, 

(1789). 

 

 

1. Уводне одреднице 

 

Први наговештаји и прве искрице наше нововековне филозофско-правне 

делатности јављају се од седамдесетих година XVIII и првих деценија XIX века у 

списатељском раду учених Срба, који су живели на просторима тадашње Аустрије и 

Угарске, или су, у појединим случајевима (за време Првог српског устанка и 

касније) долазили и настањивали се у Србији, да својим знањем и духовним радом 

помогну матицу земљу. У том периоду,  све до отпочињања наставе из природног 

права на „правословном оделенију“ Лицеја, 1840/41. године (када филозофија права 

почиње код нас да се изучава као академска дисциплина), истицали су се духовни 
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делатници, као што су: Павле Јулинац, Петар Стојшић, Ефрем Лазаровић, Доситеј 

Обрадовић, Глигорије Трлајић, Георгије от Бечкеречки, Лазар Војновић, Симеон 

Петровић, Иван Југовић, Теодор Филиповић (Божидар Грујовић), Јован Стејић, 

Димитрије Давидовић, Урош Миланковић и Јован Филиповић. Њихове штампане 

књиге и сачувани рукописи из тог периода, представљају данас драгоцене раритете 

за укупно сагледавање почетних корака српске писмености у том правцу. То су, по 

правилу, преводи и прераде одређених радова неких тада популарних теоретичара, 

односно, прикладни еклектички избори мисаоне грађе из ранијих времена, који су 

обогаћени извесним коментарима и „наравоученијима“, у складу са ондашњим 

преовлађујућим вредносним критеријумима и укусима. Све је то рађено, најчешће, у 

склопу школско-образовних захтева и срачунатог популарисања у широким 

народним слојевима, а касније и за практично-политичке и друштвене потребе при 

установљењу и изградњи српске државности. 

Тематика и садржина тих списа јесте веран одраз друштвених, политичких 

и културних прилика тога времена. У оним списима који су хронолошки старији, 

нарочито се заговара и подупире монархијска идеја владалачког апсолутизма и то, 

готово истовремено, с два начелна гледишта (која су, на известан начин, међусобно 

супротна): једно гледиште је претежно теократско (сва државна власт се изводи из 

бога и његове стваралачке воље), а друго је природноправно, које свој ослонац 

налази у људској природи и човековом разуму. Додуше, овде је реч само о грубој 

подели, пошто поменуте позиције нису до краја оштро издиференциране и 

исполаризоване. Јер, примера ради, тамо где су доминантне рационалистичке идеје, 

још је врло снажан и утицај библијске традиције, тако да у односу на тај моменат 

нема екстремних одступања, а онде где су та одступања ипак видљива, она су, 

углавном, „секундарне природе“.
1
 

У каснијим рукописима и радовима све више су присутне и демократске и 

либералне идеје, које су, природно, биле директан продукт текућих историјских 

збивања на европском континенту и владајућих теоријских учења и њихових 

рефлексија. 

Код свих поменутих аутора, очигледна је присутност разних школских 

утицаја, као и прожимања и комбиновања „теорија од сваке руке“. А пошто је реч о 

периоду дугом око седам деценија (од почетка седамдесетих година XVIII до 

четрдесетих година XIX века), подсетићемо да је у том времену, у Европи, 

интензивно деловао и стварао велики број истакнутих филозофа и теоретичара. Од 

француских просветитеља то су: Ж. Ж. Русо (живео до 1778), Холбах (до 1789), 

Кондијак (до 1780) и Дидро (до 1784). Најистакнутији представник немачке 

филозофије просвећености Г. Е. Лесинг је умро 1781, а његов земљак Менделсон, 

1785. године. Гласовити представник класичне немачке филозофије И. Кант био је, 

безмало, савременик Првог српског устанка − умро је 1804. Исте године умро је и 

његов следбеник Хердер, док је Шилер живео годину дана дуже. Остали знаменити 

                                                 
1 Упор. Раде Вл. Радовић, Природноправна теорија монархиског апсолутизма у политичкој философији 

војвођанских Срба, Архив за правне и друштвене науке, новембар 1939. 
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представници класичне немачке филозофије такође су активно стварали у том 

раздобљу: Ј. Г. Фихте (умро 1814), Г. В. Ф. Хегел (умро 1831) и Шелинг (умро 

1854). 

То је, уједно, и време снажног утицаја идеја велике грађанске револуције у 

Француској (1789), као и „револуције у облику мисли“ у Немачкој. 

У овако шароликом друштвеном и теоријском миљеу, наши први 

теоретичари филозофије права и сами теже да се укључе у постојеће духовне 

токове, и да, према својим виђењима и опредељењима, изнесу сопствена 

интелектуална размишљања и запажања. Додуше, у тражењу духовних узора, они 

нису увек бирали оне филозофе који су стварно доприносили напретку људске 

мисли, већ су се често окретали онима „који су били највише на гласу“.
2
 Мада се 

код њих могу наћи и идеје чувених мислилаца, тешко се може занемарити 

чињеница да су се они  углавном наслањали на оно што су налазили у делима 

филозофских епигона, који су им импоновали „једноставношћу, јасноћом и 

речитошћу“.
3
 Позајмљивали су и комбиновали њихове мисли и интерпретирали 

њихове текстове, али, руку на срце, у свему томе се може наћи и понеки драгоцени 

пример самосвојног и особеног размишљања. 

У овом раду осврнућемо се, превасходно, на теоријско и практично 

деловање Божидара Грујовића (Теодора Филиповића), који је своја интелектуална 

знања и виђења покушао да удене и утка у оквире правно-политичког устројства  

устаничке Србије Карађорђева времена.  

 

2. Биографске назнаке 

 

Божидар Грујовић рођен је као Теодор Филиповић у Руми 1778. године. 

(Присетимо се да је Иван Југовић рођен као Јован Савић у Сомбору.) Грујовић је 

основну школу учио у родном месту. Уписао је евангелистичке студије у Шопрону, 

а студије наставио у Сегедину и Пожуну. Право са докторатом завршио је 1803. 

године на будимском универзитету и постао адвокат. Почетком 1804. године (на 

препоруку Саве Текелије) одлази у Русију, у Харков, за доцента Историје права 

знатнијих народа старијих и нових. Али, није ни почео предавати, јер је, по 

наговору српске делегације, која је у позну јесен исте године боравила у Русији 

(мисли се на Чардаклију и Проту Матеју Ненадовића) напустио посао и почетком 

априла 1805. године стигао у Србију, да својом високом ученошћу помогне 

Карађорђев устанак. Био је секретар Правитељствујушчег совјета све до смрти 25. 

марта 1807. године. 

 

 

                                                 
2 Драган М. Јеремић, О филозофији код Срба, предговор књизи Филозофи, Српска књижевност у сто 

књига, Матица српска − СКЗ, Нови Сад − Београд 1966, 3. 
3 Исто. 
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3. Грујовићев правно-политички концепт 

 

Слично Доситеју Обрадовићу, Лазару Војновићу и Глигорију Трлајићу, 

Божидар Грујовић следи главна струјања рационалистичког природног права XVII 

века, према којима се као извор права превасходно узима разум (ratio), наглашава 

човекова рационална природа и апсолутизују вредности објективних рационалних 

принципа. Додуше, Грујовићева концепција има и својих уочљивих особености и 

дивергентности. Оне се најбоље могу уочити ако се направи целовит увид у 

сачувану историјску и теоријску грађу, која осветљава његове политичке и 

филозофско-правне погледе. Три су значајна извора која нам то омогућују: нацрт 

Уредбе о устројству совјета, на коме је радио у Бранковини 1805. године, затим 

„Слово“, тј. беседа, коју је припремао при установљењу Совјета 15. августа 1805. 

године (обоје сачувано у заоставштини Проте Матеје Ненадовића), као и писма 

(молбе), које је састављао у име Карађорђа, или Совјета, и слао их турском султану, 

руском цару итд. 

Сви ови текстови имали су своје конкретне поводе и разлоге настајања. 

Њихова тематика искључиво је окренута решавању виталних унутрашњих и 

спољних питања устаничке Србије, и у њима је приметна јака Грујовићева тежња да 

своја стечена универзитетска знања искористи и примени у текућим историјским и 

друштвеним околностима. 

У аутентичном концепту „Устројенија совјета“
4
 јасно су изражене његове 

замисли и намере о установљењу једног заједничког демократског тела („Началног 

правитељствујушчег совјета народњег“) као врховне, „највеће“ власти у земљи, 

чиме би се обезбедио нормалан ток и обављање државних послова, и уједно 

спречило неограничено самовлашће Карађорђа и његових војвода, који су у земљи 

без икаквих закона владали према личном нахођењу.
5
 

Уредба коју је саставио Божидар Грујовић прописивала је да у Савету ради 

дванаест одабраних представника (из сваке нахије по један) и да они „управљају 

народом целим и послове вилајетске да међ собом разделе“. Поред тога, било је 

предвиђено да они „између себе изаберу поглавара за месец дана, други месец 

другога, и тако даље“. Замишљено је, такође, „да један господар буде преседатељ“, 

а „у његовом одсуству да онај месечни буде“.
6
 Има мишљења да је Грујовић, 

говорећи о првом „пресједатељу“, најпре рачунао на вођу устанка да као његов први 

                                                 
4 „Он је седео код нас у Бранковини и почео писати Устројеније Совјета. Совет треба да буде у нашим 

ондашњим опстојатељствима“, јер „после многих великих победа у Првом српском устанку“, требало се 

постарати „за внутреност добар поредак увести“. Упор. Прота Матеја Ненадовић, Мемоари, 

Југословенска књига, Београд 1951, 141, 176. 
5 „Готово кроз цело лето 1804. године у побуњеним кнежевинама Београдског пашалука није било 

никакве друге власти осим војничке. Ову последњу вршио је онај који је где предводио народ против 

Турака. Устанички старешина, војвода, кнез (срески поглавар) или бимбаша (преко Мораве) био је у 

кнежевини и управна и судска власт и то онако како је њему воља била“. Упор. Стојан Новаковић, 

Уставно питање и закони Карађорђева времена, студија о постању и развићу врховне и средишње 

власти у Србији 1805−1811, Београд 1907, 6. 
6 Милован Ристић, Устанички законописац Теодор Филиповић (Божидар Грујовић), Просвета, Београд 

1953, 30. 
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„поглавар“ буде и „први у Совјету“,
7
 док поједини изражавају сумњу у то.

8
 Поред 

овлашћења „да заповјести под својим именом издаје“, функције „поглавара“ биле 

би изричито ограничене на то „да  што Совјет опредјели, (он) испуни“. Иначе, он је 

први међу једнакима. Уколико би пак и било неке разлике између њега и осталих 

„совјетника“, та разлика углавном се сводила на то да за случај „кад се совјетници 

заједно не сложе, он једној половини право дати може“.
9
 Иначе, и по појму и по 

садржини, сви совјетници, узети заједно, виши су од њега. 

У таквом Совјету било је замишљено да шесторица најспособнијих буду 

изабрани за попечитеље (министре)
10

 и то: војске, хазне или касе, судства (који би 

се звао велики судија), свештенства и просвете, иностраних дела и полиције („мира, 

реда и трудољубија“). Даље се каже за „осталих шест да су у свему советници и 

кроме тога сваки од своје нахије претставитељ (репрезентант) да буде и што год у 

нахији да бива да има совету сообшчити“.
11

 

Из претходно реченог произлази да је планирано да Совјет буде извршна 

власт која ће као „воља вилајетска [...]у име закона заповједати“, и то у име закона  

као „опште воље вилајетске“, а насупрот деспотији у којој је владалац законодавац 

и судија, а у исто време противно и свакој анархији „пустахилуку“ и „хајдуклуку“. 

Развијајући основну идеју о правној држави Грујовић у својој 

припремљеној беседи „Слову“
12

 конкретизује и прецизира шта подразумева под 

законом и говори о његовим изворима, функцијама и дометима. Његова полазна 

позиција јесте противстављање закона свакој личној вољи и ауторитету. „Закон је 

воља вилајетска (народна), која вилајету целом и сваком добро заповеда, а зло 

запрешчава. Под законом мораду и господари и поглавари и Совјет 

равитељствујушчи (опшча канцеларија) и шјаченство и војинство и сав народ бити; 

и то под једним истим законом“.
13

 

                                                 
7 Раде Вл. Радовић, Демократско природно право у политичкој и правној философији Боже Грујовића, 

Архив за правне и друштвене науке, 1940. 
8 „Не изгледа да се мислило да председатељ буде Карађорђе, него један господар...“. Упор. С. Новаковић, 

Уставно питање и закони Карађорђева времена, 174 
9 Упор. Р. Вл. Радовић, Демократско природно право у политичкој и правној философији Боже 

Грујовића. 
10 „У том је уређењу ваљда први пут употребљена реч попечитељ“. Упор. С. Новаковић, Уставно питање 

и закони Карађорђева времена, 174. 
11 М. Ристић, Устанички законописац Теодор Филиповић (Божидар Грујовић), 32. 
12 „Уочи госпође у Боговађи [...] Божа је спремио једно слово врло возбудително за слободу и трогателно, 

које ће се очитати у цркви при помазанију Карађорђа, и шта је његова дужност, и шта на заклетви на себе 

прима; друго пак слово народу и војницима напољу, шта је сав народ дужан и проча, − и да онде људе за 

Синод изберемо [...] Док пред мрак 14. августа дође татарин, донесе нам од Карађорђа писмо: да он у 

Боговађу не може доћи [...] може бити није хтео себе понизити.“ Упор. П. М. Ненадовић, Мемоари, 186. 
13 М. Ристић, Устанички законописац Теодор Филиповић (Божидар Грујовић), 33. 

Аристотел о овој проблематици каже следеће: „И боље је изабрати да закон влада неголи један између 

грађана“. Упор. Аристотел, Политика, 111−112 
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Видимо да Грујовић све потчињава безличном закону,
14

 владавини једне 

суверене правне норме идентификоване с народном вољом. Без закона вилајет 

„мора да пропадне, да опет у ропство дође и да се сасвим растргне и погине“, као 

што и „човек код хране и пића и проче нестане умрети мора“.
15

 Пошто закон 

надвисује све у политичком и државном збивању, он „тако као и храна мора добар 

бити“. А како ћемо знати да је неки закон добар и „како ћемо ми тај добар закон 

направити“? Главни критеријум за то, каже Грујовић, јесу разум и осећај правде. 

Другим речима, поред разума у свему учествује и „срце и душа наша“. Дакле, 

„разум и правда јесу две половине благополучија (среће). Гди разума и правде нема 

ту нема закона“. И само онда када је „мудри и праведни закон [...] први господар и 

заповедник [...] он ће нас бранити и свободу и вољност сачувати“.
16

 Владавини 

објективног разума и закону који из њега произлази потчињена је свака лична воља 

и ауторитет. Иза њега стоји само народна, општа воља, тј. етички заснована воља, 

која није само збир појединачних воља, него извор етичке везаности, која све 

односе појединаца  регулише у морално-социјалном смислу. Из ње извире и на њој 

се заснива целокупно право. Разумном и праведном закону треба да се покори 

„свака сила и снага“. Он „заповеда господарима и војводама, Совјету, сјашченству, 

владикама и свакоме малому и великому“.
17

 А „гди је добро уређена власт под 

законом, ту је слобода, ту је вољност, а гди један или више по својој вољи 

заповедају, закон не слушају, но оно што хоће чине, ту је умрео вилајет“.
18

 

Грујовић, дакле, тежи да се одбаци свака сила и свака самовоља, а да се 

успостави правна једнакост и слобода. Једина неоспорна јесте, по њему, рационална 

власт, односно, владавина оних закона који су иманентни људској природи и 

друштву. 

И стварно, ако се пажљиво удубимо у Грујовићеве списе, неће нам бити 

тешко да уочимо да је он доследан заговорник природноправне доктрине и 

поборник свих „природних и незастаривих права човека“,
19

 која су из 

природноправне традиције ушла у чувену Декларацију о правима човека и 

грађанина (1789). То су: слобода, својина, безбедност и отпор угњетавању.
20

 Мада 

су и неки ранији истраживачи уочили да су Грујовићеве мисли о питањима 

законитости и уставности у Србији надахнуте „слободарским мислима француског 

револуционарног законодавства“,
21

 поређење Декларације и његових текстова то 

непобитно потврђује. За разлику од Немаца, где се чиста мисао „нигде није могла 

                                                 
14 „Ко налаже владавину закона, чини се како налаже владавину самих бога и ума“; ко пак налаже да 

човек влада „додаје и звер“ (Јер, жеља и страст изопачују владање...). Закон је „ум без жудње“. Упор. 

Исто, 112. 
15 М. Ристић, Устанички законописац Теодор Филиповић (божидар Грујовић), 33. 
16 Исто, 34. 
17 Исто. 
18 Исто, 35. 
19 Декларација о правима човека и грађанина, Народне скупштине Француске, у: Томас Пејн, Права 

човека, Филип Вишњић, Београд 1987, 140. 
20 Исто. 
21 М. Ристић у својој књизи Устанички законописац Теодор Филиповић (Божидар Грујовић) наводи 

запажања о томе М. Костића и Ј. Продановића, 37. 
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емпиријски ухватити“,
22

 у Србији је (слично као у Француској) друштвена 

стварност давала довољно разлога и подстицаја да се човекова умна делатност 

тесно повеже са концепцијама дугорочног решавања релевантних националних и 

државних питања и задатака. 

Пошто је живео и деловао у условима општенародног устанка против 

Турака, код Грујовића треба посебну пажњу обратити на његов однос и став који је 

имао према природном праву на отпор угњетавању и борби за слободу и 

достојанство људског живљења. У једној молби, коју су султану у Цариград носили 

изабрани српски депутати, он је написао: „Тада се цео народ до крајности огорчи и 

узбуни, јер најсветији, вечни и непоколебљиви закон јесте бранити и штитити свој 

живот“, јер „и Бог заповеда да се невини животи штите од насилника и напада“.
23

 

Дакле, за разлику од појединих теоретичара (на пример, Канта), који су у својим 

списима спречавали право отпора, Грујовић инсистира на том старом природном 

(божанском) праву на резистенцију и инсурекцију, и у њему налази разлог и 

оправдање за свесрпску народну побуну и пружање отпора турским силницима и 

дахијама. 

И у писму упућеном султану, с краја 1805. почетком 1806. године, он 

отворено иступа против срамотног ропства и угњетавања: „Ако В. В. оправи војску 

на нас, ми волимо сви изгинути него се опет приклонити под јарам наших мучитеља 

[...] Боље је умрети него носити окове ропства без наде да их се икад ослободимо“.
24

 

У овим речима није тешко назрети и разазнати природноправни постулат људског 

достојанства, националног и појединачног, који се одупире подјармљености и 

ропству, и противставља смрт нељудском живљењу. А људско достојанство јесте 

централна категорија природног права, оно што је одувек опстајало у природном 

праву као трајно и непроменљиво, упркос историјским и систематским 

диференцијацијама. Оно је, у ствари, квинтесенција природног права. Грујовићев 

савременик, Немац, Шилер, у својој расправи О узвишеном говорио је „да ништа 

није тако недостојно човека као трпљење силе, јер га сила укида. Ко је врши над 

нама чини нам спорним ништа мање него људскост, ко је кукавички трпи, одбацује 

своју људскост“.
25

 

Решеност да се у борби за слободу и достојанство људског живљења иде до 

краја Грујовић изриче и у молби која је спремљена за руског цара, где се каже: „Ми 

никада нећемо више живети под влашћу иних царских одметника и боље је нама 

свима изгинути него [...] остати у овом ужасном положају“.
26

 

Божидар Грујовић има, дакле, конкретан повод да говори о природном 

праву на слободу и слободно живљење, које у нашим националним оквирима није 

имало готово никада другу цену осим смрти. Али, питање слободе није само везано 

за отпор туђину, већ и за оне релације које обухватају све врсте насиља својих 

                                                 
22 Е. Блох, Природно право и људско достојанство, 66. 
23 М. Ристић, Устанички законописац..., 22. 
24 Исто, 47. 
25 Е. Блох, Природно право и људско достојанство, 8. 
26 М. Ристић, Устанички законописац..., 48. 
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старешина и војвода. У свом „Слову“ Грујовић о томе каже: „Втора (друга) дужност 

поглавара јесте ослободити неосвобождене и слободу вилајетску сачувати, јербо 

нам је у свободи двапут мио и сладак живот. Свобода нас разлучава од зверова и 

роб гори је од звера, јербо човеку робу оно се одузима што га чини човеком. Боље је 

не живети него у поганом ропству бити. – Свобода, свобода нас људима чини, 

свобода и вољност дају војнику јакост, војводама и поглаварима мудрост и 

правосудије. Она старешинама даје љубезно к млађим отеческо срце, она 

сјашчество просвешчава и руке њихове на благословеније свободнога стада свога 

воздвише. Свобода совест народни умудрава, свобода сваког обогашчава; свобода 

орача у пољу, пастира код стоке, путника на путу, војника на војсци и домаћина код 

своје куће весели и утешава и мио му живот чини. У свободној земљи у пољу боље 

роди и марва се боље плоди, леп се хлеб једе и добро вино пије! Једном речју: где 

нема свободе, ту нема живота!“
27

 

Овако надахнуте и поетске речи о слободи (праву оду слободи) могао је 

написати само човек који је живео у времену када се рађала национална слобода и 

када се радило на установљењу унутрашње законитости и реда, којима је требало да 

буде обезбеђена стварна слобода свакодневног живљења. 

Грујовић зато посебно инсистира на успостављању таквих услова  

друштвеног и државног живота који гарантује мир и безбедност сваком појединцу. 

У већ поменутој молби султану он каже: „Природа друштвеног живота тражи да се 

појединци покоравају својој власти, али и та власт је дужна да се стара о 

безбедности својих потчињених“.
28

 А у „Слову“ се може прочитати да је прва 

дужност поглавара „старати се да је у вилајету сваки сигуран за себе, за живот свој, 

за децу и жену своју [...] Сигурност живота, имања и части сваки, па и оно дете које 

се јешче родило није, да иште од заповедника, и ако поглавар њима свима живот, 

имање и част сачувати неће или не може, није достојан поглавар бити“.
29

 

У наведеном тексту може се уочити и апострофирање још једног од 

„неотуђивих права“, додуше новијих, које је у природноправну ризницу унео 

буржоаски револуционарни покрет. То је право на својину (код Грујовића имање), 

које је по нововековном природноправном учењу неповредиво и свето право 

човеково, и нико не може ње „бити лишен“.
30

 Истовремено, овде се још једном 

подсећа на изузетну важност очувања људског достојанства („сигурност чести“), 

али је она у овом случају више окренута индивидууму и гарантовању заштите 

његове људске личности. 

Велика сличност Грујовићевих погледа са ставовима изнетим у 

Декларацији посебно је видљива када се говори о закону и извору суверености. 

Члан шести у Декларацији дословно каже: „Закон је израз воље Заједнице“,
31

 док је 

код Грујовића у „Слову“ забележено: „Закон је воља вилајетска (народна)“.
32

 И у 

                                                 
27 Исто, 35−36. 
28 Исто, 22. 
29 Исто, 35. 
30 Т. Пејн, Права човека (Декларација о правима човека и грађанина), 140. 
31 Исто. 
32 М. Ристић, Устанички законописац..., 33. 
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Декларацији и у „Слову“ се наглашава да закон мора бити једнак за све „како у 

погледу заштите тако и у погледу казне“
33

, односно сви морају бити „под једним и 

тим истим законом“.
34

 „Народ је – каже се у Декларацији – по свом бићу извор 

суверенитета. Нико, ни појединац ни група људи, не може вршити власт која не 

проистиче непосредно из Народа“ (члан трећи),
35

 док Грујовић каже следеће: „нитко 

у народу да нема власти ни најмањем сиромаху зла чинити, особито онај кога је 

народ за судију и заповедника изабрао“.
36

 Дакле, и код њега иза свега треба да стоји 

воља вилајетска (народна). 

Тражећи у унутрашњој политици слободу, законитост и правду, а у спољној 

ослобођење свих Срба, Божидар Грујовић је на теоријском плану развијао један 

рационалистички конструктивизам (на који су снажан утицај имали практични 

моменти), чије основне одреднице носе снажне демократске импулсе и принципе, 

пре свих једнакост и слободу а потом и све друге тековине вековних 

природноправних стремљења. Он их види и подразумева као утврђене константе 

сваке демократије, као априорне метафизичке претпоставке, према којима треба да 

се угледа политичка стварност. Али, политичка стварност је пружала свој отпор тим 

напредним идејним стремљењима, па се зато Грујовић код нас сматра првим 

представником „доктрине чисте демократије“.
37

 

Ипак, Грујовићев труд у целини није био узалудан. За време рада у Совјету 

све више је сузбијана свака самовоља и насилништво, а полако је отпочињала да 

функционише организација грађанске власти.
38
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BOŽIDAR GRUJOVIĆ 

AND DEMOCRATIC NATURAL RIGHTS 
  

Summary 

 

Among the learned Serbs of former Austrian and Hungarian lands (today's 

Vojvodina) at the end of the 18th century and beginning of the 19th, a special place is held 

by Teodor Filipović, better known as Božidar Grujović. 

Grujović was born in Ruma in 1778. He obtained his law degree at the university 

of Budapest. In 1804 at Kharkhiv he was appointed dozent for ancient and modern history. 

At the urging of a Serbian delegation (Čardaklija and Mateja Nenadović) which was 

visiting Russia at the time, Grujović left his teaching post and in April of 1805 travelled to 

Serbia in order to apply his considerable learning for the good of his native land. He 

served as secretary of the Praviteljstvujušči sovjet until his death on 25 March 1807. 

Like Dositej, Lazar Vojnović and Gligorije Trlajić, Božidar Grujović followed 

the mainstream rationalist thinking of his day regarding natural rights. He championed all 

the natural and inalienable human and civic rights which found expression in the 

Revolutionary French legislation of 1789. He strove to proclaim and guarantee such rights 

in Serbia under Karađorđe. 

 

Keywords: Serbia under Karađorđe, democracy, natural rights, Declaration of 

1789. 
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ЈОВАН РАЈИЋ КАО ИСТОРИЧАР 
 

 

Сажетак: Архимандрит манастира Ковиља Јован Рајић сматра се утемељивачем 

модерне српске историјске науке. Његово дело у 4 тома Исторія разныхъ славенскихъ 

народовъ наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ настало је у другој половини XVIII века, 

али је остало најзначајнија синтеза српске историје у наредних 100 година и било је значајан 

извор за формирање националне свести српског народа у време борбе за ослобођење од 

Турака и националне револуције започете 1804. године. Рад обухвата преглед радова 

нововековне српске историографије пре дела Јована Рајића, Рајићево школовање у Русији и 

прихватање тамошњег методолошког поступка. Централни део рада заузима анализа Рајићеве 

Историје и његовог метода и сравњивање са руским узорима, који ће се у нашој 

историографији одржати до дубоко у 19. век и тако снажно утицати на развитак грађанске 

свести. 

 
Кључне речи: Јован Рајић, историја историографије, српско-руске везе, историја 

словенских народа, историја српске културе. 

 

 

Јован Рајић је најкрупнија фигура српске историографије у XVIII веку и један 

од најзначајнијих културних делатника српског народа тога столећа.
1
 У време док 

                                                 
1 Ову тезу потврђује веома обимна литература написана о њему и његовом делу; овде наводимо само 

неке значајније радове, по хронолошком реду објављивања: Стефан Стратимировић, Живот Йована 

Раића, архимандрита ковильског, Беседа, 1, 1, 1868, 7–8, 23; Димитрије Руварац, Архимандрит Јован 

Рајић 1726–1801, Српска манастирска штампарија, Ср. Карловци 1901; Јован Радонић, Јован Рајић, 

Летопис Матице српске (даље: ЛМС), 209, 5, 1901, 126; Никола Радојчић, Српски историчар Јован Рајић, 

САНУ, Посебна издања, књига CCIV, Одељење друштвених наука, књига 7, Београд 1952; Лазар Чурчић, 

Књиге Јована Рајића у библиотеци манастира Ковиља, Завод за заштиту и научно проучавање 

споменика културе АПВ, Нови Сад 1959; Александар Младеновић, О народном језику Јована Рајића, 

Матица српска, Нови Сад 1964; Милорад Павић (прир.), Од барока до класицизма, Нолит, Београд 1966; 

Јован Скерлић, Српска књижевност у XVIII веку, Просвета, Београд 1966, 249–279; Радован Самарџић, 

Писци српске историје, Просвета, Београд 1976, 29–75; Сима Ћирковић, Рајићева Историја и почеци 

модерне српске историографије, ЛМС, год. 170, књ. 453, св. 4, 1994, 528–536; Марта Фрајнд (ур.), Јован 

Рајић, Живот и дело, Институт за књижевност и уметност, Посебна издања, књ. 19, Београд 1997; 
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су српску националну и државотворну свест чували Православна српска црква, 

народно предање, али и прве неспретне и непрегледне историје Ђорђа Бранковића, 

Христофора Жефаровића, Павла Јулинца и Захарије Орфелина, појава Јована Рајића 

и његове Историје значила је ударање нових, чврстих темеља народној самосвести 

и препороду. Управо ће Рајићева волуминозна Историја
2
 бити извор представа на 

којима ће Карађорђева генерација отпочети обнову српске државе и националну 

револуцију. Ти нови темељи, на којима је почивала Рајићева Историја, били су 

рационализам и просветитељство на које се ослонила и читава европска 

цивилизација настала са Француском револуцијом. Разлог због кога је Рајићево дело 

више од века било упоришна тачка српске историјске свести била је његова мера. 

Чувајући и штедећи од претеране „научне“ критике традицију и веру, ипак је јасно 

и недвосмислено применио принципе рационалистичке историографије. Његова 

историја била је саздана од патриотизма и просветитељства – пресудио је Никола 

Радојчић у до сада најкомплетнијој студији о Рајићу као историчару.
3
 Мада је 

Историја његово најзначајније дело, Рајић је стварао и на другим пољима српске 

духовности XVIII века. Као образовани теолог бранио је својим Катихизисом 

православље од унијатских подвала, писао је и преводио песме и проповеди. По 

узору на Теофана Прокоповича, учитеља својих руских учитеља, поучним 

текстовима је неговао дух својих младих читалаца. Његова ученост, пословична 

вредноћа и делатност на готово свим пољима српске културе XVIII века, учинили 

су га једним од најзначајнијих припадника круга окупљеног око митрополита 

Стефана Стратимировића. Круга који је духовно припремио Српску револуцију и у 

великој мери предодредио историју свога народа у наредном веку. 

 

1. Биографија 

 

Изрека да је човеку његова природа уједно и судбина, пуну потврду налази у 

Рајићевом животопису. Рајић није имао политичких амбиција нити 

авантуристичких склоности. Једина његова пасија била је жеља за образовањем и 

науком. То су биле покретачке силе које су га водиле од ране младости па готово до 

саме смрти. Рад и учење обележили су цео његов живот. Верујући безгранично у 

моћ науке, свестан значаја дела на коме је радио, био је спреман да ради школовања 

и истраживања крене на пут без новца, препешачи хиљаде километара, плови по 

                                                 
Чедомир Попов (ур.), Зборник радова Научног скупа Јован Рајић – историчар, песник и црквени 

великодостојник, Нови Сад, 4–5. октобар 2001, Српска академија наука и уметности, Огранак, Епархија 

Бачка, Платонеум − Архив Војводине, Нови Сад 2002; Сима Ћирковић, Јован Рајић и почеци модерне 

историографије код Срба, предговор у: Историја словенских народа (фототипско издање), Матица 

српска, Орфеус, Нови Сад 2002, VII–XXXIII. 
2 ИСТОРІЯ разныхъ славенскихъ народовъ, наипаче Болгаръ, Хорватовъ и СЕРБОВЪ, изъ тмы забвенїя и 

во свѣтъ историческїи произведенная ІОАНОМ РАИЧЕМЪ архимандрїтомъ во свято архаггелскомъ 

монастырѣ КОВИЛѢ, въ вїеннѣ, 1794 (том I–III), 1795 (том IV). 
3 Никола Радојчић, Српски историчар Јован Рајић, САНУ, Посебна издања, књига CCIV, Одељење 

друштвених наука, књига 7, Београд 1952. 
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узбурканом мору, гладује, препире се са неповерљивим и неписменим калуђерима и 

трпи разне друге недаће.  

Јован Рајић рођен је 11. новембра 1726. године у „Горњем крају“ у Сремским 

Карловцима. Његов отац Радивоје – Раја Јанковић, пореклом из видинског краја, 

био је општински говедар у Карловцима. О раном детињству и породичном животу 

зна се веома мало. Мајка му се звала Марија, а имао је сестре Марту и Сару и брата 

Теодора.
4
 Основну, заправо рускословенску, школу почео је похађати 1732. године, 

код ђакона Петра Рајкова. Несумњиво је да је од детињства показивао склоност ка 

учењу и науци. Учитељ га је 1738. године поставио за свога помоћника. Уз то 

учитељ је сиромашном Рајићу био и нека врста добротвора. Уосталом, они ретки 

Срби, који су у XVIII веку имали прилику да се школују, своје учитеље су сматрали 

трећим оцем.
5
 Будући да их је било каква завршена школа предодређивала за живот 

далеко бољи од сељачког који је очекивао већину тадашње деце. Поред читања, 

писања и основних рачунских операција, Рајић је у овој школи стекао и прва знања 

из географије, природних наука и наравно веронауке.
6
 Вероватно да је, уз то што је 

помагао свом учитељу у рускословенској школи, Рајић додатна знања стицао и у 

Латинској школи у Сремским Карловцима, којом су управљали чувени руски 

учитељи Козачински, Падуновски и Кленовски.
7
 

Пошто је 1744. године добио сведочанство
8
 о завршеној словенској школи, 

Рајић је решио да се отисне у свет ради продужетка образовања. Упутио се у 

Коморан где је ступио у језуитску гимназију. Ту је завршио и разредe синтаксе 

(ниже разреде гимназије). Издржавао се углавном дајући часове. То је било могуће 

пошто је Српска општина у Коморану у то време била једна од најнапреднијих 

српских средина са већ развијеним грађанством, које је велику пажњу посвећивало 

школовању своје деце. Међутим, пошто је био изложен притиску језуита да пређе 

на унију и веронауку и морао да учи из католичког катихизиса, одлучио је да 

школовање настави у протестантском Шопрону.
9
 Већ је поменуто да су Срби и 

словачки протестанти у Хабзбуршкој монархији били у сличном положају и да су 

                                                 
4 Станиша Војиновић, Хронологија живота и рада Јована Рајића, у: Марта Фрајнд, Јован Рајић, Живот 

и дело, Институт за књижевност и уметност, Посебна издања, књ. 19, Београд 1997, 7. 
5 Поред биолошког оца и кума на крштењу. П. С. Софрић, Моменти из прошлости и садашњости 

вароши Сентандреје, Ниш 1903, 65. 
6 Буквар Теофана Прокоповича, који је уз мале измене у својој руској, римничкој или Орфелиновој 

варијанти био основна књига за учење српских ђака у XVIII веку садржао је основна знања из набројаних 

дисциплина. Готово је сигурно да је и Рајић учио из њега, будући да је ова књига била веома 

распрострањена. .
, , ,

; 
; : 

, без године и места издања. 
7 Н. Радојчић, Српски историчар Јован Рајић, 16–17. 
8 Вредно је приметити да је Рајић један од ретких наших културних делатника (ако не и једини) из XVIII, 

па и XIX века, који је имао дипломе и сведочанства свих школа које је завршио. Већина њих су и 

сачувани. То нам јасно говори о његовом карактеру. 
9 Ово такође потврђује поменуту тезу. Рајић је упркос притисцима, прво завршио разреде па онда 

отишао. 
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имали верско-политичку аутономију која је често сужавана и нарушавана. Отуда су 

српски ђаци често слати на школовање у протестантске гимназије и лицеје у 

северној Угарској (данас Словачка). Претпоставља се да је током XVIII и прве 

половине XIX у протестантским школама у Братислави (Пожуну), Кежмарку, 

Шопрону и Модри учило око 1500 Срба. 

Тако је и Рајић уточиште од језуитског притиска потражио у гимназији у 

Шопрону. Тамо је учио и завршио више разреде гимназије, укључујући и 

филозофију, како су онда називани 7. и 8. разред. Учећи овде, преписао је 1749. 

године спис Каноник, а написао је своје прво дело Камен вјери,
10

 које је било нека 

врста његове духовне вежбе у којој је себи доказивао исправност своје вере 

побијањем теза оних који су на њега вршили верски притисак.  

У време док се Рајић школовао у Шопрону, у словачкој средини деловала је 

историографска школа настала под утицајем пијетиста, а чији су најистакнутији 

представници били Матијас Бел и за Србе посебно важан Јан Томка Саски.
11

 

Нажалост, тешко је утврдити у којој мери се он тада упознао са њиховим радом и је 

ли тада читао њихова дела. 

По завршетку „филозофије“ у Шопрону, Рајић вољан да настави науке 

кренуо је јуна 1753. године, пешке и без новца, у Кијев. Кијевска духовна академија 

имала је, још од свога оснивача Петра Могиле, дугу традицију у школовању кадрова 

који су се борили против ширења уније и била је највиша школа коју су могли 

похађати Срби из јужне Угарске. Тадашња југозападна Русија (данашња Украјина) 

била је још од времена контрареформације и оснивања Конгрегације за ширење 

вере 1622. поприште унијатског притиска. Отуда је управо ова школа, која је већ 

била прихватила модификовану верзију барока, била најпрестижније место за 

школовање богослова у православном свету. Само у периоду од 1721. до 1762. на 

Кијевској духовној академији  школовано је 28 Срба.
12

 То је изузетно велики број, 

ако се има у виду да је високошколски образованих Срба у том периоду било врло 

мало. 

За данашње време Рајићев подухват да пешке и без новца крене из Шопрона, 

преко Беча и Братиславе, ка Кијеву изгледа готово невероватан. За његово време, 

није био тако неуобичајен. У Кијеву је студирао богословске науке од септембра 

1753. до маја 1756. Судећи према двема дипломама које је тамо стекао, био је врло 

ревностан студент одличног владања. Наиме, прву диплому добио је 1755. године, 

после завршене две године студија, намеравајући, вероватно, да крене кући и 

посвети се проповедању. Друга диплома, из 1756. године, сведочи да је завршио 

трогодишње школовање на Кијевској духовној академији.
13

 За време ових студија 

                                                 
10 Каменъ вѣры. Ту је сабрано православно учење и његове предности у односу на католичко и 

протестантско.  
11 Vladislav Ružička, Školstvo na Slovensku v období neskorého feudalizmu, Bratislava 1974, 212–227; Johann 

Lipták, Geschichte des evang. Distriktual-Lyzeums A. B. in Kesmark, Kežmarok–Kesmark 1933, 87–88. 
12 Н. И. Петровъ, Воспитаники Кіевской Академіи изъ Сербовъ съ начала синодальнаго періода и до 

царствованія Екатарины II (1721–1762 гг.), Извѣстія отдѣленія языка и словесности Императорской 

Акдеміи наукъ, 1904, Т. 9, кн. 4, 1–16. 
13 Н. Радојчић, Српски историчар Јован Рајић, 22–26. 
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Рајићев „камен вере“ претворио се у праву стену. Образовање које је стекао увећало 

је његова знања и учврстило веру. Кијевска академија у то време била је прожета 

духом учења великог реформатора Теофана Прокоповича
14

, који је једно време 

управљао и Синодом. Управо су Прокоповичеви ученици били Рајићеви учитељи. 

Најзначајнији међу њима био је Григорије Конијски, који је Рајићу предавао Увод у 

богословске студије и био ректор Академије у то време.
15

 Као што је већ поменуто, 

и сам Прокопович је био аутор неколико историјских списа и један од 

најзначајнијих заступника историографских идеја петровске епохе.
16

 На тим идејама 

и ставовима Кристијана Волфа настала је и Историја В. Н. Татишчева. Извесно је 

да је Рајић за време свога бављења у Кијеву морао упознати Прокоповичеве 

историјске списе, па и Волфове погледе на историју, будући да су они тада били 

веома популарни у руским ученим круговима. Наравно, врло је незахвално правити 

овакве паралеле, без позитивних доказа о конкретним утицајима, али уочљиво је да 

су Рајић и Василиј Никитич Татишчев писали у готово исто време. Имали су сличне 

мотиве – да покажу значај својих држава и народа у историји. При томе су у 

критици извора примењивали готово идентичан метод, преузет управо од 

Прокоповича, а он гласи да већу веру треба поклањати словенским изворима, јер 

страни писци свесно искривљују историју на штету Словена.
17

 

Током студија Рајић је начинио исписе из неколико теолошких списа, али и 

дела, тада веома популарног песника и сатиричара кнеза Александра 

Димитријевича Кантемира. Поред Кијева, у тадашњој Русији је обишао и Москву, 

Чернигов и Смоленск. 

Почетком 1757. године из Русије преко Пољске и Пеште стиже у Коморан, 

где је презимио код породице Пешти, са којом је био у добрим односима још од 

времена свог ђаковања у овом граду. Потом одлази у Сремске Карловце, са намером 

да потражи службу у Латинској школи. Изгледа да су му приликом тражења те 

службе његова висока ученост и нове идеје које је усвојио у Кијеву више одмогле, 

него што су му биле препорука. Разочаран напушта Карловце, средину која тада још 

није била спремна за његову појаву, и креће поново за Кијев. Доста касније записао 

је да се на пут решио јер је у Карловцима био „отъ Видака Архідіавола 

обезчещенъ“.
18

 Тада је изгледа сазрела и његова одлука да пише српску историју. 

Због тога је наумио да крене на пут у Русију, одакле би преко Цариграда стигао до 

Хиландара. На том путу је требало да прикупи грађу за писање свога дела. На 

                                                 
14 О њему смо детаљно излагали у првом одељку рада. 
15 Н. И. Петров, Акты и документы относящіеся къ исторіи Кіевской Академіи, со ввденіемъ и 

примѣчаніями Н. И. Петрова, Т. I–V, Киев 1904–1908; IV, 212–234, 252. 
16 Међу којима је свакако најзначајнији: История императора Петра Великаго, от рождения его до 

Полтавской баталии, и взятия в плен осталных шведских войск при Переволочне, включительно, 

Сочиненная Феофаном Прокоповичем, после бывшим архиепископом Великаго Новагорода и Великих 

Лук; Изданная с обретающагося, в Кабинетской архиве дел его императорскаго величества списка, 

правленнаго рукою самаго сочинителя, Санктпетербург. 
17 ИСТОРІЯ разныхъ славенскихъ народовъ, наипаче Болгаръ, Хорватовъ и СЕРБОВЪ, изъ тмы забвенїя и 

во свѣтъ историческїи произведенная ІОАНОМ РАИЧЕМЪ архимандрїтомъ во свято архаггелскомъ 

монастырѣ КОВИЛѢ, въ вїеннѣ, 1794 (том I), Предисловіе къ любителю исторіи, без пагинације. 
18 Н. Радојчић, Српски историчар Јован Рајић, 34. 
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почетку пута у Ђуру се срео са Јаном Томком Саским, несуђеним аутором српске 

историје. Наиме, Саски је још 1728. намеравао да пише српску историју, те је о томе 

и писао митрополиту Мојсију Петровићу. Овај сусрет и том приликом разговор о 

историји балканских народа посведочио је и Саски у свом дневнику, а касније и 

Рајић у другом тому своје Историје.
19

 У Кијев је стигао септембра 1757. године. Ту 

се позабавио проучавањем руске историографске литературе, а онда наставио пут. 

Уместо да крене у Москву, како је раније планирао, отишао је у Јаши и у њему 

провео око пола године преводећи са немачког Историју Јужних Словена Казимира 

Фрескота.
20

 Одатле Рајић Дунавом креће према Црном мору и Цариграду. Тада је 

брод којим је путовао захватила бура, из које се једва извукао. Рајић је потом 

написао песму Смрт грозит (прети). Путовање је убрзо настављено, али због куге 

није могао ући у Цариград, него је после 9 дана у карантину наставио према Светој 

гори. Августа 1758. стигао је на Свету гору у манастир Хиландар, ризницу 

докумената за српску историју. Међутим, неповерљиви калуђери нису били 

расположени да му сва документа дају на увид. За два месеца боравка, уз помоћ 

Пајсија Хиландарца, потоњег писца прве бугарске историје, могао је направити 

исписе из свега неколико докумената: Живот краљева и архиепископа српских, 

Летописа насталог око 1522, Повеље краља Милутина Хиландару и Писма 

султаније Маре Хиландару.
21

 Са Свете горе је преко Сера, Дечана, Ниша и Београда 

стигао у Сремске Карловце последњих дана 1758.
22

 

На место професора у Латинској школи у Карловцима чекао је готово годину 

дана, до октобра 1759, а убрзо по постављењу за професора географије и реторике 

постао је и управник Латинске школе. Тешке нарави, а велике учености, дошао је 

Рајић поново у сукоб са околином и крајем 1762. напустио је ову службу. Током 

рада у Карловцима написао је неколико песама и нешто што бисмо данас назвали 

уџбеницима за своје предмете: географију и реторику.
23

 Срећу је даље тражио у 

служби на двору темишварског владике Вићентија Јовановића Видака. Поред 

проучавања богате Видакове библиотеке, Рајић се у Темишвару бавио и 

поучавањем локалног свештенства. Тада је написао и два богословско-проповедна 

списа и неколико песама.
24

 Априла 1764. године прешао је у Нови Сад, где у служби 

бачког владике Мојсија Путника, у епархији ђаконима, богословима и свештенству 

                                                 
19 ИСТОРІЯ разныхъ славенскихъ народовъ, II, 40. 
20 Ово дело изашло је првобитно на италијанском језику: Memorie Historiche, e Geografiche delle Dalazia 

rasccolte de D. Casimiro Freschot Beneditino, Bologna 1678. 
21 Сима Ћирковић, Јован Рајић и почеци модерне историографије код Срба, предговор у: Историја 

словенских народа (фототипско издање), Матица српска, Орфеус, Нови Сад 2002, XI. 
22 Н. Радојчић, Српски историчар Јован Рајић, 38–39. 
23 Краткое руководство в познание земно-воднаго круга, Теоретическое и практическое из латинских и 

немецких аукторов на славенскиј језик предложеное, дла обученија јуношества Славено-сербскаго и 

карловачким обштенародним школама предложено. И In nimine Iesu Brevis et succina manuductio in 

universam oratoriam exhibens praecepta eiusdem selectiora per modum quaestionum, facto adscensu ab imis ad 

superiora in usum Incultae inventutis Illyrico Serbicae in Gymnasio Arhiepiscopo-Metropolitano Carlovicens 

concinnata. 
24 Исправление грешника духом крепости и Истиное христианское наставление Восточного 

Благочестија о вери. 
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предаје богословске науке.
25

 На овом месту се коначно скрасио. У Новом Саду је 

живео следећих 8 година пишући песме и поучне богословске списе, од којих су 

неки сачувани у рукопису, док су неки током времена пропали. Нови Сад је тада 

почео израстати у значајно средиште српског грађанства у Хабзбуршкој монархији. 

Око владике Путника почео се окупљати круг људи који ће у великој мери 

допринети да овај град неколико деценија касније понесе титулу српске Атине. У 

знатној мери томе је допринео и Јован Рајић.
26

 Да се био уклопио у ову средину 

сведочи и чињеница да је 1770. године одбио понуду митрополита Јована 

Ђорђевића да пређе у Беч за свештеника капеле Светог Ђорђа и коректора 

словенских књига у Курцбековој штампарији. 

Оно што нама може бити посебно занимљиво јесте да је у време боравка у 

Новом Саду, највероватније 1768. године, Рајић завршио рад на својој Историји, о 

којој ће детаљније бити речи у даљем тексту. 

Маја 1772. године постригао се Јован Рајић у манастиру Ковиљу, а у лето 

исте године постао и његов игуман и архимандрит. Остатак живота провешће везан 

за овај манастир. Једнако као ученост, убрзо ће и тешка нарав постати 

препознатљива црта његове личности. Уз хипохондрију, од које је „већ дуже време 

поболевао“, то су биле особине које су се у манастирској изолованости могле само 

појачавати. Отуда су у његовим белешкама и писмима остали бројни записи од кога 

је и када све био вређан и „безчащенъ“, заправо с ким се све свађао. Уз то, једно 

време је био у немилости митрополијског двора, што је његове непријатеље и 

храбрило да се сукобљавају с њим. Пред крај живота дошао је у сукоб и са братијом 

свога манастира, што је доводило до несугласица чији појавни облици никако нису 

били достојни манастира. Потоњи српски митрополит, и глава националног 

покрета, Стефан Стратимировић
27

 био је свестан слабости Рајићевог карактера,  али 

је такође одвећ био свестан и значаја овог ученог намћора и његовог рада за 

националну културу, те му је толерисао понашање особењака. 

Поред Историје, Рајић је Српство задужио још једним делом од великог 

значаја. То је био његов Катихизис штампан 1774. године.
28

 У историји ове 

књижице огледа се целокупна историја Срба у Хабзбуршкој монархији XVIII  века. 

Наиме, после дужег спора око издавања катихизиса за Србе, на седници Синода 19. 

јуна 1774. године царски комесар Матезен саопштио је Синоду жељу царице да се у 

школе уведе „добар“ катихизис. Српским епископима је предат рукопис на 

немачком језику, који они умало нису усвојили. Због своје богословске спреме на 

ову седницу био је позван и Рајић. Схватајући да је реч о тексту у коме су разлике 

                                                 
25 Исте године штампан је у Венецији Рајићев превод богословско-проповедног списа Слова о грешном 

человеку Гедеона Криновског. 
26 Никола Радојчић,  Јован Рајић и Нови Сад, ЛМС, књ. 140, 394, 6 (децембар 1964), 467–477. 
27 Стратимировић је више пута наглашавао да је био Рајићев ученик, при томе је мислио на Рајићеве 

списе из којих је учио. 
28 , . :

í ,

í õ : . .. ъ '

ъ ъ . . Више издања, наведено према издању из 1793. 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1704255913402283&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Radojcic,%20Nikola%22
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између православног и католичког учења објашњене магловито, како би се могле 

тумачити на различите начине, Рајић је инсистирао да се текст одбије. Штавише, он 

је тврдио да је то заправо католички катихизис Петра Канизија. Синод је одбио да 

прихвати овај рукопис. Међутим, српски архијереји су се нашли у невољи кад им је 

комесар саопштио да имају рок од свега 23 дана да предају нови рукопис, а у 

противном ће предложени бити штампан и то у тиражу од 10.000 примерака. За тај 

посао је одређен једини који га је у ондашњој српској цркви могао урадити – Јован 

Рајић. И заиста, он га је написао за свега 17 дана.
29

 Био је то Рајићев потпуни 

тријумф. Овај катихизис биће готово до Првог светског рата у употреби и доживеће 

велики број издања. Сведочиће о борби Срба за очување своје вере.  

До смрти 1801. године Рајићев живот је имао два тока. Први који је обележио 

неуморни рад на писању и превођењу богословских, историјских и песничких списа 

и који ће му донети славу једног од најученијих Срба међу савременицима. Други 

ток обележиле су непрестане свађе са црквеним великодостојницима, али и својом 

манастирском сабраћом, од многих тужби и противтужби, до сипања паприке у 

попару и црног лука у кафу и других анегдота, које су познате готово колико и 

његова славна дела. Међу овим делима, за тему овог рада, свакако су битна бар још 

два. То су песма Бој змаја с орлови, која говори о последњем аустро-турском рату у 

XVIII  веку, и превод са немачког Гебхардијеве Кратке историје краљевства 

Србије, Расције, Босне и Раме.
30

 Ово је заправо био 55. том грандиозно замишљене 

Гатријеве (W. Guthrie) и Грејеве (J. Gray) Историје света, која се односила на 

Балкан. 

 

2. Рајић као историчар 

 

Писање историје у XVIII  веку није било само историографски чин, већ 

културно па и политичко прегнуће. Историја је поред језика била моћно средство за 

поткрепљивање политичких интереса и омеђавање граница народа. То је једнако 

био случај и код развијенијих и оних мање развијених европских народа. Тако је и 

српска јерархија, којој је у део пала брига о народним пословима, још од краја XVII 

века, на све начине покушавала да подстакне писање српске историје. У претходном 

излагању поменуто је више таквих случајева. Ако се има у виду да су Срби у 

Хабзбуршкој монархији просто вапили за историјом, онда је помало чудна 

чињеница да је Рајићева Историја разних словенских народа стајала у рукопису од 

1768. године, када је завршена, па све до 1794, када су одштампана њена два тома. 

Још је чудније да она није била одштампана ни убрзо после 1784. године, када је 

Рајић, на неки начин, права на своје рукописе „продао“ свом заштитнику Мојсију 

                                                 
29 Предраг Пузовић, Како је настао Катихизис Јована Рајића, у: Марта Фрајнд (ур.), Јован Рајић, Живот 

и дело, Институт за књижевност и уметност, Посебна издања, књ. 19, Београд 1997, 329–334. 
30 , ,

, , ..
1793. У наслову Рајићевог превода изостављено је Гебхардијево име (Ludvig Albresht 

Gebchardi). 
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Путнику. Од тада је рукопис био на располагању црквеним званичницима. Прилике 

за Србе ни тада нису биле много боље него када је, почетком XVIII века, Исаија 

Ђаковић преговарао са Витезовићем о штампању српске историје. Никола Радојчић, 

без имало двоумљења, тврди да би судбина рукописа Рајићеве Историје била 

слична оној коју су доживеле Бранковићеве Хронике, да на митрополијски трон 

1790. године није дошао Стефан Стратимировић.
31

 Овај учени митрополит се и сам 

пасионирано бавио проучавањем историје.
32

 Међутим није то био једини разлог 

због којег се он веома ангажовао да се Рајићево дело публикује. Тај подухват му је 

олакшала и чињеница да је његов пријатељ (а можда и повереник) Стефан 

Новаковић постао власник Курцбекове штампарије. Лично је 1793. отишао у Ковиљ 

и уз вештину, ауторитет па и ласкање „истргао“, како је сам записао, од Рајића 

рукопис. Потом га је хитно, буквално сутрадан, послао у Беч Новаковићу. Оволика 

журба и лично ангажовање нису били случајни. Стратимировић свакако не би био 

онолико мудар и далековид, каквим га ми данас сматрамо, да тада, 1793. године, 

није имао јасне представе о стању у Србији и да није видео каква је историјска 

прилика за обнову српске државе на видику. Никако при томе не треба сметнути са 

ума да је у време када он ово ради већ била избила Француска револуција и да су 

почели револуционарни ратови. Знао је да такав подухват, као што је обнова – 

стварање државе, није био могућ без историјског утемељења. Отуда је хитао да 

Рајићева Историја буде што пре штампана. Поред бечког издања, радио је на томе 

да књига буде штампана и у Русији. Требало је придобити јавно мњење и политичке 

кругове у овој православној земљи за веће ангажовање у будућим догађајима. 

Упркос распрострањеној предрасуди да је Русија била вољна да у том тренутку 

помаже Србе, њена дипломатија се после споразума Катарине Велике и Јосифа II у 

Могиљеву, вођена својим интересима дефинисаним „Грчким пројектом“, потпуно 

повукла са десне обале Дунава. Тиме је Србија била препуштена у аустријску сферу 

утицаја. Стратимировић је знатан део своје енергије трошио да тајним каналима 

одржава везе са Русијом и да је на сваки начин заинтересује за српско питање. 

Издавање Рајићевог дела може се посматрати као коцкица у склапању овога 

мозаика. Вероватно је сличне мотиве имао Стратимировић и када је јула 1798. 

године комплет Историје послао у Гетинген Августу Лудвигу Шлоцеру, човеку 

који је у интелектуалним круговима ондашње Европе сматран највећим научним 

ауторитетом за словенске народе, и чији су ученици покренули славну едицију 

Monumenta Germaniae Historica.  

Рајићева Историја у 4 тома одштампана је у Бечу у штампарији Стефана 

Новаковића 1794–1795. године  (прва три тома 1794, а четврти 1795. године). Прва 

књига прештампана је у Петрограду 1795, али преостала три тома нису изашла у 

Русији. 

                                                 
31 Н. Радојчић, Српски историчар Јован Рајић, 62–64. 
32 О томе недвосмислено сведоче белешке руских путописаца који су са њим у више наврата разговарали 

на историјске теме: Архивъ братьевъ Тургеневыхъ, Путешествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по 

Славянскимъ земямъ въ 1804. году, подъ редакцией В. М. Истрина, Санкт Петербург 1915; Записки и 

письма А. С. Кайсарова, Карловицъ 1804, 20. Сентября/2. Октября. 



262 

 

Рајић је у предговору објаснио мотиве за писање свог историјског дела: 

најпре да буде на услузи своме „отечеству“, затим да и Срби добију своју историју, 

као што су се сви народи већ потрудили „са славом описати“ своју прошлост. На 

крају архимандрит ковиљски наводи мотив који су у својим предговорима, готово 

на идентичан начин, изнели и Татишчев и Ломоносов – да би побио стране приче о 

Србима писане с „гађењем и клеветама“.
33

 Сами ови мотиви, по својој природи, 

стоје у опреци са критичким методом, мада их Рајић није увек доследно 

примењивао на штету критике извора. 

Четири тома Рајићеве Историје разних словенских народа подељено је у 11 

књига, заправо 11 целина, а оне су подељене на главе. Прва књига има чак 22 главе 

и говори о Словенима од најстаријих времена. У њој је изложио своје виђење 

етногенезе, порекла словенског имена, обичаје Словена, језик, културу и стару 

религију. Рајић у Словене убраја и Готе, Аваре и Вандале, а као полусловене наводи 

Влахе. Посебна глава посвећена је Роксоланима које назива и Русијанима.
34

 Ова 

књига се завршава покрштавањем Словена. Врло је занимљиво упоредити ову прву 

Рајићеву књигу са првом књигом Руске историје Василија Никитича Татишчева.
35

 

За сваку од Рајићеве 22 главе можемо наћи одговарајућу у 33 главе код Татишчева. 

У оба дела излагање почиње словенским старинама, језиком, културом, старом 

религијом, анализом порекла имена, пише се и о другим народима и завршава се 

покрштавањем. Слична је концепција и Ломоносовљеве историје,
36

 која је, истина, 

много краћа, и коју је Рајић и навео у списку коришћених извора и литературе. 

Друга књига Историје разних словенских народа, такође штампана у I тому, 

обрађује бугарску историју. Она има 9 глава и почиње пореклом и језиком Бугара, а 

завршава се падом њихове државе под Турке. 

Књига трећа се налази на почетку другог тома. Она има 6 глава у којима је 

обрађена стара историја Далмације, потом историја Хрвата. Ова књига сеже до 

Рајићевог времена и описа савремених институција „Илирика“. Број извора које је 

Рајић користио за писање прве три књиге прилично је ограничен. Користио је 

застарели руски спис Синопсис, који је настао као извод из старих руских летописа 

и коришћен је у XVII веку као приручник за учење историје. Користио је и 

Владиславићев превод на руски Орбиновог Краљевства Словена из 1722. године, 

Бранковићеве Хронике и Illiricum vetus et novum Јана Томке Саског. 

Са  четвртом књигом, која се такође налази у другом тому, почиње опис 

српске историје. Она има 5 глава и у њој је дат географски опис српских земаља 

(прилично произвољан), а потом је изложена античка историја тих простора. 

Географски увод био је манир у историографији још од краја XVII века. У 

                                                 
33 ИСТОРІЯ разныхъ славенскихъ народовъ, I, Предисловіе къ любителю исторіи, без пагинације. 
34 Глава XX прве књиге првог тома носи наслов О Роксолнанахъ или Россїанахъ. 
35 Татищев Василий Никитич, История Российская, часть первая, Електронско издање интернет адреса: 

www.bibliotekar.ru/rusTatishcev/index.htm 
36 М. В. Ломоносов, Древняя российская история от начала российскаго народа до кончины великаго 

князя Ярослава Перваго или до 1054 года, сочиненная Михайлом Ломоносовым статским Советником, 

Профессором Химии и Членом Санкт-Петербургской Императорской и Королевской Шведской 

Академий наук, I–II, Санкт Петербург 1766. 
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словенску историографију увели су га следбеници Кристијана Волфа, пре свега 

Татишчев и Ломоносов, а држали су га се Бајер, Милер и Шлецер.  

Пету књигу Рајић започиње обећањем да ће српски народ описати 

„непристрастним пером“, прославити га и из таме заборава увести у историјску 

свест.
37

 Може бити да су ове речи заправо најбоља карактеристика целог Рајићевог 

прегнућа. У овој, петој, књизи, која има 7 глава, описано је насељавање Срба на 

Балкан. У њој су поменути легендарни кнежеви који су предводили насељавање 

Срба. Она се делимично поклапа са садржајем прве књиге. Као изводе за ову књигу 

користио је исписе из Витезовићеве Објашњене Србије, Бранковићевих Хроника, 

Illiricum vetus et novum и Константина Порфирогенита. 

Шеста књига описује преднемањићки период српске историје. Иако свестан 

да за овај период нема поузданих извора, Рајић је уз мало двоумљења ипак одлучио 

да ову тему уврсти у своје дело. Он каже да у овој књизи описује „словено готске 

краљеве Далмације и Србије“, и да њих није погрешно назвати и српским 

краљевима. Рајић јасно указује на вечито питање наше историографије о средњем 

веку – шта је било пре Немањића. Он констатује да стари српски писци, којих је 

ионако мало и чији су списи недоследни, почетак српске државе воде од Немање, а 

о кнежевима који су Србе доселили и о њиховој историји у „Илирику“ не говоре 

„ни речи“.
38

 Излагање у овом делу историје Рајић темељи на нешто ширем списку 

извора. Користи Барски родослов (Летопис попа Дукљанина), Орбина, Фрескота, 

Бранковића, Јована Скилицу
39

, Ану Комнину
40

 и Јована Зонару
41

. 

Рајићевим савременицима, а и српском читаоцу у следећем веку, 

најзанимљивија је била седма књига Историје. У њој је у 14 глава, на 419 страна (у 

другом тому), обрађен немањићки период српске историје. Овде је обухваћен 

период од Стефана Немање (укључујући и излагање о његовом пореклу) па до 

смрти краља Вукашина у Маричкој бици, заправо повест о успону, опадању и 

пропасти српског царства, да парафразирамо наслов дела Рајићевог савременика 

Едварда Гибона.
42

 Без намере да правимо усиљене паралеле, упадљива је сличност 

између узрока због којих по Рајићу пропада српско и по Гибону Римско царство – 

то је код оба аутора више пута наглашено одсуство врлине и исквареност. Гибоново 

дело заиста јесте објављено за Рајићевог живота, али је мало вероватно да га је 

читао. Међутим, обојица су убеђене присталице просветитељских идеја, на основу 

којих су дошли до сличних закључака. У прилог томе говори и Рајићев осврт на 

српске средњовековне писце изнет на почетку ове, седме, књиге. Он, наиме, овим 

ауторима замера што нису описали и објаснили унутрашње уређење српске државе, 

                                                 
37 ИСТОРІЯ разныхъ славенскихъ народовъ, II, 121. 
38 Исто, II, 280–282. 
39 Његова Кратка историја, писана у форми родослова византијских царева, обрађује период од 811. до 

1057. године. 
40 Њена Алексијада у 15 књига је апологија њеног оца Алексија Комнина. Обухвата период од 1069. до 

1118. године 
41 Он је аутор добро написане и на изворима утемељене Сажете историје, која обухвата период до 1118. 

године. 
42 Edvard D. Gibon, Opadanje i propast rimskog carstva, Beograd 2003. 
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њене институције, законе, војску, него су писали о томе „коју су цркву и манастир 

наши краљеви подигли, где су се постригли и како су постили и томе подобно“.
43

 

Овакве речи имају посебну тежину, ако знамо да их пише један богослов и монах. 

Из њих се јасно види да је Рајић био поборник просветитељског погледа на свет, као 

уосталом и његови учитељи у Кијеву, који су били баштиници идеја Теофана 

Прокоповича. Као изворе за овај одељак користио је Рајић Пахимера,
44

 

архиепископа Данила II, Милутинове и Душанове повеље које је преписао у 

Хиландару, записе и натписе са зидова манастира  Дечана, Орбина, и на неколико 

места Нићифора Григору и Лаоника Халкокондила. Ова књига Рајићеве Историје 

била је код српских читалаца актуелна и у другој половини XIX века, будући да је 

1880. године прештампана и објављена на савременом српском језику у штампарији 

браће Јовановић у Панчеву.
45

 

Осма књига објављена је у трећем тому, и има девет глава. У њој је обрађена 

историја Србије у време кнеза Лазара, Косовске битке и Стефана Лазаревића. 

Занимљиво је да у првој глави говори о пореклу кнегиње Милице (указујући на 

њено порекло од Немањића) и пореклу кнеза Лазара, а да у даљим главама Лазара 

„производи“ за цара. Као изворе за ову књигу користи Цароставник, Хронограф и 

Бранковићеве Хронике. 

У деветој књизи, која има 9 глава, пише Рајић о деспотима Бранковићима. 

Прво излаже о пореклу ове породице, потом описује деспотовање Ђурђа 

Бранковића, а завршава кратком владавином деспота Лазара Бранковића. По 

природи ствари, извор за ову књигу биле су Хронике, међутим, настојао је да се 

критички односи према тврдњама изнетим у њима. 

И десета књига, која је такође у трећем тому, има 9 глава. У њој су описани 

Срби у Угарској од пада Деспотовине до Мохачке битке. Описани су „јунаштва 

деспота Вука“, деспотовање Ђорђа и Јована, Јакшићи, пад Београда и Мохачка 

битка. Поново су у Рајићево дело уткане Хронике, али и Бонфини, Иштванфи и 

Витезовић као противтежа Бранковићевим конструкцијама. 

Последња, једанаеста, књига чини цео 4. том и има 14 глава. У њој је дат 

преглед историје Срба у „Угарској под Аустријском влашћу“ од Мохачке битке до 

пада Београда 1739. године, а затим су само поменути догађаји до укидања српске 

патријаршије. Овај том говори о Србима у Монархији и има јасну политичку поруку 

о њиховом значају и заслугама за њу, пре свега у одбрани од Турака. Упадљиво је 

да у наслову неколико глава ове једанаесте књиге Рајић употребљава синтагме: 

                                                 
43 ИСТОРІЯ разныхъ славенскихъ народовъ, II, 283. 
44 Григорије Пахимер аутор је дела Историјски описи, које обухвата период од 1255. до 1308. Био је 

савременик догађаја које описује те дело има изворну вредност. О балканским Словенима говори с 

потцењивањем.  

Рајић доноси његове вести о краљу Урошу. Свестан њихове изворне вредности, али у духу са својим 

принципом да не верује страним ауторима који говоре лоше о српској историји, он налази соломонско 

решење, па пише: „Не верујемо његовим хулама, али чујмо његову причу...“, ИСТОРІЯ разныхъ 

славенскихъ народовъ, II, 397–399. 
45 Јован Рајић,  Немањићи, Браћа Јовановић, Панчево 1880, св. 1–4.  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=2117525547973494&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Rajic,%20Jovan%22
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српска храброст, српске победе, српска верност, њихова славна дела.
46

 Посебна 

глава посвећена деспоту Ђорђу Бранковићу и „његовим славним делима“ настала је 

на основу исписа које је Рајић начинио из Хроника. 

Из изложеног садржаја види се да је Рајићево дело и по обиму и по садржају 

српска историја, уз кратак увод о старој словенској, бугарској и хрватској историји, 

а не историја разних словенских народа, како је то најављено у наслову. Сигурно је 

да је и сам Рајић био свестан оваквог садржаја и структуре свога дела. Ако га можда 

на почетку писања и није тако замислио, када га је завршио, морало му је бити јасно 

да је реч о српској историји. Ипак, он је оставио наслов Историја разних словенских 

народа. Ни Стратимировић припремајући га за штампу није интервенисао. 

При анализи утицаја на историографско дело Јована Рајића битну улогу игра 

и језик којим је ово дело писано. Рајић је богословска и друга дела духовно-црквене 

садржине писао рускословенским језиком, будући да су она тако писана и у Русији 

његовог времена. Као кијевски ђак сматрао је да сва православна литература треба 

да буде разумљива свим словенским народима. Песме и друга књижевна дела писао 

је Рајић српским књижевним језиком свога времена – славеносрпским, са више или 

мање примеса народног језика. Историју разних словенских народа написао је 

руским књижевним језиком XVIII века (историографским слогом, како га је назвао 

Никита Толстој) у коме је било елемената рускословенског језика.
47

 Руски 

књижевни језик којим је писана Историја био је у Русији у употреби готово до 

краја XVIII века, док није заживела Ломоносовљева реформа. Овај језик је имао 

неке синтаксичке карактеристике латинског и немачког, те је био погодан за 

цитирање историјских извор. Отуда га Толстој и назива историографским слогом. 

Овим језиком била је штампана и Татишчевљева Историја, и Орфелинова 

биографија Петра Великог. И Орфелиново и Рајићево друго издање штампано је у 

Русији, уз врло мале измене, будући да је оно и изворно било штампано на језику 

тадашње руске књижевности.
48

  

Из наведеног би се могло извести неколико закључака. Прво, Рајићу је као 

руском ђаку била добро позната руска историографска литература, као што смо већ 

навели, вероватно и исписи из Татишчевљеве Руске историје. У противном не би 

подражавао њен језик и стил, већ би писао на рускословенском језику на коме је 

проучавао богословска дела. Друго, његова историја је пре могла бити намењена 

кругу образованих руских читалаца него ширим слојевима српског друштва, којима 

је руски књижевни језик био слабије разумљив. Отуда је, рецимо, Ђорђе Натошевић 

предлагао да се Рајићева Историја посрби и поново штампа.
49

 Ово би донекле 

                                                 
46 ИСТОРІЯ разныхъ славенскихъ народовъ, IV, 1–3. 
47 Н. И. Толстој, Литературный язык у сербов в конце XVIII века, национальное возрождение и 

формирование славянских литературных языков, Наука, Москва 1978, 269–328; Александар 

Младеновић, Језик у текстовима Јована Рајића, у: Марта Фрајнд (ур.), Јован Рајић, Живот и дело, 

Институт за књижевност и уметност, Посебна издања, књ. 19, Београд 1997, 127–131. 
48 Богдан Терзић, Један поглед на руски књижевни језик у делима Захарија Орфелина и Јована Рајића, у: 

Марта Фрајнд (ур.), Јован Рајић, Живот и дело, Институт за књижевност и уметност, Посебна издања, 

књ. 19, Београд 1997, 141–147. 
49 Исто. 
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потврдило и претходно изнету тезу да је Стратимировић намераво да руску јавност 

упозна са српском историјом пред предстојеће догађаје. Истина, аустријским 

круговима овај језик је био даљи од, рецимо, славеносрпског на коме се писало у 

њиховој монархији. Међутим, веома утицајном у политичким, научним и 

грађанским круговима и главном ауторитету свога времена за словенска питања А. 

Л. Шлоцеру је управо руски књижевни језик био познат. Штавише, на њему је 

објавио неколико дела. Из тог разлога Стратимировић му је послао комплет 

Рајићеве Историје, коју је овај са пажњом пропратио, и у Посвети свог 

најзначајнијег дела Нестор, коју је наменио Стратимировићу, поменуо Рајића и 

Атанасија Стојковића као хвале вредне српске ауторе.
50

 Будући да је Шлоцер у 

нашој науци далеко мање познат од Леополда Ранкеа, скрећемо пажњу да његов 

утицај у научним круговима и јавности германског света није био ништа мањи него 

генерацију касније утицај писца Српске револуције. Отуда би се могла извући 

паралела о односу Стратимировића и Шлоцера са научним везама Вука и Ранкеа. 

О историографском раду Јована Рајића најбоље сведочи његово дело, које 

код Срба није било превазиђено до дубоко у XIX век. Оно је прештампавано више 

пута у изводима и у целини. После издања у Бечу (прва три тома 1794. године, а 

четврти 1795), покренуто је 1795. издавање Историје у Петрограду, али је оно 

заустављено после штампања првог тома. Целокупно издање у четири тома 

прештампано је у Будиму 1823. године. У изводима и прерадама са осавремењеним 

језиком штампали су је: Димитрије Давидовић као Историју народа србског у Бечу 

1821. и у Београду 1846,
51

 Милован Видаковић као Историју славеносрпског 

народа
52

 и Данило Медаковић као Повестницу србског народа.
53

 Овом треба додати 

већ поменуто издање у едицији браће Јовановић, у којој су преведени на савремени 

српски језик штампани одељци који обрађују историју српских династија и 

племићких породица Немањића, Мрњавчевића, Бранковића и Хребељановића.
54

 

За време у коме је настала, Рајићева Историја била је солидно поткрепљена 

изворима и писана модерним историографским методом. Ова два аспекта 

оспоравали су јој касније неки српски историчари судећи из свог времена, а не на 

основу сличних дела из друге половине XVIII века. По речима Илариона Руварца, за 

Историјом су готово до краја XIX века посезали српски историчари као за 

својеврсним „аркивом“, будући да ни тада нису били објављени сви извори које је у 

                                                 
50 Несторъ, Russische Annalen in ihrer Slavonischen Grundsprache vergleichen, übersetzt und erklärt von 

August Ludwig Schlözer, Göttingen 1802–1809. Zweter teil, стр. 1–2, пре прве стране. 
51 Дела Димитрія Давидовића, кнь 1, Исторія народа србскогъ, печатана у Вієни године 1821, друго 

изданіє, Садржи и Животъ Кара-Ђорђа Петровића, врховнога вожда народа србскогъ, Светићъ, 

Препечатана Григоріємъ Возаровићемъ, Кньиговезцемъ и кньигопродавцемъ, у Княжеско-Србской 

Кньигопечатньи, у Београду 1846. 
52 Исторіа славено-сербскаго народа изъ разныхъ ауктора по Раичу и другихъ некихъ собрана и на 

простый діалектъ сербский отъ начала народа до силнаго Стефана, перваго царя сербскаго, списана 

Милованомъ Видаковичемъ. Частъ 1–4, У Княжеско-Србской Типографіи, У Београду, 1833–1837. 
53 Данило Медаковић, Повестница србског народа, од најстарији времена до године 1850, Народ. 

кньигопечатња Дан. Медаковића, у Новом Саду 1852, I–II. 
54 Јован Рајић,  Немањићи, Мрњавчевићи, Гребељановићи, Бранковићи, Браћа Јовановић, Панчево 1880, 

књ. 1–7. 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=0028280996479763&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Medakovic,%20Danilo%22
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=2117525547973494&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Rajic,%20Jovan%22
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њој сабрао и навео Рајић. Ово дело је у потпуности испунило замисао свога аутора и 

потребу српског народа из његовог времена да српску историјску свест постави на 

нове рационалистичке основе и покаже да су Срби државотворан народ са славном 

историјом. Отуда је Никола Радојчић и констатовао да је ова Историја саткана од 

просветитељских идеја и патриотизма.
55

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Н. Радојчић, Српски историчар Јован Рајић, 68. 



268 

 

ĐORĐE ĐURIĆ 

 

 

JOVAN RAJIĆ AS HISTORIAN 
 

Summary 

 

Archimandrite of Kovilj Jovan Rajić is considered the founder of modern Serbian 

historical scholarship. His four-tome work, Исторія разныхъ славенскихъ народовъ 

наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ, despite having been written in the latter half of 

the 18th century, remained the most significant synthesis of Serbian history for the next 

hundred years, and was a key text in the formation of Serbian national consciousness, both 

during the struggle for liberation from the Turks and during the 1804 revolution. This 

work presents a literature review of early modern historiography before Rajić, his 

education in Russia and his acceptance of the methodologies acquired in that country. The 

main section of the work analyses the History of Rajić, its methods and comparability to 

the Russian models which prevailed in Serbian history writing well into the 19th century, 

leaving strong impressions on the developing national consciousness. 

 

Keywords: Jovan Rajić, history of historiography, Serbian-Russian ties, history of 

Slavic peoples, history of Serbian culture. 
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GABOR GVOŽDŽAK – ISTAKNUTA LIČNOST U KULTURNOM, 
NACIONALNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU RUSINA 

U JUŽNOJ UGARSKOJ U DRUGOJ POLOVINI XIX VEKA 

 

 
Sažetak: Gabor Gvoždžak (1824–1900) je odigrao značajnu ulogu u kulturnom, 

nacionalnom i političkom životu Rusina u Južnoj Ugarskoj u drugoj polovini XIX veka. Kao 

pitomac grkokatoličke seminarije u Zagrebu bio je član učeničkog kružoka „Ilirsko društvo“. Za 

vreme revolucije 1848/1849. godine bio je dobrovoljac u redovima mađarske revolucionarne vojske 

i stekao je čin oberlajtnanta. Autor je Spomenice (1891) upućene Križevačkoj eparhiji i banu 

Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije Kuenu Hedervariju, u kojoj je zahtevao ravnopravnost 

za Rusine u toj eparhiji. Osnovao je tri fondacije za pomoć svojim sunarodnicima i učenicima 

zanatlijske škole u Crvenki. Kao sponzor pomogao je objavljivanju zbornika rusinskih narodnih 

pesama Русскій соловей 1890. godine. Devedesetih godina XIX veka kao član Socijaldemokratske 

partije Ugarske istakao se kao aktivista koji je delovao u Kulskom srezu, posebno među Rusinima. 

 

Ključne reči: Gabor Gvoždžak, Rusini u Južnoj Ugarskoj, grkokatolici, Križevačka 

eparhija,  Русскій соловей, Socijaldemokratska partija Ugarske. 

 

Istoriografija o Rusinima u Južnoj Ugarskoj do 1918. godine ne obiluje 

istaknutim ličnostima, ali ima pojedinaca koji su svojim delom i radom ostavili značajnog 

traga u prošlosti svog naroda pa i šire. Među ove svakako spada Gabor/Havrijil Gvoždžak 

(1824–1900), rođen u Kucuri od oca Janka Gvoždžaka, grkokatoličkog sveštenika, i 

majke Ane rođ. Halupkay.
1
 Kao sin sveštenika, posle osnovne škole nastavio je dalje 

školovanje. Nije poznato kada i gde je započeo svoje srednjoškolsko obrazovanje, ali ima 

podataka da je 1840. godine bio pitomac grkokatoličke seminarije Križevačke eparhije u 

Zagrebu. Tada je bio član učeničkog književnog kružoka „Ilirsko društvo“, koje su 

osnovali pitomci ove seminarije 1839. godine. Društvo je prihvatilo osnovne nacionalne i 

kulturne ideje Ilirskog pokreta i stajalo je na pozicijama uzajamne saradnje svih 

                                                 
1 Жирош, Мирон, Три фондацї Ґабра Ґвожджака, Шветлосц, 4, Руске слово, Нови Сад 1982, 407–408. 
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slovenskih naroda. Četrdesetih godina XIX veka članovi tog društva bili su i Rusini iz 

Bačke i Srema, pitomci grkokatoličke seminarije u Zagrebu, Dionizije Šovš iz Kucure, 

Andrija Laboš iz Šida i Gabor Gvoždžak iz Krstura. Gabor Gvoždžak je 1840. godine 

poklonio čitaonici Ilirskog društva Zabavnik za 1819 po Dimit. Davidoviću napravljen.
2
 I 

dok su se neki Rusini tada i kasnije isticali kao članovi tog društva, na primer Andrija 

Laboš, koji je svoje književne radove čitao na sastancima društva i objavljivao u nekim 

časopisima, između ostalih i u almanahu Бачкa вилa,
3
 G. Gvoždžak je 1841. godine bio 

isključen iz njegovog članstva jer je, kako se navodi u odluci „društvo naše svojim 

blatnim jezikom pred dušmani svete narodnosti naše ogovarao“ i pokazao se kao „najveći 

dušmanin svega što se Slavjanstva u opče, a Ilirstva napose tiče“.  Gvoždžak je tada imao 

17 godina.  

Posle toga,  1844. godine pitomci/studenti bogoslovije Križevačke eparhije u 

Zagrebu uputili su žalbu protiv G. Gvoždžaka. Ovaj podatak je pronađen u knjizi exhibita, 

odnosno kratkih opisa dokumenata koji su ulazili i izlazili iz kancelarije Križevačke 

eparhije, ali sam dokument sa brojem 31/1844. nije pronađen u njenom Arhivu 

Križevačke eparhije u Križevcima (dalje: AKE). Na osnovu šturog podatka iz opisa 

dokumenta ne može se tačno utvrditi razlog nesporazuma između G. Gvoždžaka i 

potpisnika žalbe. Međutim, i prethodni događaj, kada je G. Gvoždžak 1841. godine 

isključen iz članstva „Ilirskog društva“, kao i njegovo kasnije ponašanje, sugerišu 

zaključak da je u osnovi ovog nesporazuma sa kolegama na studijama 1844. godine 

njegova antihrvatska, odnosno promađarska orijentacija. Posle toga nalazimo podatak da 

je G. Gvoždžak 1846. godine bio na studijama teologije u Kaloči. U knjizi exhibita se 

samo navodi da iz Kaloče šalju križevačkom episkopu informaciju o napredovanju G. 

Gvoždžaka na studijama.
4
 Sasvim je moguće da je on u Kaloču prešao i koju godinu 

ranije. Razlog njegovog prelaska sa studija u Zagrebu u Kaloču nije poznat: da li ga je 

tamo uputio sam episkop, ili je možda tamo otišao iz drugih razloga.  

Vikar Kaločke nadbiskupije je i 1847. godine poslao križevačkom episkopu 

informaciju o studijama i ponašanju klerika G. Gvožđžaka. Nažalost, to je samo kratka 

informacija iz knjige exhibita,
5
 ali sam dokument nije pronađen u ovom arhivu. Izgleda da 

je G. Gvoždžak 1847. godine završio ili završavao studije teologije i bio je pred 

ženidbom. Tada je njegov otac, paroh u Krsturu, molio episkopa za oslobađanje od tri 

javna oglašavanja u crkvi povodom sklapanja braka svog sina klerika,
6
 ali u knjizi 

exhibita nije naveden razlog za oslobađanje od propisane procedure. Može se samo 

pretpostaviti da je to zahtevano zbog žurbe da brak bude što pre sklopljen. Datum 

sklapanja braka nije poznat. Posle toga prvo klerik G. Gvoždžak
7
, a posle toga i njegov 

                                                 
2 Šimrak, Janko, Grkokatoličko sjemenište u Zagrebu (Prigodom 250 godišnjice osnutka), Spomenica Kalendar 

grkokatolika Križevačke biskupije za godinu 1932, Zagreb 1932. 
3 Лабош, Федор, История Русинох Бачкей, Сриму и Славониї 1745–1918, Союз Русинох Українцох 

Горватскей, Вуковар 1979; Бачка вила – publikacija sa ilirskim tendencijama koja je u vidu almanaha izlazila 

u Novom Sadu pod uredništvom Petra Jovanovića (1841, 1842, 1844−1845).  
4 AKE, 68/1846 
5 AKE, 94/1847 
6 AKE, 118/1847 
7 AKE, 52/1848 
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otac J. Gvoždžak upućuju križevačkom episkopu žalbe protiv krsturskog kapelana Janka 

Malića
8
, a ovaj je u pismu episkopu dokazivao svoju istinu, navodeći da paroh J. 

Gvoždžak i njegov sin G. Gvoždžak žele da ga isteraju iz Krstura, da bi se tako 

obezbedilo mesto kleriku Gaboru koji je očekivao rukopoloženje za sveštenika. Sve ovo 

ukazuje da su se u crkvenom životu odvijale i zakulisne radnje koje često ne samo da nisu 

mogle da se sakriju od očiju vernika nego su često i vernici na razne načine učestvovali u 

međusobnim razmiricama svojih duhovnih pastira.     

U junu 1848. godine paroh Janko Gvoždžak obratio se križevačkom episkopu 

Gavrijilu Smičiklasu s molbom da njegov sin Gabor bude rukopoložen za sveštenika.
9
 

Može se pretpostaviti da je Gabor tada već primio neke niže činove. Nažalost, nismo 

pronašli nikakve podatke koji bi ukazivali na to da je križevački episkop odbio ili da je na 

neki način odugovlačio sa rukopoloženjem G. Gvoždžaka, ali Gabor ipak nije bio 

rukopoložen. Ističemo takođe da nismo našli podatke koji bi nedvosmisleno ukazivali na 

to da se G. Gvoždžak obraćao episkopu s molbom da ga zaredi za sveštenika. Ostaje 

pitanje zašto G. Gvoždžak nije postao sveštenik. Jedan od razloga može se naslutiti iz 

činjenice da je J. Gvoždžak 1847. godine molio episkopa za oslobođenje od tri 

oglašavanja povodom ženidbe svog sina Gabora. Za oslobađanje od oglašavanja mora 

postojati valjani razlog, a taj nam nije poznat. Ako je razlog da se što pre sklopi brak bila 

činjenica da je verenica G. Gvoždžaka bila u drugom stanju, sasvim je moguće da je 

episkop odbio da rukopoloži klerika koji do primanja sakramenta ženidbe nije sačuvao 

predbračnu čistotu. 

Možda su postojali i drugi razlozi, zbog kojih križevački episkop nije zaredio 

klerika G. Gvoždžaka. Da li je to možda njegova promađarska orijentacija, koja je, 

najblaže rečeno, iritirala Hrvate, episkopa i sveštenike Križevačke eparhije. Verovatno bi 

mogli da mu progledaju kroz prste njegove „mladalačke nestašluke“, zbog kojih je kao 

„mađaron“ i „dušmanin Slavjanstva“ 1841. godine bio izbačen iz članstva „Ilirskog 

društva“, ali njegovo učešće u akciji rusinskog grkokatoličkog sveštenstva Križevačke 

eparhije u Bačkoj u leto 1848. godine sigurno nije moglo da ostane bez posledica. Naime, 

grkokatolički sveštenici Rusini iz Bačke u leto 1848. godine uputili su križevačkom 

episkopu G. Smičiklasu zahtev u ultimativnom obliku u kom su tražili od njega da u roku 

od mesec dana potvrdi njihove crkveno-nacionalne zahteve. Zahtev potpisan u ime svih 

Rusina u Bačkoj – „Svi Russi u Bačkoj“ dodatno je uticao na zatezanje odnosa između 

uprave Križevačke eparhije i sveštenika Hrvata s jedne strane i rusinskog sveštenstva u 

okviru te eparhije s druge strane.
10

  

Posle revolucije 1848/1849. godine predstavnici Križevačke eparhije, verovatno s 

ciljem da bi umanjili značaj spomenutih zahteva rusinskog sveštenstva iz Bačke, 

okvalifikovali su ovu akciju kao neodgovorno ponašanje promađarski orijentisanih 

mladog sveštenika Janka Saniča i klerika G. Gvoždžaka, koji su uticali na kucurskog 

                                                 
8 AKE, 54/1848 
9 AKE, 53/1848 
10 Рамач, Янко, Руснаци у Южней Угорскей (1745–1918), Войводянска академия наукох и уметносцох, 

Нови Сад 2007, 280-284. 
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paroha Đuru Šovša da stane na čelo ove akcije.
11

  Međutim, Gabrijel Boič, novosadski 

grkokatolički paroh i bačko-sremski vicearhiđakon Križevačke eparhije, u pismu 

križevačkom episkopu 1848. godine upozoravao je da rusinski sveštenici u Bačkoj 

organizuju neku pobunu protiv uprave eparhije, a da je „mozak“ te akcije kucurski paroh 

Đura Šovš.
12

 Gabor Gvoždžak je za vreme revolucije 1848/1849. godine stupio u redove 

mađarske revolucionarne vojske i u toku rata dobio čin oberlajtnanta.
13

 Da li je to možda 

imalo veze sa odugovlačenjem ili odbijanjem križevačkog episkopa da ga zaredi za 

sveštenika? Na ovo još uvek ne nalazimo odgovor.  Na osnovu raspoloživih izvora ne 

može se steći utisak da je učešće G. Gvoždžaka u redovima mađarske revolucionarne 

vojske  za vreme revolucije dovelo do dodatnog komplikovanja njegovih odnosa sa 

upravom Križevačke eparhije, jer mu je križevački episkop 1851. godine ponudio mesto 

glavnog učitelja u konfesionalnoj školi u Krsturu.
14

 Pošto je G. Gvoždžak odbio tu 

ponudu, novosadski paroh Georgije Smičiklas, koji je bio i bačko-sremski vicearhiđakon, 

obavestio je o tome križevačkog episkopa, ali mu je poslao i Gvoždžakov pismeni 

odgovor da bi episkop video kakav je Gabor čovek.
15

  

  Na početku šezdesetih godina G. Gvoždžak je postao notar u svom rodnom selu 

Krsturu. To se desilo posle suspenzije sa položaja notara Karla Salaja zbog raznih 

mahinacija sa fondom udovica i siročadi 1860. godine. Međutim, izgleda da je takvo 

Salajevo ponašanje počelo mnogo ranije, jer je krsturski paroh J. Gvoždžak pisao 

križevačkom episkopu o njegovim finansijskim mahinacijama još 1846. godine.
16

 Kada je 

K. Salaj 1860. godine bio suspendovan, okružna vlast je umesto njega postavila za notara 

Srbina, koji je zbog sličnih prevara bio suspendovan sa dužnosti notara u Starom Staparu. 

Predstavnici Krstura su bili veoma nezadovoljni takvim rešenjem i obratili su se 

križevačkom episkopu Georgiju Smičiklasu moleći ga da se založi da na mesto notara u 

Krsturu bude postavljen sin krsturskog paroha Gabor Gvoždžak.
17

 

Komisija koja je ispitivala navode o krivici K. Salaja nastojala je da dokaže 

njegovu nevinost. Uzalud su Krsturci dokazivali podžupanu Bačke županije da je K. Salaj 

delimično priznao svoju krivicu i da je obećao da će oštećenima vratiti novac. Kada je u 

Županiji konstatovano da K. Salaj nije kriv, okružni sudija Petar Fratričević došao je u 

Krstur sa vojnicima da silom vrati K. Salaja na mesto notara. Tom prilikom je došlo do 

otvorenog sukoba između žitelja Krstura i vojnika. Sudija P. Fratričević je naredio 

vojnicima da pucaju u goloruki narod koji nije dozvoljavao da K. Salaj uđe u opštinsku 

                                                 
11 Рамач, Янко, Руснаци у Южней Угорскей (1745–1918), 406. 
12 APNS, 59/1848 – kopija pisma vicearhiđakona G. Boića križevačkom episkopu G. Smičiklasu, N. Sad, 26. 

septembra 1848. godine. 
13 Врабель, Михаилъ, Русскій соловей, Книгопечатня „Келетъ“, Унгваръ 1890. 
14 Рамач, Јанко, Прилог историји русинске школе у Новом Саду (1862–1895), Годишњак Филозофског 

факултета у Новом Саду, књ. ХХIII (1994), Филозофски факултет Нови Сад, Нови Сад, 1994, 59. 
15 AKE, 1851/448 – pismo Georgija Smičiklasa križevačkom episkopu Gabrijelu Smičiklasu, Novi Sad, 23. 

decembra 1851. godine, i tu navodi razlog zbog čega prilaže i pismeni odgovor G. Gvoždžaka: „ut Illustritas 

Vestra Ep[isco]palis spiritum ilius hominis penitius perspicere valeat, patet“.  
16 Рамач, Янко, Зраженє керестурскей општини з новтарушом Салайом, Шветлосц, 6, Руске слово, Нови 

Сад 1989, 739. 
17 Рамач, Янко, Зраженє керестурскей општини з новтарушом Салайом, 739. 
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kuću. U toj akciji bilo je i ranjenih. Posle toga su otpočele istražne radnje o nemilom 

događaju da bi se utvrdili i kaznili krivci.
18

 

U jesen 1861. raspisan je javni konkurs za mesto notara u Krsturu. Od tri 

prijavljena kandidata velikom većinom glasova izabran je G. Gvoždžak. Ipak, u selu je 

nastavljena borba između pristalica G. Gvoždžaka i pristalica K. Salaja. Gabor Gvoždžak 

je u jesen 1862. godine u pismu križevačkom episkopu opisivao prilike u Krsturu i žalio 

se na administratora parohije Vasilija Luskancija da ovaj stalno pravi u selu protiv njega 

razne intrige i da noću okuplja oko sebe ljude i podbunjuje ih protiv njega i zalaže se da 

na dužnost notara bude vraćen K. Salaj. Krsturski pojac Antonij Salkač u privatnom 

pismu križevačkom episkopu navodi da u Krsturu postoje dve stranke: veća, koja je protiv 

bivšeg notara K. Salaja, i manja, koja ga podržava i želi da ga vrati na tu dužnost. U toj 

stranci značajnu ulogu imaju administrator parohije V. Luskanci i kapelan Dionizij Šovš. 

Dalje navodi da je ta stranka optužila pred županijskim organima notara G. Gvoždžaka u 

nastojanju da ga smene sa te dužnosti.
19

 

Administrator parohije V. Luskanci je izneo križevačkom episkopu svoju istinu: 

na početku 1863. godine on se žalio episkopu na starog krsturskog paroha J. Gvoždžaka i 

njegovog sina notara Gabora da podbunjuju narod protiv njega i da žele da ga isteraju iz 

Krstura. Na kraju, da bi smirio stalne sukobe između dve suprotstavljene stranke u selu, 

episkop je premestio V. Luskancija u drugu parohiju.
20

   

 U jesen 1863. godine veća grupa vernika (57 potpisnih) iz Krstura obratila se 

pismom križevačkom episkopu opisujući prilike u selu. Zahvaljivali su episkopu zbog 

toga što je premestio iz parohije V. Luskancija, sa kojim se nisu slagali. Dalje navode da 

se V. Luskanci sprijateljio sa nekim predstavnicima vlasti u Županiji, koji i dalje rade 

protiv stanovnika Krstura. Tako je K. Salaj oslobođen optužbe, a 12 ljudi iz Krstura je 

osuđeno za organizovanje pobune u selu protiv K. Salaja.
21

 Osuđeni Krsturci obratili su se 

apelacionom Septemviralnom sudu, zbog toga potpisnici ove molbe traže od episkopa da 

se založi za ove nepravedno osuđene kod nekog od sudija tog suda. Pored 12 meštana, bili 

su osuđeni i notar G. Gvoždžak zato što je pisao ljudima žalbe protiv K. Salaja, i njegov 

otac, stari paroh, koji je branio svoje vernike.
22

 Nismo uspeli da pronađemo podatake o 

epilogu ovog sudskog procesa, koji je usledio posle događaja koji su nekoliko godina 

potresali život stanovnika u Krsturu. 

 Gabor Gvoždžak je izvesno vreme obavljao dužnost notara u Krsturu. Posle toga 

je radio kao sudski izvršitelj u Kuli i izgleda da se obavljanjem ovog posla lepo obogatio. 

Predstavljao se kao „posjednik“.
23

 

Iako nije postao sveštenik, G. Gvoždžak je ostao veran zahtevima rusinskog 

sveštenstva iz 1848. godine i posle revolucije, i nastavio je svoju „borbu“ protiv uprave 

Križevačke eparhije osamdesetih i devedesetih godina. U decembru 1880. godine 

krsturski paroh Andrija Laboš je obavestio Duhovni stol Križevačke eparhije da je Gabor 

                                                 
18 Рамач, Янко, Зраженє керестурскей општини з новтарушом Салайом, 741. 
19 Isto, 742. 
20 Isto, 743 
21 Isto, 743. 
22 Isto, 744. 
23 Жирош, Мирон, Три фондацї Ґабра Ґвожджака, 415–416. 
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Gvoždžak, „čovek nemirne prirode, koji svuda gura svoje nečiste prste“, došao u Krstur sa 

gotovom molbom, adresovanom na ugarsko ministarstvo, u kojoj se zahteva da se Rusini 

izdvoje iz Križevačke eparhije.
24

 Posle toga i administrator parohije Šid Stefan Kiš u 

pismu Iliji Hraniloviću, svom prethodniku na toj dužnosti, piše da je G. Gvoždžak 

sastavio „njekakvu molbenicu na magjarskom jeziku“ s ciljem da se Rusini u Bačkoj 

otcepe od Križevačke eparhije i da se pripoje grkokatoličkoj Mukačevskoj eparhiji. Ova 

„molbenica“ je bila prosleđena i među Rusine u Sremu, a učitelj Petro Kočiš tajno je 

prikupljao među ljudima potpise za nju. Sveštenik S. Kiš uverava  I. Hranilovića da P. 

Kočiš u tome neće imati uspeha, jer je on „od oltara narod zastrašio i ukorio“.
25

 Tekst 

molbe nije poznat, a sam G. Gvoždžak je kasnije uveravao križevačkog episkopa da istu 

nije poslao ni županijskim vlastima niti ministarstvu. Naime, u martu 1881. godine 

Gvoždžak se obratio križevačkom episkopu G. Smičiklasu otpužujući krsturskog paroha 

A. Laboša i administratora grkokatoličke parohije u Šidu S. Kiša da crkvene 

propovedaonice koriste i u političke svrhe i za obračun sa neistomišljenicima.
26

  

  Krajem avgusta 1891. godine G. Gvoždžak je uputio predstavku Duhovnom 

stolu Križevačke eparhije u kojoj ukazuje da od osnivanja Križevačke eparhije postoje 

fondacije za školovanje svešteničkog podmlatka, i mada Rusini čine dve trećine vernika 

ove eparhije, od 32 pitomca u seminariji ove eparhije u Zagrebu Rusina ima 5 ili 6. On 

smatra da je to neodrživo stanje i traži odgovor koji su razlozi za takvo nekorektno 

postupanje prema Rusinima.
27

 

U septembru 1891. godine G. Gvoždžak je sastavio i uputio Spomenicu banu 

Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije Dragutinu Kuenu Hedervariju, u kojoj je dosta 

opširno opisao prilike u Križevačkoj eparhiji od njenog osnivanja do najnovijeg vremena. 

U uvodnom delu je istakao ulogu i doprinos Rusina monaha čina Svetog Vasilija Velikog 

u razvoju Križevačke eparhije i doprinos Rusina iz Bačke u vreme njenog osnivanja. Tu 

ponovo ističe da dve trećine vernika ove eparhije čine Rusini: prema podacima koje 

navodi Križevačka eparhija je tada imala 21.116 vernika, od toga 13.312 Rusina (9.900 u 

Bačkoj i 3.412 u Sremu) i 7.909 Hrvata. Dalje pokazuje da je od osnivanja Križevačke 

episkopije 1777. godine očigledno napredovanje i porast broja grkokatolika u Bačkoj i 

Sremu i stagniranje unije na teritoriji Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Gvoždžak smatra 

da je upravo zbog takvih tendencija u porastu odnosno stagniranju broja vernika u te dve 

nacionalne zajednice u okviru eparhije pokojni križevački episkop Ilija Hranilović 

predvideo da će Rusini preuzeti „uzde“ u upravljanju Križevačkom eparhijom i da će 

doprineti jačanju unije na ovim prostorima. 

Gvoždžak u Spomenici priznaje da postoje određene razlike između Rusina i 

Hrvata ne samo u njihovom jeziku nego i u čitanju, odnosno izgovoru tekstova na 

crkvenoslovenskom jeziku, kao i u njihovom crkvenom pevanju, ali je smatrao da je 

                                                 
24 AKE, 505/1880 – pismo krsturskog paroha I vicearhidijakona A. Laboša Duhovnom stolu Križevačke 

eparhije, Krstur, 2. 12. 1880. 
25 AKE, 532/1880 – pismo Stefana Kiša Iliji Hraniloviću, Šid, 22. 12. 1880.  
26 AKE, 170/1881 – pismo G. Gvoždžaka križevačkom episkopu G. Smičiklasu, Kula, 22. 3. 1881. Pismo pisano 

na mađarskom jeziku.  
27 AKE, 405/1891 – predstavka G. Gvoždžaka Duhovnom stolu Križevačke eparhije, Kula, 29. 8. 1891. 

Predstavka je pisana na mađarskom jeziku.  
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suviše tendenciozna tvrdnja hrvatskih sveštenika da se način na koji sveštenici Rusini 

izgovaraju/čitaju staroslovenske tekstove i njihovo crkveno pevanje toliko razlikuju od 

crkvenoslovenskog izgovora i crkvenog pevanja pravoslavnih Srba da oni smatraju da 

Rusini ne slede grčki obred i da zbog toga sveštenici Rusini teško mogu nešto uraditi na 

privlačenju uniji pravoslavnih Srba. Na kraju Gvoždžak umesno konstatuje: ako su 

spomenute razlike stvarno toliko velike, kako onda sveštenici Hrvati mogu da budu 

nameštani u rusinske parohije u Bačkoj i Sremu? 

Gvoždžak je posebno isticao one pojave i praksu za koje je smatrao da 

odslikavaju očiglednu neravnopravnost Rusina sa Hrvatima u okviru Križevačke eparhije, 

odnosno maćehinski odnos hrvatskog sveštenstva i uprave eparhije prema rusinskom 

sveštenstvu i Rusinima uopšte. Kao dokaz takvog odnosa navodi činjenicu da iako Rusini 

čine dve trećine vernika eparhije, od 32 pitomca duhovne seminarije Križevačke eparhije 

samo 5 su Rusini, a ostali su Hrvati. Po njemu, upravo takvom politikom primanja 

pitomaca u seminariju obezbeđuje se dominacija hrvatskog sveštenstva u eparhiji. 

Gvoždžak navodi da su rusinski sveštenici uvek bili svesni svega toga, ali da zbog „mira u 

kući“ nikad nisu hteli da previše potenciraju ova pitanja.
28

 

Gvoždžak je svoju Spomenicu sastavio u vreme sedisvacantiae Križevačke 

eparhije, te je mogao da, ukazujući na zapostavljenost Rusina, još energičnije zahteva da 

za episkopa bude izabran Rusin. Za G. Gvoždžaka je upravo izbor Rusina za novog 

episkopa taj jezičak na vazi koji može da prevagne i da kod Rusina oživi nadu u bolje 

odnose u okviru Križevačke eparhije i ostajanje u njoj, ili će im dati za pravo da se 

konačno izdvoje iz nje. U Spomenici Gvoždžak direktno ne spominje izdvajanje Rusina iz 

Križevačke eparhije, ali veoma opširno opisuje stanje u njoj i oštro kritikuje mnoge 

postupke i praksu hrvatskog sveštenstva i uprave eparhije koji su bili upereni protiv 

Rusina, ili u pravcu minimalizacije njihove uloge u upravljanju eparhijom. 

Gvoždžak je uputio Spomenicu banu Kuenu Hedervariju s ciljem da njega i širu 

javnost informiše o dubokoj krizi u upravi i u odnosima u Križevačkoj eparhiji i da 

dokaže da je jedini izlaz iz ovakvog stanja da se za episkopa izabere Rusin te da Rusini 

već jednom dobiju mesto i ulogu koja im pripada u upravljanju eparhijom zbog činjenice 

da čine dve trećine njenih vernika. 

Nema podataka o tome da je Gvoždžak 1891. godine pokušao da nađe pristalice 

za svoju Spomenicu među Rusinima u Bačkoj i Sremu i među rusinskim sveštenstvom. 

Nije poznat ni odgovor bana K. Hedervarija, niti reakcija uprave Križevačke eparhije i 

hrvatskog ili rusinskog sveštenstva. Gabor Gvoždžak je napisao svoju Spomenicu u 

septembru 1891. godine, a 19. oktobra za križevačkog episkopa bio je imenovan Julije 

Drohobecki, Rusin poreklom iz Mukačevske grkokatoličke eparhije, i instaliran na 

dužnost 28. avgusta 1892. godine. Mada u ovom trenutku nemamo dovoljno argumenata 

da dokažemo da je Spomenica G. Gvoždžaka imala odlučujuću ulogu u izboru Rusina J. 

Drohobeckog za križevačkog episkopa, treba napomenuti da je u ono vreme bilo i takvih 

mišljenja. Smatramo ipak da je vreme od septembra, kada je G. Gvoždžak potpisao svoju 

Spomenicu, do 19. oktobra iste godine, kada je J. Drohobecki imenovan za križevačkog 

                                                 
28 AKE 698/1891 – Spomenica G. Gvoždžaka banu Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije Dragutinu Kuenu 

Hedervariju, septembar 1891. Prepis, pisano na hrvatskom jeziku.  
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episkopa, bilo veoma kratko da bi ona na neki način mogla da utiče na njegov izbor. U 

crkvi se o takvim stvarima ne odlučuje na brzinu. Čini nam se da su mađarske vlasti 

odlučile da na čelo Križevačke eparhije stane Rusin Julije Drohobecki ne zbog Rusina i 

njihovih želja, niti zbog nastojanja G. Gvoždžaka, već zbog toga što su u osobi J. 

Drohobeckog pronašle čoveka lojalnog državnoj i nacionalnoj politici Ugarske.  

Među Rusinima u Bačkoj i Sremu nije posebno isticano da je izbor J. 

Drohobeckog za križevačkog episkopa zasluga G. Gvoždžaka, ali su oni sa velikim 

oduševljenjem dočekali vest da je Rusin došao na čelo eparhije i sa zadovoljstvom su ga 

prihvatili kao svog sunarodnika. Međutim, istaknuti ukrajinski etnograf i folklorista 

Volodimir Hnatjuk je 1897. godine, prilikom boravka među Rusinima u Bačkoj, istakao je 

da Rusini u ovim krajevima nisu ništa dobili izborom J. Drohobeckog za episkopa, jer on 

ničim nije pokazao da se oseća kao Rusin i ništa za njih nije uradio.
29

 

Nastojanje G. Gvoždžaka da se Rusini u Bačkoj i Sremu izdvoje iz Križevačke 

eparhije i da se pripoje Mukačevskoj ili Prešovskoj grkokatoličkoj eparhiji, u kojima su 

Rusini činili većinu vernika, na prvi pogled možda se i čini kao značajan potez u 

nastojanju Rusina u Južnoj Ugarskoj da se snažnije povežu sa Rusinima u severoistočnoj 

Ugarskoj. Ipak, ne bi trebalo zanemariti okolnosti u kojima se sve to događalo. Od 

sedamdesetih godina XIX veka pojačava se proces asimilacije odnosno mađarizacije 

Rusina u severoistočnoj Ugarskoj, a predstavnici grkokatoličke crkve imali su u tome 

značajnu ulogu.
30

 Upravo zbog činjenice da je poslednja četvrtina XIX i početak XX veka 

vreme najintenzivnije asimilacije Rusina u severoistočnoj Ugarskoj, u kojoj je 

grkokatolička crkva imala značajnu ulogu, može se reći da snažnije povezivanje Rusina u 

Južnoj Ugarskoj sa Rusinima u severoistočnoj Ugarskoj tada više nije moglo da donese 

neki boljitak Rusinima u Bačkoj i Sremu u njihovom kulturno-prosvetnom i nacionalnom 

životu. Pokazalo se da su Rusine u Bačkoj i Sremu više štitili Hrvati, predstavnici 

Križevačke eparhije, naročito episkop Ilija Hranilović, koji je upozoravao na opasnost od 

mađarizacije koja će uslediti posle pretvaranja rusinskih konfesionalnih škola u državne, 

sa državnim mađarskim nastavnim jezikom.
31

 Nema osnova za tvrdnju da je G. Gvoždžak 

svojom akcijom objedinjavanja Rusina u Bačkoj i Sremu u crkveno-verskom pogledu sa 

Rusinima u severoistočnoj Ugarskoj kao krajnji cilj imao njihovo utapanje u ukupni 

kulturno-prosvetni i nacionalni život njihovih sunarodnika u severoistočnog delu Ugarske, 

što bi neminovno rezultiralo i snažnijom i sveobuhvatnijom asimilacijom, niti ima 

naznaka da je bio svestan mogućih negativnih posledica koje bi usledile posle 

objedinjavanja Rusina u Bačkoj i Sremu sa njihovim sunarodnicima na severoistoku 

države. Kao državni službenik lojalan vlastima G. Gvoždžak nije prepoznavao opasnost 

od mađarizacije Rusina u Bačkoj i Sremu, ali je s druge strane prenaglašavao opasnost od 

njihove kroatizacije, koja je, istini za volju, postojala, ali je ipak realno bila mnogo manja 

od opasnosti koja je dolazila od mađarizacije.       

                                                 
29 Гнатюк, Володимир, Руски населєня у Бачки, Етноґрафични материяли з Угорскей Руси, т. V, Руске 

слово, Нови Сад 1988, 85. 
30 Маґочій, Павло Роберт, Формування національної самосвідомості:Підкарпатська Русь (1848–1948), 

Ужгород 1994, 38-50. 
31 Рамач, Янко, Руснаци у Южней Угорскей (1745–1918), 343-345. 
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Gabor Gvoždžak se istakao i kao dobrotvor osnivanjem tri fondacije: jedne za 

pomoć siromašnim rusinskim učenicima, jedne za pomoć učenicima zanatlijske škole u 

Crvenki i jedne za pomoć siromašnim rusinskim devojkama prilikom udaje.
32

 Prva 

fondacija u iznosu od 100 forinti austrijske vrednosti osnovana je s ciljem da se godišnja 

kamata od 8% utroši za kupovinu udžbenika na mađarskom jeziku. Pravo na udžbenike 

imaju siročad, siromašni i vredni učenici dobrog ponašanja, rusinske narodnosti i 

grkokatoličke veroispovesti iz Bač-bodroške županije: iz Bačkerestura, Kucure, Starog 

Vrbasa, Đurđeva i Novog Sada. O detaljima raspodele novca na pojedine škole prema 

broju učenika odluku će donositi mađarski kraljevski školski nadzornik. Fondacija počinje 

da se primenjuje od školske 1886/87. godine. Druga fondacija u iznosu od 500 forinti 

austrijske vrednosti osniva se s ciljem da se 8% kamata svake godine utroši za kupovinu 

„devojačkog sanduka“ prilikom udaje sirotim, siromašnim devojkama, Rusinkama 

grkokatoličke veroispovesti, iz Bačkerestura, Kucure, Starog Vrbasa, Đurđeva i Novog 

Sada, koje krasi religijski i neporočni moralni život i ponašanje. U aktu o osnivanju 

fondacije tačno je predviđeno kako i kojim redom će se pomoć svake godine dodeljivati. 

Treća fondacija kao Fondacija zanatlijske škole u Crvenki u iznosu od 100 forinti 

austrijske vrednosti osniva se s ciljem da se od sume koja čini 8% kamate dodeli 5 forinti 

onom učeniku koji pored drugih predmeta pokaže najbolji uspeh u mađarskom jeziku, a tri 

forinte da se dodeli učeniku koji na dan ispita bude najbolji sa svojim remek-delom. 

Osnivač fondacije ovlašćuje upravu Zanatlijske škole u Crvenki da dodeljuje nagrade iz 

ove fondacije.
33

 

Sve tri fondacije G. Gvoždžaka svedoče o njegovoj iskrenoj nameri da 

materijalno pomaže najsiromašnijim, ali dobrim učenicima, i siromašnim devojkama 

prilikom udaje. Dve fondacije su ograničene samo na Rusine grkokatolike iz Bač-

bodroške županije. Treća se odnosi na učenike zanatlijske škole u Crvenki. Kao državni 

službenik i čovek lojalan vlastima, Gvoždžak u dve fondacije, namenjene učenicima, 

posebnu pažnju pridaje učenju državnog mađarskog jezika. 

Kada je krsturski učitelj Mihajlo Vrabelj, poreklom iz severoistočne Ugarske, 

1890. godine sastavio i pripremio za štampu zbornik rusinskih narodnih pesama Русскій 

соловей, G. Gvoždžak je finansijski pomogao da zbornik bude štampan u Užgorodu. 

Verovatno zbog toga M. Vrabelj posvećuje svoj zbornik meceni G. Gvoždžaku.
34

 

Gabor Gvoždžak se aktivno uključivao u neke događaje u kulturno-prosvetnom 

životu Rusina u Bačkoj i Sremu, na šta su predstavnici Križevačke eparhije ili rusinski 

sveštenici ponekad reagovali optužujući ga da se u sve meša. Tako, na primer, kada je 

1893. godine Duhovnom stolu Križevačke eparhije stigla prijava protiv Petra Poljaka, 

učitelja u konfesionalnoj rusinskoj školi u Novom Sadu, posle ispitivanja osnovanosti 

prijave ispostavilo se da su neki članovi te crkvene opštine napisali prijavu po 

instrukcijama G. Gvoždžaka koji je hteo da u ovu školu umesto P. Poljaka dovede na 

                                                 
32 Жирош, Мирон, Три фондацї Ґабра Ґвожджака, 410–415. 
33 Isto, 410-412. 
34 Posle naslovne strane zbornika sledi  posveta koju M. Vrabelj upućuje „Его Благородію Господину 

Гавріилу Гвождяку 1848-го года ордовѣнчаному Отечество охранительному оберлайтнанту, 

благосердному покровителю убогихъ русскихъ братіевъ и пр.“ 
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mesto učitelja svog rođaka Salonskog.
35

 Posle toga, 1896. godine je nastao sukob između 

grkokatoličkog paroha u Novom Sadu Jovana Hranilovića i Mihajla Vrabelja, učitelja u 

rusinskoj konfesionalnoj školi u Novom Sadu. Paroh J. Hranilović je privremeno 

suspendovao M. Vrabelja sa te službe, a Duhovni stol Križevačke eparhije je dosta dugo 

ispitivao okolnosti i opravdanost suspenzije učitelja M. Vrabelja. Tada se J. Hranilović 

obratio Duhovnom stolu i molio je da se slučaj konačno reši, jer dok se to ne reši, likuje 

G. Gvoždžak, patron M. Vrabelja.
36

   

Na kraju, nekoliko reči i o političkoj delatnosti G. Gvoždžaka koja dolazi u 

poslednjim godinama njegovog života. Gvoždžak je bio član Socijaldemokratske partije 

Ugarske. Prema do sada poznatim podacima, on je najviše radio među Rusinima u 

Kulskom i Vrbaskom srezu, naročito 1897. godine. 

Volodimir Hnatjuk je prilikom svoje naučnoistraživačke ekspedicije među 

Rusinima u Bačkoj 1897. godine, između ostalog, prikupio i zabeležio svedočenja 

predstavnika agrarnog proletarijata u Krsturu, tadašnjem Bačkeresturu, u kojima se govori 

o teškom životu najamnih radnika i o organizovanju štrajkova najamnih radnika na pustari 

Pusta gde je na nekoliko velikih parcela gajen pirinač, kao i o organizovanju štrajka 

najamnih zidarskih radnika prilikom gradnje opštinske kuće u Krsturu. Tu se samo 

spominje da, kada su saznali o delovanju „socijalista“ u Sentomašu/Srbobranu, Vrbasu i 

Kuli, odmah su neki siromašni nadničari iz Krstura otišli u Kulu „kod onog gospodina, da 

se o svemu raspitaju“. A kada su se vratili, odmah su se okupljali i „potpisivali se za 

socijaliste“ i odneli su papir jednom čoveku da odnese socijalistima u Kuli. Dalje se 

navodi da su tom prilikom dobili savete kako da nastupaju pred poslodavcima i kako da 

organizuju štrajkove, što su oni i radili.
37

 Nažalost, tu informator, verovatno iz opreza 

zbog mogućih represija od strane vlasti, ne navodi preciznije podatke i ne daje nikakva 

imena. Međutim, u drugim izvorima se navode precizniji podaci o početku delovanja 

Socijaldemokratske partije Ugarske među Rusinima u Bačkoj i navodi se da je G. 

Gvoždžak iz Vrbasa bio jedan od najvrednijih agitatora socijalističkog pokreta među 

Rusinima u Kucuri i Krsturu.
38

 

Da G. Gvoždžak nije bio tek običan član Socijaldemokratske partije Ugarske 

jasno ukazuje i činjenica da je na kongresu partije u Pešti držao govor na srpskom 

jeziku.
39

  

Posle završenih studija teologije G. Gvoždžak nije postao sveštenik, ali je ceo 

život bio aktivan u javnom, kulturnom, prosvetnom i crkvenom životu Rusina u Bačkoj i 

Sremu. Od studentskih dana odlučno se suprotstavljao dominaciji Hrvata u okviru 

Križevačke eparhije, zahtevajući ravnopravnost za Rusine, koji su uvek činili više od 

                                                 
35 Рамач, Јанко, Прилог историји русинске школе у Новом Саду (1862–1895), 574. 
36 AKE, 1674/1896 i APNS), 113/1896 – pismo J. Hranilovića Duhovnom stolu Križevačke eparhije, Novi Sad, 

22. оktobra 1896, u kom on navodi: „Učitelj Vrabely triumfira, a još više triufira njegov patron, zloglasni Gavro 

Gvoždjak u Kuli, koji na sva vrata po Kuli viče, kako ću ja konačno biti pred mojim učiteljem ponižen [...]“. 
37 Гнатюк, Володимир, Руски населєня у Бачки, 104. 
38 Mesaroš, Šandor, Radnički pokret u Bačkoj (1890–1918), Institut za izučavanje istorije Vojvodine, Novi Sad 

1975, 95. 
39 Lebl, Arpad, Građanske partije u Vojvodini 1887–1918, Filozofski fakultet u Novom Sadu – Institut za 

istoriju, Novi Sad 1979, 289. 
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polovine vernika te eparhije. Aktivno je učestvovao u revoluciji 1848/1849. godine u 

redovima mađarske revolucionarne vojske i stekao čin oberlajtnanta. Kao državni 

službenik, lojalan vlastima, prihvatao je zvaničnu politiku mađarskih vlasti u odnosu 

prema nacionalnim manjinama. Kao imućan čovek, isticao se i kao mecena u javnom, 

kulturnom i prosvetnom životu Rusina u Bačkoj. Gvoždžak je kao aktivni član 

Socijaldemokratske partije Ugarske najviše delovao među Rusinima Kulskog sreza. 

Njegov nemirni duh uvek je iskakao iz utabanih kolotečina zatvorene i patrijarhalne 

zajednice Rusina u Bačkoj i Sremu, u kojoj su u drugoj polovini XIX veka  grkokatolički 

sveštenici bili jedina inteligencija i nastojali su da kontrolišu ukupan društveni život 

Rusina. 
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JANKO RAMAČ 

 

 

GABOR GVOŽDŽAK: 

A DISTINGUISHED PERSONALITY 

IN THE CULTURAL, NATIONAL AND POLITICAL LIFE 

OF THE RUTHENIANS IN SOUTH HUNGARY 

IN THE SECOND HALF OF THE 19
TH

 CENTURY 
 

Summary 

 

Gabor Gvoždžak (1824-1900) played a significant role in the cultural, national 

and political life of the Ruthenians in southern Hungary in the second half of the 19th 

century. As a resident of a Greek Catholic seminary in Zagreb, he was a member of the 

Illyrian student organization, from which he was thrown out because of his pro-Hungarian 

orientation. During the Revolution of 1848/1849 he joined the Hungarian Revolutionary 

Army as a volunteer and was promoted to the rank of oberlieutenant. He is the author of 

Promemoria (1891) which was sent to the Eparchy of Krizevci and to ban (governor) 

Kuen Hedervari in which he demanded equality for the Ruthenians living in the eparchy 

or their separation from it and joining the Greek Catholic eparchies in Mukacevo or 

Presov. 

He started three foundations for helping his compatriots: for financially 

supporting poor girls who were to be married, for rewarding apprentices in vocational 

schools for the best craftwork and for the best success in Hungarian language. 

In the 1890s he became a distinguished activist of the Hungarian Social 

Democratic Party working in the District of Kula, especially among Ruthenians. 

As a sponsor he helped Mihajlo Vrabelj to publish the collection of Ruthenian 

national songs Русскій соловей (The Ruthenian Nightingale) in 1890. 

 

Keywords: Gabor Gvoždžak, Ruthenians in South Hungary, Greek Catholics, 

Eparchy of Krizevci, Hungarian Social Democratic Party. 
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МАЊЕ ПОЗНАТА ЛИЧНОСТ 
ИЗ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОКРЕТА 1848/1849. ГОДИНЕ 

– НАРОДНИ КАПЕТАН МИЛОШ ВОЈНОВИЋ 
  

 

Сажетак: Милош Војновић је рођен 15. фебруара 1821 (ст. кал.) у селу Мазину 

(Личка регимента). Био је 11. јула 1848. изабран за капетана српске народне војске. О његовој 

истакнутој улози, личној храбрости и пожртвовању сведоче водеће личности Српског 

покрета, патријарх Јосиф Рајачић, вожд Ђорђе Стратимировић, Јован Дракулић и други. Био 

је и опуномоћени представник српске народне војске у њеним непосредним везама са 

добровољачким јединицама како на подручју Српске Војводовине тако и у самој Кнежевини 

Србији. После револуције 1848/49, живео је у Великом Бечкереку или Елемиру, а умро је 28. 

маја 1901 (ст. кал.) у Српском Чанаду. 

 

Кључне речи: Милош Војновић, Српски народни покрет 1848/49, Шајкашка, Локве, 

Панчево, Оравица, Стара Оршава, Берзаска, Велики Бечкерек. 

 

 

Почетак револуционарних збивања у Хабзбуршкој монархији 1848. године 

био је у знаку „слободе и народности“. Срби у Монархији су се са таквим мислима 

и осећањима укључили у пештанска мартовска збивања кличући слободи и 

равноправности, али у погледу народности (нације). Управо та тежња за заштитом, 

односно слободом и равноправношћу своје нације, постала је веома брзо камен 

спотицања у српско-мађарским односима, који су имали прворазредну улогу на 

територији јужне Угарске, односно будуће Српске Војводине.
1
 С друге стране, вође 

                                                 
1 О уводним збивањима Револуције и почетка стварања српских националних програма и проглашењу 

Српске Војводине на Мајској скупштини вид.: Јаков Игњатовић, Рапсодије из прошлог српског живота, 

Нови Сад 1953, 70−79; Ђерђ Шпира, На прагу братоубилачког рата, Зборник радова „Срби и Мађари у 

Револуцији 1848−1849. године“, Београд 1983, 3−57; Славко Гавриловић, Политичка борба за Српску 

Војводину у Аустријској царевини 1848−1849, Зборник радова „Српски покрет у Револуцији 1848−1849, 

Нови Сад 2000, 7−33; Љубомирка Кркљуш, Правна историја српског народа, Нови Сад 2002, 391−392; 

Дејан Микавица, Српска Војводина у Хабзбуршкој монархији, Нови Сад 2005, 23−38;  Дејан Микавица, 
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мађарске револуције су веровале „да заједничка слобода повезује људе чвршћим 

нитима него националност“
2
. Такав став као и тежња Мађара да своју нацију 

издигну изнад осталих у Угарској са теоријом да су сви грађани једне земље и да 

тиме припадају једној (мађарској) нацији довели су до нетрпељивости и 

нетолеранције према другим народима у Угарској.
3
 Активно укључивање у одбрану 

својих националних права је код Срба у Угарској довело до стварања сопственог 

националног, народног покрета, у историографији прозваног Српски народни 

покрет. Покрет је у својим редовима изнедрио многе храбре српске војнике и 

официре, који су врло често, и до данас, остали незабележени и недовољно 

истражени. Један од њих је и народни капетан Милош Војновић.
4
 

 

* * * 

Милош (Михајло) Војновић рођен је 15. фебруара 1821. године (стари 

календар) у селу Мазину (Личка регимента).
5
 Остаје нам нејасан и даље отворен пут 

Милоша Војновића 30-их и 40-их година XIX века. С обзиром на одређене податке 

везане за породицу М. Војновића, може се претпоставити је да је под утицајем 

                                                 
Владан Гавриловић, Горан Васин, Знаменита документа за историју српског народа 1538−1918, Нови 

Сад 2007, 241−244. 
2 Ђ. Шпира, Нав. дело, 8; С. Гавриловић, Нав. дело, 11. 
3 Српска новосадска делегација је примљена на разговоре са Лајошем Кошутом 8. априла 1848. у 

Пожуну. У почетку се Кошут држао одмерено покушавајући да увери српску делегацију да ће 

народности у новој мађарској држави бити поштоване и да ће их све обједињавати мађарски као државни 

језик. Како је Ђорђе Стратимировић у име делегације тражио доста отворено да Срби добију своја 

привилегијална права и да им буде осигурана самоуправа, а Кошут инсистирао на мађарском политичком 

народу, разговор је до краја постао напет и претећи, што је условило даља дешавања и нарастање тензија 

на тлу јужне Угарске са обе стране (Дака Поповић, Војвођански градови у буни 1848−49, Зборник Матице 

српске за друштвене науке, бр. 6, Нови Сад 1954, 11−12; Сигфрид Капер, Српски покрет у јужној 

Угарској, Београд − Ваљево 1996, 60−63; Славко Гавриловић, Срби у Револуцији 1848−1849, у: Историја 

српског народа, књ. V/2, Београд 2000 (пон. изд.), 53−54). 
4 О народном капетану Милошу Војновићу и његовом учешћу у Српском народном покрету први пут смо 

писали поводом одржавања научног скупа  (Београд, септембра 1998) на тему „Српски народни покрет у 

револуцији 1848/49“. Резултати истраживања до којих смо тада дошли, користивши грађу Рукописног 

одељења Матице српске у Новом Саду (даље: РОМС) свакако нису били коначни. Нови подаци до којих 

смо дошли у погледу ове личности омогућили су нам не само излагање чињеница везаних за Милоша 

(Михајла) Војновића већ и за осветљавање појединих чланова породице Војновић. Ова своја разматрања 

изложили смо у неколико радова изашлих у Зборнику Матице српске за историју, Истраживањима и 

Настави историје. У могућности смо не само да објединимо наша ранија истраживања о овој личности, 

него и да, надамо се, попунимо одређене празнине и што више употпунимо животни пут капетана 

Милоша Војновића (Владан Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан у Банату 1848/49, 

Зборник „Српски народни покрет у револуцији 1848/49“, Нови Сад 2000, 251–258; Владан Гавриловић, 

Успомене из „четрдесет и осме“ народног капетана Милоша Војновића, Настава историје, св. 15, Нови 

Сад 2002, 62−71; Владан Гавриловић, Учешће народног капетана Милоша Војновића у српско-мађарским 

преговорима у Бачкој у лето 1848. године, Зборник Матице српске за историју (даље: ЗМСИ), св. 63−64, 

Нови Сад 2003, 221−227; Владан Гавриловић, Битка код Кусића новембра 1848, ЗМСИ, св. 65−66, Нови 

Сад 2004, 235−239; Владан Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан у Револуцији 

1848/1849, Истраживања, бр. 18, Нови Сад 2007, 175−187). 
5 РОМС, Манускрипти (даље РОМС, М), 7353. 
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старије браће (Данила и Васе) изабрао војнички позив и да се као млад официр 

царске војске нашао близу Карловаца, као средишта збивања српске револуције.
6
  

У мају и јуну 1848. године, Милош Војновић се кретао од Петроварадина 

према Земуну вероватно војничким послом. У Земуну га је затекла вест о почетку 

устанка против Мађара (12. јуна) и истог дана је одлучио да оде у Шајкашку, одакле 

је те вечери са момцима и шајкама кренуо у помоћ Карловцима.
7
  Наиме, затекавши 

се у Тителу, на вест о нападу на Карловце, узео је две шајке са по четири топа на 

свакој и кренуо Дунавом за Карловце, што је и била прва помоћ шајкашких 

граничара угроженим Карловцима. Ово потврђују пратиоци шајке Младен Секулић 

– каплар, Васа Јовановић и Јован Зарић – ц. к. кадети, као и председник Главног 

одбора Ђорђе Стратимировић.
8
 Присуство Милоша Војновића у вези са 

дешавањима у Тителу потврдио је и пуковник Алберт Нужан, у оно време 

специјални изасланик бана Јелачића.
9
 Милош Војновић је био у тим данима нека 

врста курира Главног одбора у Карловцима, о чему најбоље сведочи пуномоћ којом 

се њему дају ингеренције да 10-дневно примирје између ц. к. комесара Чарнојевића, 

генерала Храбовског и српске војске објасни људима у Банатској војној граници.
10

 

На седници  Војног савета Главног одбора, одржаној у Карловцима 9. јула 1848, 

предложен је за капетана српске народне војске а у том чину потврђен од стране 

Главног одбора после два дана, 11. јула.
11

 

За новоименованог народног капетана није било предаха, он је одмах од 

стране Главног одбора послат да прикупи људе за борбу у Шајкашком батаљону, 

јер ће положаје на Јарку (Бачком) напасти Мађари.
12

 У тим јулским данима он се 

јавља у Бачкој, Шајкашкој а налазимо га и у Банату. Пуномоћ дата руком 

потпуковника Петра Бобалића у карашком стану, којом се упућује капетан Милош 

Војновић да хитно оде преко Дунава у Градиште и да тражи помоћ од представника 

Кнежевине Србије (Абдулића), најбоље сведочи о  његовом значају као и о кретању 

кроз Банат.
13

 

Средином јула био је упућен команданту Шајкашке, потпуковнику Стевану 

Сурдучком, који га има „сходно определенију и тамо постојећим обстојателствима у 

дужност увести“.
14

 Милош Војновић је спречио да ратни материјал, који је послао 

                                                 
6 Исто. 
7 РОМС, М 7382, Пешта, 30. јануар 1850. 
8 РОМС, М 4684, 1/12. јуни. 
9 В. Гавриловић, Успомене из „четрдесет и осме“ народног капетана Милоша Војновића, 64; РОМС, М 

7388, Беч, 24. јули 1850. 
10 РОМС, М 4685, 14. јуни (ст. кал). 
11  В. Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан...., 252.  
12 РОМС, М 4687, 27. јуни (ст. кал.). 
13 РОМС, М 4733, 8/20. јули 1848. 
14 В. Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан, 252; Исти, Успомене из „четрдесет и осме“ 

народног капетана Милоша Војновића, 68. 
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шајкашки командант Молинари, дође у руке команданта мађарске војске пуковника 

Ернеа Киша. Он је запленио један брод са троје кола муниције и више топова.
15

 

Од средине јула до краја августа народни капетан Милош Војновић истакао 

се у више битака на бачком ратишту, а највише у бици код Турије (6/7. август 1848, 

стари календар). Стигавши увече из Перлеза, Ђорђе Стратимировић је обавестио 

потпуковника Сурдучког да ће Мађари ударити свим силама на Сентомаш те да му 

као пратњу додели капетана Милоша Војновића, који ће га са 12 Србијанаца 

пратити до Сентомаша. У Турији, као кључу Сентомаша, Војновић је од команданта 

Петра Јовановића узео још 50  граничара Петроварадинске регименте 

(„петроварадинаца“) и један 3-фунташки топ, и допратио Стратимировића ноћу око 

2 сата у Сентомаш. При његовом повратку за Турију  од Темерина је почео напад 

Мађара на село, па је Војновић преко једног сељака капетану Николи Беквалцу и 

поручнику Тодинову издао заповест да дођу у помоћ Турији са што више сељака и 

3-фунташким топом. Када је ово било испуњено, услед недостатка муниције, 

Војновић је лично препливао канал и успео да из Сентомаша дотера 5 кола 

муниције. Поставивши заседу испред села, у кукурузима, са сељацима и 

петроварадинцима, непрестално пуцајући, Мађари, иако бројнији, били су 

одбијени.
16

  

Исто тако се Војновић показао као искусан парламентарац и преговарач на 

разговорима вођеним у јулу између српске и мађарске стране у Бачкој. Са  мађарске 

стране у преговорима на каналу (17. јула, ст. кал.) код Фелдвара (Бачко Градиште) 

учествовао је мађарски пуковник Јован Силијак. Преговори су настављени код 

Мађара у Старом Бечеју (19. јула), и у њима су такође учествовали њих двојица.
17

  

Нисмо у могућности да поближе истражимо следећи врло важан податак, од 

краја августа по старом календару, који је везан за рањавање у руку народног 

капетана Милоша Војновића.
18

 Било би добро знати којим поводом је уследило ово 

рањавање „од пиштоља“.
19

 Уместо да мирује по савету лекара, налазимо га већ 31. 

августа (ст. кал.) на новом послу. О томе сведочи наређење по којем се капетан 

Милош Војновић и председник новоселског одбора парох Симеон Димитријевић 

шаљу у алибунарски војни стан да би у име патријарха истражили самовољно 

напуштање јединице од стране Румуна, чије је одељење било послато за 

                                                 
15 О овоме сведочи пуковник Јован Дракулић, командант српског војног логора у Перлезу до августа 

1848 (В.  Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан, 252; РОМС, М 7387). 
16 Сведочење о деловању капетана Милоша Војновића у сукобима у Бачкој потврдио је и 

главнокомандујући српске војске Ђорђе Стратимировић својим потписом септембра 1848 (В. 

Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан, 252; РОМС, М 4667; РОМС, М 4697). 
17 Силијак је и сам лично после револуционарних збивања, тада као пензионисани генерал-мајор, 

потврдио исто Војновићу на Ријеци маја и септембра 1853 (РОМС, М 4665; РОМС, М 7360; РОМС, М 

7364). 
18 Лекарска сведоџба о рањавању капетана М. Војновића у руку од пиштоља, и његовој тренутној 

неспособности за вршење војне службе, РОМС, М 4692, 26. август (ст. кал.).   
19 РОМС, М 4692. 
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Томашевац.
20

 Из овога можемо закључити да је капетан Милош Војновић био један 

од кључних људи патријарха Рајачића који је, вероватно својим предратним 

познанствима а можда и служењем у Банату, знао румунски и могао преговарати са 

Румунима, који су се противили да се придруже српском народном покрету.  

Средином септембра Војновића поново налазимо на бачком ратишту. 

Истакао се у бици код Темерина, у којој је показао одлучно и храбро држање, када 

је ноћу напао непријатељске трупе.
21

  

Од почетка октобра он се јавља као опуномоћени представник српске 

народне војске у Банату и као курир за везу са добровољачким јединицама како на 

подручју Српске Војводовине тако и у Кнежевини Србији. Објаве од почетка 

октобра, потписане патријарховом руком, најбоље сведоче о томе. У њима се 

налаже да се народном капетану Војновићу има пружити сва помоћ „у подвозу, 

превозу или било ком послу који буде обављао по целом Банату и Немачко-

банатској регименти“.
22

 У ово време, по први пут, јавио се капетан Милош Војновић 

као командант дела српских јединица. Наређењем његовог команданта 

потпуковника Петра Бобалића у стану карашком, Војновић је постављен за 

команданта логора српске војске у Старој и Новој Паланци (Банат).
23

  

На овој дужности није се дуго задржао и после неколико дана прешао је за 

команданта војног логора Локве, који је својим положајем штитио прилазе према 

непријатељским градовима Белој Цркви и Вршцу, као и прилазе према Дунаву. Око 

његове главне стратешке тачке, села Кусића, било је вођено више битака у којима је 

главну улогу имао народни капетан Милош Војновић. О овоме сведочи извештај 

капетана Милоша Војновића своме надређеном команданту потпуковнику Петру 

Бобалићу у стану карашком, а о бици код Кусића од 5. новембра  1848 (ст. кал.). 

Он је са једном компанијом граничара, које је предводио капетан 

Купусаревић, и са осам коњаника и нешто Србијанаца, заузео позиције иза Беле 

Цркве, близу села Крушчице, како би проверио да ли ка њему иде војска капетана 

Вићентија Бесарабића. На вест да се Мађари приближавају, повукао се у село 

Кусић, где се са своје 2 компаније војника и једним 3-фунташким топом бранио, 

при чему се посебно истицао капетан Купусаревић. Мађари су нападали из три 

правца, тако да се Војновић морао повући из села у шуму, а да при томе 

„свемогућем творцу фала, ја нисам ниједног човека изгубио“.
24

  

                                                 
20 РОМС, М 4695, 31. август (ст. кал.). 
21 РОМС, М 7392, Беч, јуни 1850. 
22 В. Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан, 253.  
23 РОМС, М 4704. 
24 Извештај написан на сам дан битке (5. октобра 1848, ст. кал.) и предат Бобалићу у Караш (РОМС, М 

4701). Добиo је писмену захвалност због добро организоване одбране села Кусића (крај октобра) које 

доминира над Локвама, и зато што је у предузетом нападу уништио више мађарских компанија и сачувао 

отвореном комуникацију дуж Дунава, као и зато што је сачувао локално становништво од разбојништва 

и пљачки (РОМС, М 7397, Свиница (Румунија), 2. јануар 1850; РОМС, М 7381, Темишвар, 13. септембар 

1849). Из акта којим се потврђује тромесечно деловање капетана Милоша Војновића на банатском 

ратишту сазнајемо да се од новембра 1848. налазио се на простору Алибунарског војног логора, потом је 
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Крајем октобра почело је лагано утапање српске војске у оквире царских 

јединица, о чему најбоље сведоче немачка војна књижица капетана Милоша 

Војновића од 31. октобра 1848, као и почетком новембра предаја војног логора 

Локве од стране Војновића царском капетану Обелиху (Obellich). У војној књижици 

наводе се следећи релевантни подаци. Милош Војновић је капетан од 29. јуна 1848 

(ст. кал.), неожењен, рођен у Личкој граничарској регименти у Мазину 1821. Служи 

као граничарски капетан у Илирско-банатској регименти 4 месеца и 2 дана, није 

купио чин, подношљивог је здравља, солидне физичке грађе, са доста талената, 

говори немачки, српски, хрватски добро, и довољно мађарски и италијански. Добар 

је јахач, строг и праведан старешина, добар инжињерац (једно од главних знања), 

добар у географији и историји, што му помаже при оцењивању ситуације на терену, 

према цивилима праведан, према непријатељу частан, храбар, у служби тачан и 

доследан, без порока (коцке) и дугова.
25

  

Већ поменута предаја војног логора Локве од стране Војновића аустријском 

капетану Обелиху уследила је почетком децембра. Обелих је примио, како сам 

износи, заповест да из Италије оде у Банат, где је од војводе Шупљикца у Панчеву 

примио наређење да преузме војни логор Локве од његовог дотадашњег команданта 

народног капетана Милоша Војновића, кога је на ово место поставио патријарх 

Рајачић а потврдио Главни одбор у Карловцима. Војновић је добро обавио свој 

посао. Логор је имао 500 људи и чувао прилазе према Дунаву, везивао непријатеља 

(Мађаре) из правца Беле Цркве и Старе Оршаве, и удаљенијег Вршца.
26

 Вероватно 

је предаја логора Обелиху била уговорена раније у новембру, када народног 

капетана Милоша Војновића срећемо као курира на више места: 18. новембра у 

Ковину и касније у једној од битака код Караша.
27

 

Одмах после званичне предаје управе над војним логором Локве Обелиху 

(новембра 1848), Војновић је постављен за команданта у месту Белобрешка. Из њега 

је вршио размену курира за Темишвар и Ердељ и штитио прилазе Дунаву. Као 

курир имао је више важних задатака. 

У децембру је поред Старе Оршаве (у мађарским рукама) дуж Дунава преко 

Србије пребацивао барут у бурадима за Панчево. Једном другом приликом када је 

Дубовац, прилаз преко Дунава, био привремено запоседнут од стране Мађара, 

                                                 
имао обавезу да заштити правце дуж Дунава, био организатор и учесник „последње одбране“ (Landsturm) 

у селу Кусићу изнад војног логора Локве, чији је био командант (РОМС, М 7390, Оршава, 30. јануар 

1849). У јануару је одбио пљачкаше у више наврата од важних рудника Белобрешке и Оршаве  (РОМС, 

М 4673, Белобрешка и Свиница, потврда јануара 1850). В. Гавриловић, Битка код Кусића новембра 1848, 

235−239. 
25 Од 28. новембра 1848. до краја априла 1849, народни капетан Милош Војновић налазио се у оквиру 

четири граничарске команде (батаљона) у оквиру Илирско-банатске регименте (РОМС, М 4670, 31. 

октобар; РОМС, М 7358, Чернец, 21. мај 1849). 
26 РОМС, М 7362, Бела Црква, 18. октобар 1851. 
27 В. Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан, 253.  
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Војновић је организовао више тајних прелаза из Баната за Србију и назад.
28

 Као 

курир био је послат у јануару у Карансебеш ради преузимања више једнофунташких 

топова, које је потом транспортовао за Панчево. За ове као и за друге дужности 

одаје му заслугу и признање његов командант капетан Обелих, под чијом се 

командом Војновић налазио од децембра 1848. до априла 1849, као припадник 

Илирске регименте.
29

 Осим што је обављао курирски посао,
30

 као командант војног 

логора Белобрешка извршавао је и чисто војничке задатке.
31

  

У исто време био је и царински надзорник, постављен од стране патријарха и 

Правитељства на ову функцију.
32

 Средином децембра Војновић се налазио у 

Берзаској на Дунаву, да би преузео 600 људи из војног логора Станчилове и 

извршио напад на мађарско утврђење Саску.
33

 Војни логор Локве, над којим је 

Војновић предао команду али изгледа сачувао одређене ингеренције, био је угрожен 

сталним нападима Мађара од средине децембра. За његову одбрану такође је био 

задужен Војновић.
34

 О овоме сведочи и извештај  упућен из Локве у Станчилову о 

ситуацији на терену и дешавањима око Беле Цркве (излажења већег броја 

мађарских компанија са топовима), као и извештај о последњој бици на Јарковцу 

(средина децембра), која се добро завршила и у којој су српске јединице заробиле 6 

топова шестофунташа.
35

 У исто време Војновић је и даље био командант војних 

логора (вероватно мањих) Стара и Нова Паланка, близу Беле Цркве,  што се помиње 

у извештају крајем децембра. Задужен је био и за одржавање безбедности дуж 

Дунава.
36

 

У првој половини јануара 1849. године капетан Милош Војновић је као 

изаслани комесар Панчевачког окружног одбора из војног логора Алибунар био 

послат са две компаније војника и два топа у помоћ Немачко-илирско-банатској 

регименти под командом генерала Книћанина, којој су ова појачања у трупама 

                                                 
28 Дозвола којом може Милош Војновић прелазити и ноћу преко Дунава из Србије у Ковин (боравак у 

Србији) преко дубовачке скеле са још једним момком (5/17. децембар) (В. Гавриловић, Милош Војновић, 

српски народни капетан,  253;  РОМС, М 4707; РОМС, М 4712). 
29 РОМС, М 4729; РОМС, М 7363; РОМС, М 7365; В. Гавриловић, Милош Војновић, српски народни 

капетан, 255.  
30 Потврда о одржавању курирске везе дуж Дунава од Оршаве до Ковина са једном четом сережана 

(жандара) и више Срба [Србијанаца] (РОМС, М 7377, Клаузенбург (Брашов), 21. новембар 1850). 

Извештај Милоша Војновића о неуспелом мађарском нападу из правца Вршца на Алибунарски војни 

логор и великим губицима Мађара; самим тим остали су у српским рукама и отворени прелази на 

Дунаву. У овом нападу било је 200 гардиста из Саске и приближан број њих из Оравице, те после пораза 

осим људства барона Рукавине готово да није било више гардиста (РОМС, М 4735, Станчилова у Локву, 

18. децембар). 
31 Извештај са терена из Белобрешке за логор у Локви и за војну команду у Оршави – о великом нападу 

српских снага под војводом Шупљикцем 14. децембра, у коме су узели учешће и јединице са овог 

простора. (РОМС, М 4680, 16. децембар).  
32 В.  Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан, 254.  
33  В. Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан, 254; РОМС, М 4678. 
34  В. Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан, 254–255; РОМС, М 4713. 
35 РОМС, М 4731, 24. децембар 1848; В. Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан, 255. 
36 РОМС, М 7376, Беч, 23. мај 1850. 
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добро дошла услед премоћи Мађара.
37

 Због својих заслуга, а на иницијативу 

Окружног одбора у Белој Цркви, народни капетан Милош Војновић постављен је 

22. јануара 1849. за полицијског директора у Белој Цркви.
38

 

У могућности смо да пратимо рад капетана Милоша Војновића као 

полицијског директора у Белој Цркви и његове успехе при одбрани од пљачкаша 

околних рудника. Он је успео да са својим јединицама састављеним од Србијанаца 

спречи пљачкање два важна рудника, Оравице и Нове Молдаве, што је потврђено и 

од радника и од управе тих рудника.
39

 

Народни капетан Милош Војновић имао је у завршној фази Српског 

народног  покрета улогу обавештајца Ердељске војне команде у Чернецу. Крајем 

априла са делом трупа отишао је на извршавање задатака као курир за везу према 

Србији.
40

 Као обавештајац, ради предострожности обучен у турску одећу, прелазио 

је ноћу из Србије на влашку територију у близину непријатељског (мађарског) 

војног логора Стара Оршава.
41

 У међувремену, имао је истакнуту улогу у борбама 

између српске и мађарске војске које су довеле до пада Беле Цркве под Мађаре 8. 

маја. Он је патролирао са својом десетином тога дана, када су Белу Цркву заузели  

Мађари, и успео је преко шума и поља да проведе своју патролу и придружи се 

српским трупама које су се повукле. При томе је ради бржег кретања наредио да се 

са собом понесе само оно најосновније од одеће и од оружја.
42

 

Вероватно је тог истог дана при мађарском заузимању Беле Цркве 

организовао одбрану код села Белобрешке и са једним прикупљеним дивизионом 

успео да донекле стабилизује фронт, изненадивши ноћним препадом мађарске 

предстраже.
43

  

                                                 
37 Вероватно је реч о појачаним борбама у северном Банату, које су почетком јануара 1849. довеле до 

освајања Беле Цркве од стране Срба (РОМС, М 7383, Велики Бечкерек, 21. август 1850). У јануару 1849. 

Војновић се јавио као опуномоћеник Панчевачког окружног одбора (В. Гавриловић, Милош Војновић, 

српски народни капетан, 255). 
38 РОМС, М 7380; В. Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан, 255–256.  
39 РОМС, М 7379, Оравица, 1. и 8. септембар 1849. Потврда у Великом Бечкереку и издавање копије 8. 

октобра 1853; РОМС, М 7393, Оравица, 1. септембар 1849; Сведочанство за храброст поводом јануарско-

фебруарских дешавања – заслуга за очување рудника Оравица од напада разбојника, РОМС, М 4716, 

Бела Црква, 7. септембар 1849. 
40 Од 28. новембра 1848. до краја априла 1849, национални капетан Милош Војновић налазио се у оквиру 

четири граничарске команде (батаљона) у оквиру Илирско-банатске регименте, која је расформирана и 

делом утопљена у Ердељски армијски корпус, где је служио у трећем батаљону од краја априла 1849 

(РОМС, М 7384, исто Бечкерек; РОМС, М 7358, Чернец, 21. мај 1849; РОМС, М 7375, Велики Бечкерек, 

30. април 1849 ; РОМС, М 4741; РОМС, М 7366; РОМС, М 7374, Чернец, 20. јуни; РОМС, М 7373, 

Чернец, 1. јули 1849). 
41 В. Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан, 256; РОМС, М 7378, Чернец, 17. јуни 1849; 

РОМС, М 7374, Чернец, 20. јуни; РОМС, М 7373, Чернец, 1. јули 1849. 
42 РОМС, М 4728, Чернец, 11. јуни 1849. 
43 Саска, 10. мај 1849. Војновић је са терена (8. мај) донео врло важну вест о сакупљању јаких мађарских 

јединица из Беле Цркве и Вршца ради заједничког окруживања и напада на аустријско-српске снаге 

сакупљене недалеко од Беле Цркве, после њиховог напуштања исте (8. маја). Војновић је кренуо са 

једним водом у извиђање и сакупљање података према мађарским јединицама из правца Вршца и при 
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Милош Војновић био је и веза у договорима између Кнежевине Србије, 

Русије и Аустрије, односно представника њихових војски. У преписци Илије 

Гарашанина са штабским капетаном и начелником Кључког округа Јованом 

Шљивићем из маја 1849. налазимо име народног капетана Милоша Војновића. Он је 

пренео захтев руског команданта на Дунаву генерала Малковског Шљивићу, да се 

пропусте две аустријске компаније војника преко територије Кнежевине Србије 

ради заједничког руско-аустријског напада на Мађаре у Оршави. Војновић је по 

налогу Гарашанина и Шљивића дао дипломатски али негативан одговор на овај 

захтев.
44

  

Без обзира на исказану храброст, Војновић се одмах, као и већина официра, 

нашао под судском истрагом (започетом после 5. јула 1849) којом му је 

онемогућено ступање на функцију обербрикмајстера (Oberbriekmeister) у 

Шајкашкој, додељеној му 4. јула. Судска истрага је вођена и у погледу новчаних 

издатака датих народном капетану Милошу Војновићу у време ратних збивања 

1848/49. До краја новембра 1848. добијао је плату у новцу у висини мирнодопске 

плате угарског официра, а од 1. децембра исте године до слома устанка у Угарској 

(августа 1849) био је исплаћиван у ратним потрепштинама као и сви официри 

царске војске. Спор је изгледа настао услед открића суда да је капетан Милош 

Војновић у овом периоду (децембар 1848 – август 1849) задржао и новчану плату, 

коју је и даље примао од Главног одбора у Карловцима.
45

 

Ни следећи докуменат нам не пружа праву слику у вези са исплатама 

народног капетана Милоша Војновића. Подаци се односе на исплату из српске 

главне ратне касе, али нажалост само до октобра 1848. Исплату је вршио ратни 

комесар Андрић, за јули 1848 – 92 форинте и 46 крајцара, за август 50 ф., за 

септембар 40 ф. Даље токове исплате који су и утицали на вођење судскога процеса 

тешко је утврдити, као и одређена дуговања која се спомињу као обавеза царске 

касе према Војновићу у овом периоду.
46

 

Остаје недоумица да ли је судски процес вођен око исплата из ратног 

периода завршен до септембра, када су преписи ових докумената начињени, као и 

да ли је Милош Војновић изгубио или добио на суду.   

Без обзира на судски процес (вођен од јула 1849), Војновић је остао у 

активној војној служби вероватно до децембра 1849. Из овог месеца имамо 

последње за сада веродостојне податке о његовој војној служби.
47

 С обзиром на 

                                                 
томе извршио напад на те, боље наоружане и снабдевене, непријатељске јединице. Овај изненадни напад 

Војновићев довео је до њиховог паничног повлачења преко Дунава и омогућио предах аустријско-

српским снагама угроженим после пада Беле Цркве. Ову вест је касније у току поподневних часова 

потврдио и специјални курир Карла Сибела, команданта 3. батаљона Ердељске војне команде, у коме је 

служио и Војновић (РОМС, М 7386, Кремс, 30. мај 1850; РОМС, М 7384). 
44 В. Гавриловић, Милош Војновић, српски народни капетан, 256.  
45 РОМС, M 7353 (део). Препис овог документа издат је у Тителу 12. новембра 1851.  
46 РОМС, М 7353, додатак 9147, август 1851. 
47 Капетан М. Војновић се у ово време још налазио у активној војној служби у Аустријско-ердељском 

војном пуку, о чему сведоче ова два документа везана за дозволе његове војне команде о несметаном 
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вођени судски спор као и на нека друга документа из 1850. године, у којима се он 

назива бившим капетаном, са разлогом сматрамо да је децембра 1849. завршио 

своју плодну војничку каријеру. 

У периоду мај–септембар 1850. боравио је у Бечу. Осим жеље за даљим 

усавршавањем искористио је боравак за добијање већег броја потврда о својим 

ратним заслугама. Дана 12. јуна завршио је курс мачевања, поставши и у овој 

вештини добар и окретан.
48

 

Ратни напори оставили су на младог капетана (1850. године имао је 29 

година) рђаве последице. Јавиле су се костобоља и константне главобоље, услед 

чега му је после извршеног прегледа група лекара препоручила бању Мехадију.
49

 

Ово је само потврдило следеће лекарско уверење добијено у Пешти 14. априла 1851. 

године.
50

 

Његово место боравка било је, највероватније, од 1853. или Велики Бечкерек 

или Елемир, што претпостављамо стога што су у овим местима потврђена готово 

сва документа која се односе на народног капетана Милоша Војновића.
51

 

Изнети подаци умногоме употпуњују слику о народном капетану Милошу 

Војновићу и његовом учешћу у Српском народном покрету. Године 1855, тада већ 

бивши капетан, Милош Војновић се оженио, вероватно у Великом Бечкереку или 

Елемиру,  ћерком попа Леонтија Магарашевића, Катарином. Нажалост, Катарина је 

родила два мртва мушка детета, после чега засигурно није могла више зачети.
52

 

Податке и прикупљена сведочанства о себи Војновић је у аманет предао 

Теофилу Димићу, истакнутом учеснику Српског покрета 1848/49, које је овај 

завештао Матици српској, у чијем се Рукописном одељењу и данас налазе. 

Бивши народни капетан Милош (Михајло) Војновић умро је у Српском 

Чанаду 28. маја 1901 (ст. кал.).
53

 Његов Gradengehalt износио је 800 круна, без 

икаквих дугова или потраживања.
54

  

 

 

 

 

                                                 
кретању и обављању личних послова (РОМС, М 4720, Чернец, 30. август и 15. септембар). М. Војновић 

се и даље налазио у активној војној служби у Ердељском армијском корпусу добивши дозволу за 

путовање из Баната у Беч. При томе се моле сви цивили и војници да га пропусте на овом путу и да му не 

праве никакве проблеме. (РОМС, М 7366, Херменштат [Сибин], 16. децембар 1849; РОМС, М 7361, 

Велики Бечкерек, 3. јули 1854). 
48 РОМС, М 7391, Беч, 12. јуни 1850. 
49 РОМС, М 7378, Беч, 23. јуни 1850. 
50 РОМС, М 7394. 
51 РОМС, М 7357, Бела Црква, 7. август 1853; РОМС, М 7389, Елемир, 6. септембар 1853. Овера више 

докумената извршена је у Великом Бечкереку октобра 1853. 
52 Владан Гавриловић, Подаци о граничарској породици Војновић из Мазина (личка регимента), ЗМСИ, 

бр. 83, Нови Сад 2011, 127−135.  
53 РОМС, М 7367. 
54 Исто. 
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CAPTAIN MILOŠ VOJNOVIĆ: A FIGURE 

FROM THE SERBIAN NATIONAL MOVEMENT OF 1848/1849 
  

Summary 

 

Miloš Vojnović was born 15 February 1821 (O.S.) in the village of Mazin (Lika 

Regiment). On 11 July 1848 he was promoted to captain of the Serbian National Army. 

Testaments to his leadership, courage and dedication were given by leading members of 

the Serbian movement, among them Patriarch Josif Rajačić, Đorđe Stratimorović and 

Jovan Drakulić. He was commissioned to represent the army directly with its volunteer 

units both in Serb-held Vojvodina and in the Principality of Serbia itself. After the 

Revolution of 1848/1849, he lived in Veliki Bečkerek or Elemir until his death on 28 May 

1901 (O.S.) in Srpski Čanad. 

 

Keywords: Miloš Vojnović, Serbian National Movement 1848/1849, Šajkaška, 

Lokve, Pančevo, Oravica, Stara Oršava, Berzaska, Veliki Bečkerek. 
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СТЕФАН СТЕФАНОВИЋ ТЕНКА 
И СРПСКИ НАРОДНИ ПОКРЕТ 1848/49. ГОДИНЕ 

 
Сажетак: У раду се говори о односу Стефана Стефановића Тенке према Српском 

народном покрету 1848/49. Предмет анализе су Тенкини ставови о помагању војвођанских 

Срба и његови потези којима се помаже српски покрет. Тенка се залагао за помоћ српском 

покрету, али је истовремено сматрао да помагање не сме да иде науштрб интереса Србије. 

Покушавао је да утиче на уклањање обреновићеваца из  Главног одбора и учествовао у 

сузбијању делатности Ђорђа Стратимировића. Радио је на приближавању опречних гледишта 

Београда и вођства српског покрета око обима србијанске помоћи.  С подозрењем је гледао на 

држање аустријског конзула у Београду и команданта српске војске у Војводини – 

Фердинанда Мајерхофера према српском покрету, па је настојао да отргне патријарха од 

његовог утицаја. Напослетку, ангажовао се око превоза избеглица које су крајем априла 1849. 

уточиште од мађарских најезди тражиле у Србији.  

 

Кључне речи: Стефан Стефановић Тенка, Српски народни покрет 1848/49, односи 

Србије и Српског народног покрета 1848/49, помоћ Србије Српском народном покрету 

1848/49, Ђорђе Стратимировић, Фердинанд Мајерхофер.  

 

 

I 

 

Револуционарни занос, у Француској присутан већ крајем фебруара 1848. 

године, није заобишао ни Аустрију. Талас бунта се брзо прелио у Аустрију, где је 

због изражених националних и социјалних противречности наишао на плодно тле. 

Три недеље после париских, 13. и 15. марта 1848. године на улицама Беча, односно 

Пеште, одржане су демонострације на којима је испољено незадовољство 

дотадашњим поретком и истакнути захтеви да се он промени. Под утицајем тих 

догађаја, ускомешао се и српски живаљ у Аустрији. Како у Војној граници тако и у 

Провинцијалу, од почетка марта се појављују многобројна „захтевања” која су 

садржала тачке и социјалне и националне природе. Тражи се национална 
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равноправност, укидање феудалних дажбина, слобода употребе српског језика у 

службеним пословима и сл.
1
 

Предреволуционарно врење je захватило и Кнежевину Србију. Носилац 

револуционарних идеја је била студентска омладина; лицејци на унутрашњем плану 

захтевају грађанске слободе, а на спољашњем рат за независност против Турске и 

ослобађање неослобођених делова српства. Сем студената, српској влади задавао је 

главобољу и Тома Вучић Перишић. Он се дописивао са кнезом Милошем, пркосећи 

тако владару за чији је долазак на престо имао највише заслуга, а који га је касније 

одбацио – кнезу Александру Карађорђевићу.
2
 

Такве околности су затекле Стефана Стефановића Тенку
3
 на положају 

министра правде. Заменивши на том положају кнежевог миљеника Алексу 

Јанковића, одмах по ступању на дужност је на своју руку упутио Државном савету 

крајње неочекиван захтев – да се у Србији уведе слобода штампе.
4
 Потез је само на 

први поглед изненађујућ. Као прагматичан политичар, Тенка је вероватно проценио 

да би благо попуштање стега државне власти избило незадовољницима барем неке 

аргументе из руку и предупредило радикалније захтеве. 

Остали Тенкини потези у току две револуционарне године били су мање-

више очекивани. У држави се посветио сузбијању Вучићевог антирежимског 

деловања и спречавању повратка Обреновића на српски престо. У спољној 

политици био је заокупљен праћењем и помагањем српског покрета у Војводини. У 

тексту који следи упознаћемо се управо са Тенкиним држањем према прекосавском 

српству.  

 

II 

       

Избијање револуције у Аустрији Илирски покрет је искористио да појача 

своје активности. Илирци, који су и раније радили на зближавању Срба и Хрвата 

ради остваривања циљева хрватске политике, знали су да им је у Револуцији српска 

помоћ још неопходнија. Да би је добили, требало је да се обрате Србији. Стога је 

њихов изасланик Павле Чавловић 11/23. марта стигао у Београд, где је обавио 

разговоре са неким од најутицајних србијанских политичара, међу којима је био и 

Тенка. Он је, попут осталих, био за условну подршку Хрватима. Прецизније, Србија 

                                                 
1 Опширније вид. Žak Godšo, Revolucije 1848, 156–162; Радослав Перовић, Грађа за историју српског 

покрета у Војводини 1848–49, Београд 1952, 4–6, 14, 16, 46–48, 68, 75, 87–88, 95, 115, 121–124, 139–142, 

173–179. 
2 Јован Скерлић, Омладина и њена књижевност (1848–1871), 37, 40; Бранко Бешлин, Европски утицаји 

на српски либерализам у XIX веку, Сремски Карловци – Нови Сад 2005, 205, 208; Радомир Ј. Поповић, 

Тома Вучић Перишић, Београд 2003, 190. 
3 Стефан Стефановић Тенка (1797, Пореч – 1865, Београд), министар просвете и врховни надзорник 

карантина (1838), потпредседник (1844) и председник Државног савета (1836, 1848–1857). Један од 

учесника завере против кнеза Александра Карађорђевића 1857, по њему прозване Тенкина завера. Вид. 

Милан Ђ. Милићевић, Поменик знаменитих људи у српског народа новијега доба, Београд 1888, 674. 
4 Стеван Ловчевић, Писма Илије Гарашанина Јовану Мариновићу I, Београд 1931, 3–4; Архив Србије 

(даље: АС), Илија Гарашанин (даље: ИГ), Београд, бр. 260. 
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је изразила спремност да их потпомогне само под условом да кнеза Александра 

признају за краља будуће заједничке државе.
5
      

Тих дана српска влада је помишљала на подизање општејужнословенског 

устанка. У различите крајеве Аустрије послала је своје изасланике да испитају терен 

за ту замисао. Они су ослушкивали глас народа и покушавали да га придобију за 

српску ствар. Редовно су извештавали српску владу о резултатима мисије. У 

посланицама је углавном било речи о расположењу становништва у јужној Угарској 

и Хрватској према Србији, а да не би изазивале подозрење, слате су као приватна 

писма упућена Тенки и председнику Државног савета Стојану Симићу.
6
 

Писма су указивала на то да се српски народ у Војводини налази пред 

прекретницом. Револуционарна влада у Пожуну чврсто је стајала на становишту да 

у Мађарској политичка права могу уживати само Мађари, а српске захтеве за 

признање сопствене народности оквалификовала као побуну. Њен непомирљив став 

огорчио је војвођанске Србе. Револуционарно расположење узимало је све више 

маха, тако да је српско становништво, које је додатно ускомешала револуционарна 

омладина, обузела мисао о сазивању скупштине. Премда ненаклоњен тој идеји, 

митрополит Јосиф Рајачић је попустио пред притисцима и пристао на њено 

сазивање.
7
 

Мајска скупштина, одржана 1/13. и 3/15. маја, прогласила је Српску 

Војводину и изабрала патријарха (карловачког митрополита Јосифа Рајачића) и 

војводу (пуковника Огулинске регименте Стевана Шупљикца). Међутим, 

предстојала је мукотрпна борба за остварење и признање проглашеног. У томе је, 

природно, највише могла да помогне Србија. Стога је Илија Гарашанин 10/22. маја 

молио Тенку да настави са помагањем прекосавског српства, из чега произлази да је 

то и дотад чинио. У новонасталим околностима се, међутим, наметнула потреба да 

то чини још више. Из тог разлога је Гарашанин писао Тенки да би његова помоћ 

српском покрету данас била од користи војвођанском покрету, а касније и целом 

српству.
8
 

И неки аустријски кругови су сматрали да Србија треба да помогне 

прекосавској браћи. На остварењу те идеје нарочито је радио Фердинанд 

Мајерхофер, аустријски конзул у Београду. На путовању за Петроварадин, где је 

пошао на сусрет са фелдмаршалом Јаношем Храбовским, Мајерхофер се упознао са 

панчевачким лекаром Константином Пеичићем. Казао му је да кнезу, Симићу, 

                                                 
5 Вид. Vаclav Žaček, Suradnja Ljudevita Gaja sa Františekom Zachom, Radovi Instituta za hrvatsku povijest 3 

Zagreb 1973, 150. 
6 Јoszef Тhim, A magyarországi 1848–49-iki szerb fölkelés története (даље: Ј. Thim) II, Budapest 1930, 96–97; 

Р. Перовић, Нaв. дело, 131–132; Драголсав Страњаковић, Србија и Војводина 1848–1849. године, Гласник 

Српске православне цркве XXIX/9–12, Београд 1948, 119; Рукописно одељење Народне библиотеке 

Србије (даље: РОНБС), Архива Драгослава Страњаковића, Београд Р 373/II/91, Јанко Шафарик Тенки, 

Београд 11. IV 1848. 
7 Душан  Ј. Поповић, Срби у Војводини III, Нови Сад 1963, 219–221. 
8 Славко Гавриловић, Срби у Хабзбуршкој монархији (1792–1849), Нови Сад 1994, 96–97. 



296 

 

Вучићу, Авраму Петронијевићу, Тенки, Министарском савету
9
 и Сенату

10
 пренесе 

молбу да Србија опреми војвођанске Србе људством, оружјем, муницијом, храном и 

новцем, за шта ће јој се Аустрија одужити после угушења мађарске буне.
11

 

Пеичић је извршио поверени задатак. Да ли услед Мајерхоферове молбе 

или из других разлога, тек Тенка је упутио кнезу Александру неке предлоге у вези 

са садржином „Слова” за Хрватску и Банат, као и штампањем текстова које кнез 

помиње као „Осветљеније” и „Прокламацију”.
12

 Кнез је 13/25. маја одобрио те 

предлоге и казао Тенки да за њих прибави сагласност осталих државних саветника. 

Тенка је на себе преузео и да издејствује одобрење српске владе за тајни прелазак 

добровољаца у Војводину, о чему сведочи писмо Косте Јанковића Стевану 

Книћанину од 25. маја / 6. јуна.
13

 

Истог дана Тенка је поново послао писмо кнезу. Из владаочевог одговора 

од 29. маја / 10. јуна се види да је писао о покрету Срба и Хрвата у Аустрији и преко 

Стојана Симића нешто предложио. Кнез га је за одговор на предлог упутио на неко 

писмо упућено Симићу.
14

 Ван сваке сумње, Тенка је имао значајног удела у 

обликовању држања српске владе према Српском покрету. На то указује 

Гарашанинов став о потреби да се о помагању Србима у Војводини усагласе Вучић, 

Петронијевић, Симић, Тенка и Раја Дамјановић (министар финансија).
15

 

Ако је судити по сачуваним изворима, Тенка се у јуну примирио. Није 

покретао никакве иницијативе, нити давао предлоге, али су га зато редовно 

обавештавали о догађањима у Војводини. Круг извештача је широк. Атанасије 

Николић га је обавестио да се формирање српских одбора у Војводини ни издалека 

не одвија како би требало и непоузданом држању Хрвата према српском покрету. 

Извештаје о мировним преговорима и примирју са Мађарима послао је Димитрије 

Матић. Јелисеј Вукајловић је упознао Тенку са разговором који је у Роверету 

(северна Италија) обавио са Шупљикцем, чији уздржан став о сопственом избору за 

                                                 
9 Србија тада није имала министарски савет као колегију већ само министре појединце, тако да је у 

питању Мајерхоферова или Пеичићева омашка. 
10 Вероватно Државни савет. 
11 Миховил Томандл, Живот и рад Константина Пеичића, Нови Сад 1966, 52. 
12 Нисмо установили шта се крије под називима „слово”, односно „Прокламација”. „Осветљеније” је 

можда Осветљеније искања народа сербског у Аустрији у ово време, званична публикација Главног 

одбора Српске Војводине – својеврсно историјско образложење српских захтева са Мајске скупштине, 

чији је аутор Јаков Живановић. Вид. Р. Перовић, Нав. дело, 287–294. 
13 АС, Поклони и откупи (даље: ПО) 77/50, Кнез Александар Тенки, Крагујевац 13. V 1848; Р. Перовић, 

Нав. дело, 382. 
14 Могуће је да је реч о Гарашаниновом писму Симићу од 28. маја / 9. јуна, јер се у њему каже да 

представља одговор на Симићев предлог од 25. маја / 6. јуна. На основу Гарашанинове реченице да су 

кнез и он много размишљали о предлогу за прекосавске Србе и такође (подвукао У. С.) мисле да им на 

сваки начин треба помоћи, логично се намеће закључак да је управо то оно што је Симић, тј. Тенка 

препоручио. Вид. АС, ПО 77/51, Кнез Александар Тенки, Крагујевац 29. V 1848; Гргур Јакшић, Преписка 

Илије Гарашанина 1839–1849, Београд 1950, 170. 
15 Г. Јакшић, Нав. дело, 170. 
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војводу, нескривена наклоност према Обреновићима и заговарање измирења са 

Мађарима нису давали повода за оптимизам.
16

 

Именовање за председника Савета, 21. августа / 2. септембра, примораће 

Тенку да поново постане активнији. Са положаја који је носио врло велику 

одговорност имао је још више могућности, али и већу обавезу да усмерава држање 

Србије према сународницима у Војводини и утиче на збивања у прекосавском 

српству када за то постоји потреба. Прву прилику за то добио је почетком 

септембра. Црногорски владика Петар II Петровић Његош намеравао је да пошаље 

2.000 црногорских добровољаца у Војводину, али се њиховом доласку испречило 

питање којим путем ће стићи на жељено одредиште. Владика је изразио жељу да 

иду преко Турске. Гарашанин је замолио Симића да се у вези с преласком 

Црногораца договори са Дамјановићем, Тенком и патријархом Рајачићем, након 

чега би Петронијевић као министар иностраних дела молио Порту да одобри 

прелазак добровољаца преко њене територије. Није нам познато да ли је и колико 

Тенка био упослен око тога.
17

 

Али, зато је ускоро морао у потпуности да се посвети решавању двају 

горућих проблема, од  којих је један могао озбиљно да угрози српску владу, а други 

да наруши јединство српског покрета и отупи оштрицу његове борбе против 

непријатеља. Реч је о деловању обреновићеваца унутар српског покрета, тј. сукобу 

на релацији патријарх – Ђорђе Стратимировић. 

Од самог почетка српског покрета у њему су учествовале многе присталице 

свргнуте династије Обреновић (Константин Богдановић, Јован Станковић, Јаков 

Живановић, Атанасије Карамата и др.). Они су омаловажавали српску владу и 

умањивали значај помоћи коју је она пружала Војводини, тврдећи како то чини из 

себичног интереса – жеље да се Обреновићи не врате на престо. Српска влада је 

неколико пута упозорила патријарха да одстрани обреновићевце из свог 

окружења.
18

 

Песник Јоксим Новић Оточанин јавио је Тенки да је командант черевићког 

војног логора Миљко Марковић заврбовао тамошње србијанске добровољце за 

кнеза Милоша и с њима планира упад у Србију. Новић је тврдио да и у Митровици 

постоји покрет за Обреновиће. Предводили су га браћа Карамата (Атанасије и 

Марко), Мојсило Моја Гавриловић, потоњи државни саветник и судија Касационог 

суда Србије, и Тадија Бркић, пензионисани граничарски капетан. Они су ковали 

планове да са кнезом Милошем и Мађарима упадну у Србију. Српска влада је 

                                                 
16 Р. Перовић, Нав. дело, 409, 415, 431–433, 446; Миховил Томандл, Војвода Стеван Шупљикац као 

главнокомандујући српских војних снага у Војводини 1848. године, Зборник за друштвене науке Матице 

српске (даље: ЗДНМС) 27, Нови Сад 1960, 33. 
17 Драгослав Страњаковић, Политичка пропаганда Србије у југословенским покрајинама, Гласник 

Историског друштва у Новом Саду 24, Нови Сад 1936, 161. 
18 Рукописно одељење Матице српске (даље: РОМС), Нови Сад,  Р 13757, Тенка Книћанину, Београд 15. 

IX 1848. 
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захтевала да се војвођански обреновићевци протерају из Митровице, а њихови 

истомишљеници из редова србијанских добровољаца похватају.
19

 

Вест да је кнез Александар у Војводини чак и по кафанама предмет поруга 

била је кап која је прелила чашу. Сазнавши то, српска влада је 10/22. септембра 

одржала саветовање у кнежевом двору, на коме се већало какве кораке треба 

предузети. Скуп се изјаснио за радикалне мере. Донете су одлуке да се више не 

шаљу добровољци у Војводину, а да се они који се сада тамо налазе скупе код 

Книћанина, где ће чекати издавање наредбе за повратак у Србију. Добровољци ће 

добити новац за досадашње учешће у борбама, али надаље неће бити плаћани. Биће 

обустављено и слање муниције војвођанским Србима. Тенка је 11/23. септембра са 

тим одлукама упознао Стевана Книћанина, команданта србијанских добровољаца у 

Војводини.
20

  

Таква одлука није оставила Книћанина равнодушним. Он је 12/24. 

септембра послао Тенки писмо у коме је изнео став да не би било лепо да Србија 

ускрати помоћ својој браћи. Српска влада се сажалила. Истог дана је променила 

своју јучерашњу одлуку, уз објашњење да не треба цео српски покрет да испашта 

због неколико људи.
21

 

То није било довољно патријарху. Желео је да још чвршће обезбеди помоћ 

из Србије, па је 14/26. септембра допутовао у Земун и молио кнеза да тамо пошаље 

Петронијевића и Тенку. Они су истог дана стигли на састанак са Рајачићем. 

Вероватно предвиђајући да би се испади обреновићеваца могли поновити, молио је 

Петронијевића и Тенку да не кажњавају цело војвођанско српство због неколицине 

неваљалаца у Карловцима. Њих двојица су били предусретљиви. Обећали су да 

српска влада неће правити сметње добровољцима који желе да иду у Војводину, те 

да ће и убудуће слати наоружање, али не и новац. Тиме је на питање 

обреновићеваца стављена тачка.
22

 

Још се прашина није ни слегла, а на површину је избио нови озбиљан 

проблем. У питању је био сукоб између патријарха и Стратимировића око првенства 

у српском покрету, који је тињао још од Рајачићевог повратка из Инзбрука, 30. јуна 

                                                 
19 Славко Гавриловић, Срем у Револуцији 1848–1849, Београд 1963, 213. Тенкино антиобреновићевство је 

под великим знаком питања. Агент српске владе задужен да мотри на кнеза Милоша, Миливоје Петровић 

Блазнавац, известио је 10/22. маја кнеза Александра да му је бивши владалац казао како се са Протом 

Матејом Ненадовићем, Вучићем, Тенком, Вулом Глигоријевићем, Вељковићем (Јованом, државним 

саветником), Милетиним синовима (реч је о Милети Радојковићу, некадашњем расинском сердару и вођи 

буне против кнеза Милоша 1835) и Цукићем (Петар Лазаревић Цукић, државни саветник) договорио да 

га они врате на српски престо. Вид. Милорад Екмечић, Неколико уломака о руској политици према 

Јужним Словенима у вријеме Револуције 1848. године, Зборник за историју Матице српске  (даље: ЗИМС) 

26, Нови Сад 1982, 42; Ferdo Šišić, Knez Miloš u Zagrebu 1848, Jugoslavenska njiva I/2, Zagreb 1924, 52.  
20 РОМС, Р 13757, Тенка Книћанину, Београд 15. IX 1848; Драгољуб М. Павловић, Србија и српски 

покрет у јужној Угарској 1848. и 1849, 63; Ј. Thim III, Budapest 1935, 42–43. 
21 Ј. Thim III, 46–47; Милан Петров, Ђорђе Стратимировић 1848–1849. године, ЗИМС 59–60, 1999, 32. 
22 РОМС, Р 13757, Тенка Книћанину, Београд 15. IX 1848. 
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/11. јула.
23

 Кулминацију је достигао 8/20. септембра. Тада је Стратимировић, 

незадовољан патријарховим предлозима за разрешење сукоба, самовољно напустио 

Карловце. Расрђен, патријарх је свим органима власти у Војводини упутио распис у 

којем је тражио да се Стратимировић заједно са пратњом ухвати и спроведе у 

Карловце.
24

         

Српска влада се у почетку сукоба држала по страни. Али, ускоро је почела 

Стратимировићеве потезе да прати са извесном дозом забринутости. Тенка је у 

писму од 11/23. септембра молио Книћанина да посаветује Стратимировића да се не 

свети због увреде коју му је Главни одбор нанео.
25

 Српска влада је сазнала и да 

Стратимировић агитује против Главног одбора. Из тог разлога је Тенка у писму од 

12/24. септембра тражио од Книћанина да обузда „врховног вожда” и спречи га да 

уноси раздор у српски покрет. Книћанин је двапут обећао Тенки да ће поступити 

према његовим молбама.
26

 

Као што се види, српска влада је још увек избегавала превелико мешање у 

војвођанску распру. Било је потребно да се сам патријарх потужи на 

Стратимировића, па да се она одлучи на озбиљније мере. Рајачић је писао кнезу 

Александру 16/28. септембра. Предочивши му да је Стратимировић подстакао 

одељење под командом мајора Стефановића да не послуша заповест да пређе Тису 

код Титела и сједини се са бачком војском, патријарх се јадао да ће Војводина 

пропасти због неслоге и претио оставком. Као једини излаз видео је да Книћанин 

пошаље Стратимировића у Србију. Тамо би, према патријарховој замисли, требало 

да остане све док српска војска не очисти Бачку и Банат од непријатеља.
27

      

Уместо кнеза, који се тада налазио у Крагујевцу, писмо су примили и 

прочитали Петронијевић и Тенка. Председник Савета био је љут на Книћанина због 

неиспуњеног обећања. Оштро га је прекорио зато што је дозволио да 

Стратимировић умакне његовом надзору и побегне у Тител. Тражио је од 

Книћанина да задржи Стратимировића у Тителу или га стави под присмотру на 

неком другом месту. Заједно са Петронијевићем, указао му је на погубност 

Стратимировићеве антиаустријске делатности и подсетио га да је и сам добио 

дозволу за одлазак у Војводину тек када се Србија уверила да српски покрет неће 

бити уперен против Монархије.
28

 

Петронијевић и Тенка су 19. септембра / 1. октобра писали и 

Стратимировићу. Скренули су му пажњу да антиаустријска агитација штети 

                                                 
23 Тамо је отишао 14/26. маја као предводник депутације која је покушала од Двора да добије признање 

одлука Мајске скупштине. Детаљније о томе вид. Душан Ј. Поповић, Срби у Војводини III, Београд 1963, 

271. 
24 Р. Петров, Нав. дело, 30; Д. Ј. Поповић, Нав. дело, 278. 
25 Можда алузија на одлуку Главног одбора да одузме Стратимировићу команду над српским трупама од 

(9/21. септембра).  
26 Ј. Thim III, 43, 47, 59. 
27 Прилози за повесницу Српског народног покрета г. 1848 (даље: Прилози), Србски летопис (даље: ЛМС) 

111, Нови Сад 1866, 190–191. Ј. Радонић тврди да је патријарх још раније дошао на идеју о уклањању 

Стратимировића из Војводине, за шта је знао и Тенка. Вид. Јован Радонић, Аутобиографија патријарха 

Јосифа Рајачића (критичка оцена), Београд 1951, 46. 
28 Ј. Thim III, 59; Прилози, 192. 
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Војводини и тражили да се повинује патријарху. Србија ће, опомињали су њих 

двојица, дићи руке од српског покрета ако увиди да он служи остваривању интересâ 

појединаца и тежи „претераним, неоправданим и неразумним цељима”. Обавестили 

су Стратимировића да ће му послати свог изасланика Гају Перишића. Он је имао 

задатак да Стратимировићу подробније саопшти ставове српске владе, а како 

видимо из Петронијевићевог и Тенкиног писма патријарху од 19. септембра / 1. 

октобра, имао је овлашћење и да бунтовника приволи на одлазак у Београд.
29

 

Тенка се није зауставио на ова два писма, већ је истог дана послао 

Книћанину још два. Сам број писама довољно говори о томе у којој је мери српска 

влада озбиљно схватала нејединство у српском покрету и желела да се оно 

превазиђе. Из тог разлога је Тенка тражио од Книћанина да у народу шири вести 

како је аустријски цар одобрио одлуку Мајске скупштине о проглашењу Шупљикца 

за војводу и да ће новоизабрани војвода за највише 10 дана бити у Карловцима. Али 

то није све. Молио је Книћанина да учини све што је у његовој моћи да ухвати 

Стратимировића и пошаље га патријарху под јаком стражом и у оковима. Требало је 

онемогућити и пристајање добровољаца уз Стратимировића. Да би се у томе 

осигурао успех, Тенка је предлагао драконску казну – да се сваки од „самовољника” 

који се приклони непослушнику казни смрћу.
30

 

Перишић је 20. септембра / 2. октобра приспео у Карловце, а потом кренуо 

у потрагу за Стратимировићем. Пронашао га је сутрадан у Каћу, у друштву „г. 

Миливоја”
31

 и два официра. Изасланик српске владе је затражио од Стратимировића 

да не раздражује народ против Аустрије и не заноси се нереалним идејама попут 

оне о српској краљевини у оквиру Монархије. Замолио га је да пође с њим у 

Београд. Иако је Стратимировић прво пристао на тај предлог, касније се 

предомислио, уз изговор да не може да остави војску. Казао је Перишићу да ће 

упутити писмо Тенки и Петронијевићу. Иначе, о двојици србијанских званичника се 

изразио крајње негативно, претећи да ће их обојицу „публицирати” и обзнанити 

како све што тренутно ради чини по њиховим саветима.
32

 

Стратимировић је писао Тенки и Петронијевићу 22. септембра / 4. октобра. 

Није крио разочарање држањем њих двојице. Навео је да не разуме смисао поруке о 

циљевима српског покрета. Он се излаже киши непријатељских куршума, што је 

најбољи доказ да не користи српски покрет за сопствену промоцију. Истакао је и да 

не види ништа спорно у томе што је говорио о југословенском царству. Уосталом, и 

сам аустријски „министар”
33

 је изјавио да не зна хоће ли се монархија у којој живе 

                                                 
29 Прилози, 202–207; Vaso Bogdanov, Nacionalni i socijalni sukobi Vojvođana i Madžara 1848–49, Zagreb 

b.g., 125. 
30 АС, ПО 95/253, Тенка Книћанину,  Београд 19. IX 1848. 
31 Вероватно је реч о Миливоју Блазнавцу. 
32 J. Thim III, 83–84; Д. Павловић, Нав. дело, 69; V. Bogdanov, Nav. delo, 117. 
33 Нисмо успели да утврдимо који министар је у питању. 
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убудуће звати аустријским или југословенским царством. Послушност патријарху је 

доказао тиме што је народу издао прокламацију.
34

 

Проблем Стратимировића био је за неко време скинут с дневног реда. Али 

одмах се појавио нови, који је постао дуготрајан извор размирица између српске 

владе и вођства српског покрета – слање добровољаца, оружја и новца у Војводину. 

Изузев епизоде са обреновићевцима, озбиљнијих трзавица у вези са србијанском 

помоћи у почетку није било.  

Српска влада је, међутим, услед деловања спољног чиниоца у један мах 

била на корак од повлачења добровољаца из Војводине. Мајерхофер је унео 

неспокој изјавом да је гроф Ламберг, главнокомандујући царске војске у Мађарској, 

издао наредбу да се србијански добровољци разјуре или побију јер су главна 

препрека помирењу Срба и Мађара. Бојећи се за животе својих људи, Петронијевић 

и Тенка су 19. септембра / 1. октобра молили патријарха да пошаље „самовољнике” 

кућама.
35

    

Међутим, војна и новчана помоћ су врло брзо постале предмет српско-

српских несугласица. Све је почело када је Книћанин 21. септембра / 3. октобра 

тражио од Тенке да српска влада издвоји још 4, 5 до 10 хиљада дуката за плате 

добровољцима у Војводини. Тенка је покушао да обезбеди подршку неких 

саветника за тај захтев, али је она изостала. Због тога је казао Книћанину да повуче 

добровољце из Војводине ако патријарх и Главни одбор немају довољно средстава 

да их издржавају. Сматрао је да се Србији нипошто не може пребацити 

равнодушност према српском покрету. Штавише, у Тенкином писму Книћанину од 

23. септембра / 5. октобра провејава мисао да је Србија и превише учинила за 

војвођанско српство, чије вођство је кудио због пасивности. Са одређеном дозом 

горчине, написао је Книћанину да је Србија до сада издвојила 100.000 дуката за 

набавку муниције и послала 23.170 ока барута за пушке, ђулад, картече и олово.
36

 

У писму Гарашанину од 26. септембра / 8. октобра Тенка је био још 

озлојеђенији. Написао је да скоро проклиње „сат и час” када је српска влада 

одлучила да помогне прекосавској браћи. Два су разлога за то, објаснио је Тенка: 

„диктатор који с катедре своје проповеда слово Сатанино”
37

 и Вељковић, Цукић и 

Новаковић.
38

 Њих тројица су Тенкин извештај о количини оружја достављеној 

војвођанским Србима до краја августа окарактерисали као фалсификат.
39

 Упркос 

тешкоћама, Тенка је сматрао да не треба прекидати са помагањем српског покрета. 

                                                 
34 АС, ПО 95/224, Стратимировић Тенки и Книћанину, Београд 22. IX 1848. Реч је о Стратимировићевој 

прокламацији од 22. септембра / 4. октобра, у којој је демантовао да је противник Аустрије и да је у свађи 

са патријархом. Вид. Д. Павловић, Нав. дело, 71. 
35 Прилози, 203. 
36 АС, ПО 95/254, Тенка Книћанину, Београд 23. IX 1848; Д. Ј. Поповић, Нав. дело, 280. 
37 Тенка је мислио на Вучића. Вид. Р. Ј. Поповић, Вучић, 200–201.  
38 Илија Новаковић, официр крагујевачког гарнизона који је у Вучићевој буни (1842), претходно 

потплаћен, предао топове и муницију побуњеницима. Касније је обављао дужност државног саветника. 

Вид. Јаша Продановић, Историја политичких странака и струја у Србији, Београд 1947, 123–124; 

Слободан Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада (1838–1858), Београд  1925, 123. 
39 Вучић је и раније одлазио код Тенке и негодовао због помагања војвођанским Србима. Вид. Г. Јакшић, 

Нав. дело, 312. 
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У противном би се војвођанско српство могло наћи у невољи, а сем тога у 

Војводину ускоро долази изабрани војвода, са којим треба успоставити добре 

односе.
40

 

Али, српска влада није могла ни да затвара очи пред деловањем Вучића и 

његових приврженика. Они су потпиривали незадовољство спрам владе тврдњама 

да је потрошила сав новац из државне благајне и готово сву муницију на помагање 

српског покрета. Тенка је желео да оповргне те оптужбе. Молио је Книћанина да 

препоручи патријарху и војводи увођење приреза од 5.000–6.000 талира. Та свота би 

била довољна за куповину барута и других потрепштина у Србији. Независно од 

тога, Србија би им као браћи и даље понешто давала бесплатно. Тенка је 

добронамерно приметио да би вођству српског покрета било паметније да новац 

троши на оружје него на чиновнике, који би у ратним условима требало бесплатно 

да служе отаџбини до њеног ослобођења.
41

 

Тенка је 2/14. октобра писао и Гарашанину. Изразио је убеђење да српском 

покрету треба помагати, али тако да се помагањем не потроше знатније количине 

муниције и новца. Био је мишљења да војвођанске Србе треба што пре наоружати. 

Зато је молио Гарашанина да пита Петронијевића да ли би могао од Порте да 

измоли 20.000 топовских фишека различитог калибра, ђулад, 1.000 сандука 

пушчаних фишека и 6 топова. Тенка је предложио и да се у Војводину проследи и 

5.000 пушака које је Порта наменила Србији.
42

 

Српском покрету није било потребно само наоружање, већ и новац. 

Патријарх је молио српску владу за позајмицу од 30.000 дуката, али је она то 

одбила. Тенка се љутио на вођство српског покрета што није издало признанице на 

до сада исплаћен новац и послату муницију и ставио у изглед обустављање 

испорука муниције ако оне за неколико дана не стигну.
43

 

Патријарх је 4/16. октобра дошао у Земун ради састанка са представницима 

српске владе. На састанак са Рајачићем су отишли Паун Јанковић, Ресавац 

(вероватно Милосав) и Тенка. Патријарх се, готово плачући, жалио да су 

војвођански Срби осуђени на пропаст у рату против Мађара без довољног броја 

војника, новца и основних војних потреба. Преклињао је српску владу да не 

оставља српски покрет на цедилу, завапивши у налету емоција „Не остављајте, 

браћо, браћу своју!”. Молио је тројицу представника српске владе да наговоре кнеза 

да се на Порти заузме за прелазак Војводине под суверенитет Турске. Војводина би 

у оквиру Османског царства имала исти статус као Србија, а плаћала би ако треба и 

троструко већи данак него она.
44

 

Патријарха је истог дана посетио и Данилевски, руски конзул у Србији. 

Рајачић је молио Данилевског за руску помоћ, па је конзул, немајући упутства о 

томе, сутрадан писао у Петербург и Цариград. Тенка је истог дана отишао код 

                                                 
40 АС, ИГ, 383/1–2, Тенка Гарашанину, Београд 26. IX 1848. 
41 АС, ПО 95/262, Тенка Книћанину, Београд 29. IX 1848. 
42 АС, ИГ 383/3, Тенка Гарашанину, Београд, 2. X 1848. 
43 АС, ПО 95/256, Тенка Книћанину, Београд 3. X 1848. 
44 АС, ИГ 383/5, Тенка Гарашанину, Београд 5. X 1848; Д. Страњаковић, Србија и Војводина, 122. 
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Данилевског и препричао му свој разговор са патријархом. Конзулу се, међутим, 

нимало није допала идеја да Војводина изађе из састава Аустрије. Тенка је о 

патријарховом предлогу разговарао и са француским и енглеским конзулом у 

Србији.
45

 

Наравно, молбу је у четири ока представио и београдском везиру. 

Саслушавши је, везир је послао писмо својој претпостављеној власти у Цариграду. 

Тенка је, међутим, сматрао да то није довољно, па је предложио Гарашанину да 

Порти у вези са истим питањем пише и Петронијевић.
46

 Српска влада је свим 

силама подупирала патријархов предлог. Било јој је веома стало да уплете Турску у 

помагање Војводини, јер би подршка сизеренског двора дала легитимитет њеној 

акцији и повећала јој шансе да се избори са спољнополитичким притисцима. 

У овако критичним тренуцима српском покрету била је добродошла свака 

помоћ. Зато се Тенка одважио на покушај да смекша Вучићев став о немешању у 

унутрашње ствари Монархије.
47

 У томе је постигао известан успех; 5/17. октобра је 

убедио Вучића да оде у Земун и састане се са патријархом. Тенка је препоручио 

Рајачићу да Вучићу приреди најтоплији могући дочек и поласка му како зна.
48

 

Упоредо са придобијањем подршке за српски покрет у Србији и 

иностранству, Тенка је радио и на јачању његове војне снаге. У тадашњим 

околностима не само што није долазило у обзир прикупљање нових добровољаца, 

већ се због неповољних временских услова могао очекивати и одлив већ постојећих. 

Како би се он спречио, требало је под хитно радити на подизању морала 

„самовољника”.  

Ту идеју Тенки је дао Книћанин. Он је у Београд послао извесног 

„Милојевића”
49

 да српским властима пренесе како би било добро да Гарашанин као 

ресорни министар похвали ревност и храброст добровољаца. Тенка је то саопштио 

Гарашанину. Премда не баш сасвим уверен да је предлог потекао од Книћанина, 

Гарашанин је пристао да сачини писмо траженог садржаја. Желео је да га 

прегледају Тенка и Александар Ацика Ненадовић (тада помоћник министра 

унутрашњих дела). Нисмо успели да сазнамо да ли су њих двојица то и урадили, али 

Гарашанин је свакако послао писмо Книћанину.
50

 

Тенка је имао предлог како да се поправи бројчано стање српске војске у 

Војводини. Книћанин би казао Шупљикцу да замоли фелдмаршала Радецког да све 

граничаре из Војводине који су тренутно на италијанском бојишту пошаље натраг. 

                                                 
45 АС, ИГ 383/5, Тенка Гарашанину, Београд 5. X 1848; Страњаковић, Србија и Војводина, 122. 
46 АС, ИГ 383/6, Тенка Гарашанину, Београд 5. X 1848; Г. Јакшић, Нав. дело, 313. Турски министар 

иностраних послова Али-паша позитивно се изјаснио о патријарховом предлогу. Порта га је касније ипак 

одбацила, не желећи да се замери Аустрији. Вид. Радомир Ј. Поповић, Аврам Петронијевић и српски 

покрет у Војводини 1848–1849. године, Историјски часопис 57, Београд 2008, 243. 
47 Тенка је, изгледа, и раније то покушавао. Према Р. Поповићу, у Вучићевом присуству није штедео 

хвалоспеве на његов рачун, само да би га одобровољио спрам српског покрета. Вид. Р. Ј. Поповић, Вучић, 

201. 
48 Исто. 
49 Можда капетан Јоца Милекић. Вид. Сигфрид Капер, Српски покрет у јужној Угарској 1848–1849, 

Београд–Ваљево 1996, 280. 
50 АС, ИГ 383/6, Тенка Гарашанину, Београд 5. X 1848; Г. Јакшић, Нав. дело, 317, 319. 
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Ако Радецки не услиши ту молбу, онда треба тежити измирењу са Мађарима. Тенка 

је, уопште узев, био врло незадовољан држањем бечког двора и хрватског бана 

према српском покрету. Посебно је био киван на Јелачића зато што је, уместо да 

прискочи Србима у помоћ кренуо на Будим, а могао је прво њима да помогне, па да 

после предузму поход на Будим удруженим снагама.
51

 

Тенка је понудио решење и за проблем наоружања. Радецки би на 

Шупљикчеву молбу издао наредбу да се Србима уступе Петроварадин или 

Темишвар, одакле би добавили потребне залихе муниције. Книћанин је, међутим, 

тражио да му се из Србије пошаље још топова, што је Тенка одбио. Вероватно баш 

због недостатка наоружања, саветовао је команданту добровољаца да не наступа 

офанзивно према Мађарима, него гледа да утврди српске положаје, утолико пре што 

у Аустрији влада такво стање да „се не зна шта ће бити од цара, шта од Монархије, 

а шта од лукавог бана (Јелачића − У. С.)”.
52

 

Можда као подстрек за нови прелазак добровољаца, патријарх је унапредио 

све србијанске официре у Војводини за чин више у односу на онај који су имали у 

Србији. Тенка је честитао Книћанину на унапређењу, али је и даље затезао са 

слањем помоћи. Није желео да српска влада и убудуће сноси трошкове издржавања 

добровољаца, већ да оно падне на терет војвођанских Срба. Казао је Книћанину да 

би у Војводини могли да се надају хиљадама нових „самовољника” ако патријарх и 

војвода објаве да ће сваки добровољац пешадинац добијати 3 а коњаник 4 дуката 

месечно, уз храну и право да задрже ратни плен. У вези са наоружањем био је још 

тврђи. Не само да није наговестио нове испоруке него је од Книћанина тражио да 

преко Шупљикца скрене пажњу аустријској власти да би Србији требало вратити 

4.500 пушака које је позајмила Србима из Војводине.
53

 

Међутим, патријарх је био истрајан у молбама да се војвођанским Србима 

пошаље још муниције. Тенка је о томе желео да се посаветује са Гарашанином. Не 

нашавши га код кнеза, 20. новембра / 2. децембра упутио му је писмо. Лично је био 

мишљења да у Војводину што пре треба послати 25 сандука пушчаних фишека и 

највише 10 центи топовског барута. Истини за вољу, патријарх је тражио три пута 

више, али је Тенка сматрао да муницију треба давати мало- помало, јер ће у 

супротном уследити нови захтев за испоруку.
54

 

На позив патријарха и војводе, Петронијевић и Тенка су 25. новембра / 7. 

децембра прешли у Земун. Представници српства са обе стране Саве и Дунава 

покушали су да ускладе ставове о србијанској помоћи Војводини. Шупљикац је 

тражио од српске владе још муниције и 5.000–6.000 бораца. Петронијевић и Тенка 

су пристали на даље испоруке муниције, али у мањим количинама. У погледу 

                                                 
51 АС, ПО 95/257, Тенка Книћанину, Београд 5. X 1848; Д. Павловић, Нав. дело, 82; Гига Гершић, Још 

неке критичке примедбе о историји српског покрета 1848. године, Дело 71/2, Београд 1914, 246.  
52 АС, ПО 95/255, Тенка Книћанину, Београд 8. X 1848. 
53 АС, ПО 95/258, Тенка Книћанину, Београд 16. XI 1848; Д. Павловић, Нав. дело, 82. 
54 РОНБС, Архива Гргура Јакшића Р 558/IX/22, Тенка Гарашанину, Београд 20. XI 1848. 
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добровољаца нису желели да попусте, истичући како ће их послати једино ако се за 

њихово издржавање побрину прекосавски Срби.
55

 

Тенка је постао још хладнији према српском покрету пошто је примио два 

Книћанинова писма од 22. новембра / 4. децембра. Нисмо успели да их пронађемо, 

али се из Тенкиног одговора види да га је Книћанин обавестио о поразу народног 

пуковника Петра Бобалића у бици код Караша. Тенку није толико разгневио исход 

боја, колико чињеница да су се Мађари докопали српских топова. Реторички се 

питао докле ће Србија слати оружје, а „издајници” је предавати непријатељу и 

набројао шта је све Србија до сада послала у Војводину – 2.060 сандука пушчаних 

фишека, голи барут, топовске фишеке, ђулад, картече, фитиље и „све друге 

потребе”. Заморен непрекидним расправама око оружја и бесан због његовог 

расипања, поручио је Книћанину да се врати у Србију, а команду над добровољцима 

препусти неком другом.
56

 

Српска влада и вођство српског покрета су крајем новембра изгладили 

неспоразуме. Кнез Александар је из своје приватне благајне дао 12.000 форинти за 

прикупљање 1.000 добровољаца. Та цифра ни приближно није била довољна, па је 

Тенка казао Книћанину да би било препоручљиво да патријарх и војвода прикупе 

додатна средства за месечне плате још 1.000 људи под оружјем. Книћанин је пренео 

савет патријарху 2/14. децембра. Тенка је 14/26. децембра и сам писао патријарху у 

вези са пријемом и издржавањем добровољаца. Патријарх је обећао да ће учинити 

све што може да они ни у чему не оскудевају
.57

 

У том тренутку, Мађари су припремали напад на Панчево. Њихове 

припреме захтевале су брз одговор, због чега је патријарх, судећи по Тенкином 

писму од 15/27. децембра, тражио да у Војводину у најкраћем року пређе што више 

добровољаца. То, међутим, није било изводљиво. Тенка је обавестио патријарха да 

из Београда не може да крене више од 100 војника, који ће тек 15/27. децембра у 

ноћи или чак сутрадан прећи у Панчево. Предложио је Рајачићу како да надомести 

недостатак људства. Нека што пре припреми 4 компаније граничара које су 

пристигле из Вуковара и изда наређење да се у Сремској Митровици спреме кола за 

хитан превоз добровољаца из Подринског округа у Банат. И у осталим банатским 

логорима требало би да буду спремна кола, како би у случају нужде могли један 

другом да притекну у помоћ. Требало би и да Шупљикац к себи позове Милутина 

Петровића
58

 и његову војску ако су још у Ковину.
59

 

                                                 
55 АС, ПО 95/259, Тенка Книћанину, Београд 26. XI 1848; Д: Павловић, Нав. дело, 82–83; Д. Ј. Поповић, 

Нав. дело, 280. 
56 АС, ПО 95/259, Тенка Книћанину, Београд 26. XI 1848. 
57 Архив Српске академије наука и уметности у Београду (даље: АСАНУБ), Београд, 7257/2286, Тенка 

Книћанину, Београд 30. XI 1848; Архив Српске академија наука и уметности у Сремским Карловцима 

(даље: АСАНУК), Српски народни покрет (даље: СНП), Сремски Карловци, 10/3826 (1848), Книћанин 

патријарху, Ново Село 2. XII 1848; АС, ИГ 383/7, Тенка Гарашанину, без места 14. XII 1848. 
58 Један од команданата србијанских добровољаца, иначе брат Хајдук-Вељка Петровића. 
59 АСАНУБ, Дјејанија народа сербскаго и патријарха Јосифа Рајачића љета 1848/1849 (даље: Дјејанија) I, 

стр. 578, Тенка патријарху 15. XII 1848. 
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Прикупљање добровољаца није текло према очекивањима. Одзив је био 

слабији него што је српска влада предвиђала. То сазнајемо из Тенкиног писма 

патријарху од 24. децембра 1848 / 5. јануара 1849, у коме преноси молбу кнеза 

Александра да се 100 добровољаца из Подринског округа задржи код Рајачића све 

док их он не замени другима. Тенка се вајкао да је добар део Подринаца на путу 

одустао од преласка у Војводину и уверавао патријарха да би добровољаца било 

десет пута више када појединци не би ширили сплетке по Србији.
60

 

Периша Марковић, командант добровољаца из Ужичког округа, обавестио 

је Гарашанина да су они пред Нову годину стигли у Ваљево, где им се придружило 

још војника жељних да помогну прекосавској браћи. Између српске владе и 

патријарха није постојала сагласност у размештају добровољаца. Патријарх је 

молио Гарашанина да Ужичани буду послати у Карловце, а Ваљевци у Сентомаш. 

Гарашанин се с тим није сложио, сматрајући да би било најбоље да се патријарх 

договори са Книћанином где ће они бити распоређени. Српска влада је налазила за 

сходно да добровољци буду под непосредном Книћаниновом командом. Гарашанин 

је молио Тенку да то предочи патријарху. Тенка је био сагласан са Гарашаниновим 

мишљењем и предложио да се један део војске запути у Банат.
61

 

По Гарашаниновој молби, Тенка је писао патријарху. Међутим, није добио 

никакав одговор, па је отпутовао у Земун. Патријарх му је казао како намерава да 

упути Ужичане у Сентомаш. Образложио је Тенки своју намеру тиме што су 

Ужичани на гласу као велики јунаци, чији би долазак ободрио српску војску и 

застрашио непријатеља. Ипак, одступио је од свог предлога и пристао да они буду 

послати код Книћанина у Банат.
62

 

Договор о распореду добровољаца није био једини разлог Тенкиног останка 

у Земуну. Наиме, јавио је Гарашанину како жели да прати активности неког њима 

познатог „ћалова”.
63

 Уједно је обавестио министра унутрашњих дела да је пропао 

некакав њихов ранији план да ту непознату личност пошаљу код главног 

команданта аустријске војске у Мађарској Алфреда Виндишгреца, јер „ћалов” зна 

да је он послао патријарху 250.000 форинти сребра.
64

 

Дуго забашуриван, у јануару се у свој својој озбиљности испољио нерешив 

проблем за српску владу. Реч је о Мајерхоферу, којег је патријарх после војводине 

смрти именовао за главног команданта српске војске у Војводини. Он је успео 

надлежне у Бечу да увери како је одличан познавалац прилика у Србији и развио 

разгранату обавештајну мрежу која је имала за циљ праћење свих најистакнутијих 

                                                 
60 АСАНУБ, Дјејанија I, стр. 646, Тенка патријарху, Београд 24. XII 1848. Тенка је вероватно алудирао на 

Вучића и његове следбенике, који су одвраћали народ од ратовања за Војводину. Вид. Р. Ј. Поповић, 

Вучић, 202. 
61 Г. Јакшић, Нав. дело, 351; АС, ИГ 499/1, Тенка Гарашанину, Београд 3. I 1849. 
62 АСАНУБ, Дјејанија I, стр. 726, Тенка Книћанину 3. I 1849; АС, ИГ 499/2, Тенка Гарашанину, 5. I 1849. 
63 Можда Стратимировић, који је после Шупљикчеве смрти 15/27. децембра 1848. био опседнут мишљу 

да се кандидује за војводу, што је српска влада желела да осујети. 
64 АС, ИГ 499/2, Тенка Гарашанину, Земун 5. I 1849. 
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људи преко Саве и Дунава – кнеза Александра, Гарашанина, Петронијевића, Тенке 

и других.
65

  

Српска влада је гајила неповерење спрам Мајерхофера. Убеђена да се он 

само претвара да је пријатељски настројен према српском покрету, а заправо 

предано ради на потирању његових тековина, у неколико наврата је тражила од 

патријарха да га удаљи од себе. Патријарх се, с друге стране, грчевито држао 

Мајерхофера, наивно верујући да ће тиме српски покрет задобити поверење Двора.  

Већ подуже неомиљеном, Мајерхоферу је требало врло мало да на себе 

навуче и гнев српске владе. То је учинио два дана након ослобођења Вршца, 9/21. 

јануара. Упутио je Петронијевићу писмо у коме је протестовао због одмазде коју 

српске трупе врше над немачким становништвом у ослобођеном граду и захтевао да 

Србија пошаље комисију која ће истражити злочине. Тенка је био запрепашћен 

захтевима. Јетко је закључио да Мајерхофер очигледно сматра Немце за људе а 

Србе за скотове, кад на немачка злодела жмури и допушта да остану некажњена. 

Тражио је од патријарха да, уколико и сам мисли исто што и Мајерхофер, одмах 

врати добровољце у Србију.
66

 

Патријарх је стао у Мајерхоферову одбрану. Ублажавао је оштрину његовог 

писма тиме што је наводно написано „у одсуству духа” и може се сматрати за плод 

тобожње Мајерхоферове осећајности, због које не жели да се икоме учини било 

каква штета. Одричући потребу слања комисије, понудио је нешто другачије 

решење новонасталог спора. Српска влада би послала у главни штаб српске 

војвођанске војске једног свог представника – народног комесара, који би 

учествовао у заседањима посвећеним војним питањима и саветима утицао на 

команданте и помоћну војску. Тиме је посредно дао за право Мајерхоферовим 

захтевима.
67

 

Предлог није умирио српску владу. Мајерхоферово „језуитско поступање” 

је у Београду и даље наилазило на неодобравање, јер је у извештајима својим 

надређенима српске победе приписивао себи. Српској влади се није свиђало ни то 

што патријарха и главнокомандујућег аустријско-српске војске генерала Кузмана 

Теодоровића покушава да придобије за идеју да се српска и царска војска сједине и 

заједнички делују против непријатеља. Према Тенкином мишљењу, тиме је хтео да 

одузме Србима право на славу и градове које сами ослободе, пошто би испало да им 

је ослобођење донела царска војска.
68

 

Српски покрет је у јануару био у узлету. Ослобођен је читав низ градова у 

Банату и Бачкој – Велики Бечкерек, Вршац, Бела Црква, Стари Бечеј и Врбас. У 

владајућим круговима Аустрије појавила се зебња од претераног јачања српског 

покрета. Монархија је и раније нерадо гледала на присуство србијанских 

                                                 
65 Дака Поповић, Аутобиографија патријарха Јосифа Рајачића, ЛМС 368/5, Нови Сад 1951, 393.  
66 Ј. Thim III, 328–329. 
67 Ј. Thim III, 356–357. 
68 Јован Савковић, Фердинанд Мајерхофер у Српском покрету, ЗДНМС 17, Нови Сад 1957, 94; Живојин 

Бошков, Из живота Јакова Игњатовића, Зборник Матице српске за славистику 29, Нови Сад 1985, 117.  
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добровољаца на сопственом тлу и толерисала их из нужде, али сада је решила да их 

се по сваку цену ослободи.  

Да би то постигла, предузела је живу дипломатску активност на Порти. 

Плашила је Турску тврдњама да је војвођанско бојиште Србијанцима само полигон 

на којем се увежбавају за општи рат за уједињење Словена са обе стране Саве и 

Дунава. Уплашена, Порта је почела да притиска Србију да опозове добровољце из 

Војводине. Притисак је ускоро постао неиздржив, па су се кнез Александар, 

Петронијевић, Гарашанин, Тенка и Паун Јанковић окупили да одлуче шта даље 

чинити. Донели су одлуку да се из Војводине повуку сви добровољци изузимајући 

оне који нису српски држављани.
69

 

Ситуација на ратишту се у првој половини марта преокренула у корист 

Мађара, који су незадрживо пробијали српске положаје и продирали на територију 

Бачке и Баната. Опстанак Војводине висио је о концу. Војска је била у расулу, народ 

се дао у бег, а у вођство војвођанских Срба су се увукли страх и паника. Српски 

покрет дао се у потрагу за савезницима, при чему је прва адреса била Србија. 

Патријарх и народ у Војводини прижељкивали су и молили за поновни долазак већ 

прослављеног Книћанина, који је и сам хтео да се нађе при руци прекосавским 

Србима у овако тешким приликама. Српска влада му је то, додуше невољно, и 

дозволила, па се 26. марта / 7. априла поново обрео на попришту ратних дејстава у 

Војводини. 

Ускоро је постало јасно зашто је српска влада оклевала да Книћанина 

поново пошаље у Војводину. Београдски мухафиз Хасан-паша уложио је протест 

против те одлуке. Мада се Порта правила невештом тврдећи да је Хасан-паша 

протестовао без њеног знања, српска влада није потцењивала значај његовог чина. 

Книћанин је 21. марта / 2. априла био позван да се врати на дужност у Савету. 

Пошто није следовао позиву, 13/25. априла је кажњен одбитком тромесечне плате. 

Тенка се 15/27. априла заложио за укидање тог решења, пошто би Срби из 

Војводине Книћанинов одлазак доживели као увреду. Савет је уважио његов 

предлог.
70

 

Строгост према Книћанину била је само јавна политика српске владе. 

Испод руке, она га је подржавала и настојала да олакша прелажење добровољаца у 

Војводину. Дана 30. марта / 11. априла Тенка је примио извесног Илију из Липнице, 

који је тврдио да би за Книћанином из Крагујевачког округа пошао знатан број 

добровољаца ако им се исплати по дукат на име путног трошка. Тенка је то сматрао 

за расипање новца. Одговорио је Липничанину да са собом по могућству поведе 

што више људи који би у Војводину ишли бесплатно.
71

  

И ситуација на бојишту је налагала да што више бораца из Србије крене пут 

Војводине. Гроф Алберт Нужан, опуномоћеник бана Јелачића у Војводини, предао 

је Сомбор непријатељу без борбе и, да несрећа буде још већа, повукао војску за 

                                                 
69 Д. Павловић, Нав. дело, 105–109; Г. Јакшић, Нав. дело, 362; Богдан Љ. Поповић, Дипломатска 

историја Србије, Београд 2010, 250. 
70 Д. Павловић, Нав. дело, 133. 
71 АС, ПО 95/261, Тенка Книћанину, Београд 31. III 1849. 
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собом. Тенка је тражио од Книћанина да у садејству са патријархом покуша да 

отргне војнике од Нужана и стави их под своју команду, као и да врати муницију и 

топове.
72

 

На самом почетку априла Тенки је стигла помало изненађујућа вест. 

Мајерхофер је дошао у Београд, носећи са собом ордене којима је аустријски цар 

одликовао кнеза, Книћанина, Петронијевића, Симића, Гарашанина и Тенку. Кнез је 

2/14. априла проследио одликовање Тенки, истовремено му дозвољавајући да га 

носи.
73

 Неочекивани гест Аустрије могао је значити само једно; хтела је да стави до 

знања српској влади да је у ствари све време радила на очувању целовитости 

Монархије, а не помагала својим сународницима, и задужила бечки двор, а не Србе 

у Војводини. 

Книћанинов прелазак у Војводину није довео до очекиваног обрта на 

ратишту. Српска војска је и даље била у дефанзиви. Из њене немоћи изродио се још 

један проблем: избеглице из Војводине су у све већим масама надирале у Србију и 

требало се постарати за њихов безбедан прелазак. Тенка је радио на решавању оба 

проблема. 

Као главни кривац за непрекидно ретерирање српске војске у Београду је 

означен генерал Кузман Теодоровић, који је од Србских новина добио подругљив 

надимак „Маршал фон Рикверц”. Тенка је предлагао како да се страшљиви генерал 

охрабри. Он је из писма које је Јаков Живановић, члан српске депутације у Бечу, 

послао патријарху 16/28. априла сазнао да је 80.000 Руса са две стране прешло у 

Мађарску. Из тога је закључио да ће Мађари морати да се повлаче из Војводине ка 

Мађарској или Ердељу, па је преко Книћанина молио патријарха да одговори 

Теодоровића од сталног повлачења. Ако у томе не успе, нека предочи да Руси 

ускоро долазе у помоћ. Не уроди ли ни то плодом, онда нека патријарх заповеди 

Теодоровићу да не одступа и не слуша пуковника Хердија, шефа свог штаба.
74

 

Мађари су 28. априла / 10. маја заузели Панчево и наставили с походом на 

српску територију. Претио је удар на места у непосредној близини Панчева. 

Најугроженија је била Борча, која се налазила врло близу границе са Србијом. 

Неколико њених мештана је отишло код Тенке и пренело да су изложени опасности 

са две стране – од Мађара из Панчева и Немаца из околних села. Тражили су од 

српске владе или да им пошаље војну помоћ или да обезбеди превоз за Србију.
75

 

Она је одбацила прву молбу, а покушала да удовољи другој. Али и то је 

због мањка бродова било тешко оствариво, па је Тенка пренео патријарху кнежеву 

препоруку да би било најбоље да се превоз за избеглице пошаље из Земуна. 

Истовремено, проследио је патријарху једно Книћаниново писмо. Иако није 

                                                 
72 Славко Гавриловић, Хрватски бан Јосип Јелачић и Српска Војводина 1848–1849, ЗИМС 63–64, Нови 

Сад 2001, 71; АС, ПО 95/261, Тенка Книћанину, Београд 31. III 1849. 
73 Д. Павловић, Нав. дело, 129; РОНБС, Архива Јеврема Грујића Р 561/IV/49, Кнез Александар Тенки, 

Београд 2. IV 1849. 
74 АС, ПО 95/262, Тенка Книћанину, Београд 21. IV 1849. 
75 АСАНУБ, Дјејанија III, стр. 1977, Тенка патријарху, без места и датума. 
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сачувано, из Тенкине молбе се види да није доносило радосне вести.
76

 Тенка је 

молио да се Книћанину пошаље помоћ пошто није заслужио да остане сам. У 

супротном, правичност налаже да добровољци буду повучени.
77

 

Крајем априла талас избеглица из Бачке и Баната похрлио је у Србију. 

Српска влада је показала велико разумевање за њихове недаће и трудила се да им 

обезбеди смештај и храну. Ипак, било је и оних који се нису либили да зараде на 

туђој несрећи. Тако је скелеџија у Смедеревском округу наплаћивао прекомеран 

износ скеларине, на шта се патријарх пожалио Тенки у писму од 30. априла / 12. 

маја.
78

 

Запањена поступком смедеревског скелеџије, српска влада је наложила да 

се ствар одмах испита. Начелник Смедеревског округа позван је на саслушање, а 

кнез му је издао налог да спречи злоупотребе приликом превоза избеглица. 

Обавештавајући патријарха о томе, Тенка му је упутио и једну молбу. Подсетио га 

је на 4.468 пушака, које је српска влада својевремено позајмила војвођанским 

Србима пошто јој је Мајерфохер обећао да ће Аустрија вратити исти број пушака из 

својих најбољих фабрика. Приметивши да то до сада још није учињено, Тенка је 

тражио од патријарха да апелује на Мајерхофера да испуни обећање. Патријарх је 

14/26. маја одговорио да је скренуо пажњу Мајерхоферу да убрза повраћај пушака.
79

 

Тенкин рад на помагању војвођанског српства није се завршио аустријским 

одликовањем, али јесте руским. Оно је представљало изненађење не само за Тенку 

него и остале одликоване. Данилевски је 19/31. маја обавестио српску владу да је 

унапређен у чин генерал-мајора. Када су представници српске владе отишли да му 

честитају, затекла их је вест да је руски цар на залагање Данилевског одликовао 

Книћанина Орденом Свете Ане другог степена са брилијантима, а Симића, Тенку, 

Петронијевића и Гарашанина истим орденом, али без брилијаната.
80

 

Ни у погледу циљева руског одликовања не треба се заваравати, баш као ни 

када је у питању аустријско. Русија је у време Револуције стајала на 

легитимистичким позицијама. Аустрији је пружила помоћ у угушењу мађарског 

устанка само зато да би се у Европи одржао status quo. Српски покрет није 

посматрала са претераним одушевљењем. Тенка је то установио још у октобру 1848, 

када је, не без ироније, опазио да би Срби могли да се надају руци спаса од 

најмоћније словенске државе „која би ако хоће и то по обичају чини, да им 

досадашње слабе споне претвори у гвоздене окове”.
81

 Одликовање са те стране било 

                                                 
76 Можда је то Книћаниново писмо од 28. априла / 10. маја које Гарашанин помиње у свом одговору 

команданту добровољаца од сутрашњег дана. Гарашаниново писмо даје основ за претпоставку да се 

Книћанин жалио на недостатак оружја и људства и оскудицу хране. Вид. Г. Јакшић, Нав. дело, 388. 
77 АСАНУБ, Дјејанија III, стр. 1978, Тенка патријарху, без места и датума. 
78 Детаљније вид. Василије Крестић, Војвођанске избеглице у Србији 1849. године, ЗДНМС 29, Нови Сад 

1961, 102–107; АСАНУК, СНП 16, президијално писмо бр. 368 (1849), Тенка патријарху, Београд 2. V 

1849. 
79 АСАНУК, СНП 12/4053 (1849), Тенка патријарху, Београд 4. V 1849; Патријарх Тенки, Земун 14. V 

1849. 
80 Г. Јакшић, Нав.  дело, 462. 
81 АС, ИГ 383/3, Тенка Гарашанину, Београд 2. X 1848. 
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је, дакле, показатељ да је Тенка у ствари био само бранилац постојећег стања у 

Аустрији, од чега нас може разуверити и летимичан поглед на оно што је радио у 

току две револуционарне године. 

 

III 

 

Општа оцена Тенкиног држања према српском покрету не може се дати ако 

његову делатност у 1848. и 1849. не сагледамо у целини. Баш зато што се она досад 

посматрала парцијално, код неких савременика али и аутора који су се бавили 

везама између Србије и српског покрета сусрећемо се са погрешним закључцима о 

Тенкином деловању у току Револуције. 

Није оправдан суд Ј. Игњатовића, који Тенку убраја у најгласније 

заговорнике аустријске реакције.
82

 В. Богданов извео је још неоснованији закључак 

– да је српска влада спречавалa уједињењe чак и сопственог народа (?!), 

проналазећи упориште за своју тврдњу у томе што су Петронијевић и Тенка стали 

на пут Стратимировићевим антиаустријским испадима и мегаломанским 

амбицијама.
83

 При томе, губи из вида да  је Тенка сузбијао Стратимировићево 

антиаустријско деловање не из љубави према Аустрији него из политичких обзира и 

чисте разборитости. И борба против Мађара је била озбиљан изазов за српски 

покрет, а камоли вођење рата против два непријатеља у исто време.  

Тенка је, уосталом, брзо уочио неискрено, прикривено непријатељско 

држање Аустрије према српском покрету. Осим већ поменутих, то могу поткрепити 

још нека његова проницљива запажања. Книћанину је још у септембру 1848. казао 

како Мајерхоферу није стало до Срба, већ да уз њихову и хрватску помоћ одржи 

бечки двор, после чега ће Срби опет бити потлачени и упрегнути у ропски јарам. 

Намеру Аустрије да српски покрет искористи зарад остварења сопствених циљева 

Тенка је сликовито описао реченицом да Немци своје кестење ваде из ватре 

српским прстима.
84

 

Најдаље је ипак отишао Д. Мекензи. Он помагање српског покрета ставља у 

заслугу искључиво Гарашанину, а Тенку сврстава у табор противника ратовања у 

Војводини.
85

 Такав закључак може врло лако да се оспори, када се из преписке види 

са коликом  преданошћу се он бавио питањем војвођанског српства.  

То никако не значи да је у свакој прилици безусловно и безрезервно 

помагао српски покрет. Одбијао је молбе за помоћ ако просуди да би њихово 

испуњење нашкодило Србији. Имао је обичај да прети ускраћивањем помоћи када 

би му засметало понашање неког од српских вођа у Војводини. Али управо то што 

                                                 
82 Вид. Јаков Игњатовић, Мемоари II (прир. Живојин Бошков), Нови Сад – Приштина 1989, 53. 
83 Vaso Bogdanov, Historijska uloga društvenih klasa u rješavanju južnoslavenskog nacionalnog pitanja, 

Sarajevo 1956, 96. 
84 РОМС Р 13757, Тенка Книћанину, Београд 15. IX 1848; АС, ПО 95/259, Тенка Книћанину, Београд 26. 

XI 1848. 
85 Дејвид Мекензи, Илија Гарашанин – државник и дипломата (с енглеског превео Крсто Радовић), 

Београд 1987, 144. 
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ову претњу никада није спровео у дело, говори да према њиховој судбини није био 

индиферентан.       

Све у свему, Тенка је дао велики допринос помагању српског покрета. 

Заузимао се за слање оружја и муниције, ангажовао се у преласку добровољаца, 

упозоравао на погубну делатност Мајерхофера, саветовао патријарха и Книћанина. 

Показао се дораслим положају председника Савета и добро испливао из политичког 

вртлога Четрдесетосме. Гарашанинова пророчанска реченица из маја 1848. да би 

наставак Тенкине делатности на помагању српског покрета у будућности био 

користан за цело српство, потпуно се обистинио. 
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UROŠ STANKOVIĆ 

 

 

STEFAN STEFANOVIĆ TENKA 

AND SERBIAN NATIONAL MOVEMENT 1848/49 
 

Summary 

 
The article sheds light on the attitude of Stefan Stefanović Tenka towards Serbian 

National Movement in Vojvodina during two revolutionary years – 1848 and 1849. In the 

course of the Revolution, Tenka executed functions of minister of justice and State Council's 

president respectively.       

Tenka undertook most of activities relating to Serbian National Movement in the time 

of presidency over State Council. On several occassions, he remonstrated with patriarch 

Rajačić about pro-Obrenović faction in Head Committee of Serbian Vojvodina. 

Admonishment having remained fruitless, he urged withdrawal of Serbia’s volunteers from 

Vojvodina. Howsoever, that resolution was revoked the following day. 

In the very same month, Tenka interfered in the dissension between the patriarch and 

Đorđe Stratimirović, commander of Serbian army in Vojvodina. Estimating that 

Stratimirović’s anti-Austrian propaganda could jeopardize Serbian Movement, Tenka was 

overtly quenching the young officer’s megalomaniacal ardor. In concert with Avram 

Petronijević, Serbian minister of foreign affairs, he was inducing Stratimirović to turn 

submissive towards patriarch. 

In October 1848, a dispute between Serbian Government and the leadership of 

Serbian National Movement transpired. Serbs from Vojvodina requested from Serbian 

Government ever more supplies of weaponry and ammunition and transfers of volunteers. 

Aware of Principality’s limited resources, Tenka was an advocate of measured aid to Serbian 

Movement. 

Having resolved this dispute, Serbian Government and the leadership of Serbian 

movement were to confront a new problem. It was duplicitous and insidious posture of 

Austrian consul in Belgrade and the commander-in-chief of Serbian army in Vojvodina 

Ferdinand Mayerhofer on Serbian Movement. Doubting his good intents towards Serbhood in 

Vojvodina, Tenka requested patriarch to dismiss nefarious diplomat from the leadership of 

Serbian Vojvodina. Withal, the patriarch spasmodically adhered Mayerhofer, naively believing 

it would earn Austrian confidence. 

Finally, Tenka had a notable engagement in providing safe passage for refugees from 

Vojvodina to Serbia during April and May 1849. He devoted energy to secure boats for people 

wishing to flee from Borča (village near Pančevo) to Belgrade and acted expediently on the 

patriarch’s grievances over excessive fees of ferry transport in District of Smederevo. 

In brief, Tenka’s role in aiding Serbian National Movement was prominent and 

throughout two revolutionary years he conducted himself comprehensively in the fashion that 

his functions obligated. 

 

Keywords: Stefan Stefanović Tenka, Serbian National Movement in 1848/49, 

relations between Serbia and Serbian National Movement in 1848/49, Serbia’s aid to Serbian 

National Movement in 1848/49, Đorđe Stratimirović, Ferdinand Mayerhofer. 
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ПРОШЛОСТ БАНАТА 
ИЗ ПЕРА ФЕЛИКСA МИЛЕКЕРА 

 

 
Сажетак: Феликс Милекер (1858−1942), учитељ по образовању, први директор и 

кустос музеја у Вршцу, једна је од најмаркантнијих личности Вршца с краја XIX и почетка 

XX века. Био је изврсни познавалац археологије, историје, етнологије, културних и 

политичких прилика мултиетничког становништва данас српског и румунског дела Баната. 

Бројна ауторска заоставштина Феликса Милекера још увек није у целини прикупљена и 

објављена. Из разноврсне и веома богате научноистраживачке и публицистичке делатности 

Феликса Милекера у раду дајемо приоритет археолошким и музеолошким оквирима његовог 

деловања. 

 

Кључне речи: Феликс Милекер (1858−1942), учитељ, кустос, истраживач, 

археологија, музеологија, Вршац, Банат. 

 

Феликс Милекер (1858−1942) је припадао трећој генерацији немачких 

досељеника у Банат. О пореклу породице Милекер постоји неколико мишљења, али 

ниједно од њих није у потпуности истражено. Аутор изложбе и каталога посвећеног 

Феликсу Милекеру поводом 120 година од оснивања Градског музеја у Вршцу, 

Аница Медаковић, наводи истраживања Антона Шерера, Лудвига Бауера и Егона 

Паста, Милекеровог рођака.
1
 За сада, најчешће помињани подаци о доласку 

Милекерових предака везују се за прва насељавања Немаца у југоисточну Панонију 

када је после Карловачког мира (1699) између Аустрије и Турске царска војска 

заузела Вршац 1717. године. Велике групе занатлија и рудара пореклом из северне 

Мађарске и са источноалпског подручја Чешке досељавају се између 1717. и 1722. 

године. Разлог томе је потреба за развојем и коришћењем руде у Банату, 

Трансилванији, те су се тражили рудари који су пристизали из немачких рударских 

градова у горњој Угарској. Сматра се да тада и преци Феликса Милекера прелазе из 

                                                 
1 Anica Medaković, Felix Milleker (1858–1942). Istraživač, publicista i kustos Gradskog muzeja u Vršcu, Vršac 

2002, 4–8. 
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Тирола у Мајданпек, такође Јохан Јакоб Милекер и његова мајка Аполонија.
2
 Деда и 

баба Феликса Милекера, Јохан и Маргарета, рођени су у Гудурици, односно Вршцу. 

Отац Феликса Милекера био је занатлија, ковач-ексеричар који је и сам гајио 

интересовање према прошлости и ту љубав свакако пренео и на сина. 

Феликс Милекер рођен је 14. јануара 1858. године у Вршцу, тадашњој  

Српској Војводини и Тамишком Банату.
3
 Подаци о његовом најранијем детињству 

нису познати. Основну и грађанску школу похађао је у Вршцу све до затварања 

Краљевске католичке школе са немачким наставним језиком 1872. године. Тада 

школовање наставља у Сегедину, такође на немачком језику, и 1877. завршио је 

учитељску школу. Као млад учитељ провео је пет година у Белој Цркви, од 1878. до 

1883. године. У том периоду од посебне важности за његова даља интересовања 

било је познанство и сарадња са Леонардом Бемом који га је упутио на проучавање 

прошлости Баната. Леонард Бем је рођен у Белој Цркви и од ране младости се 

интересовао за историју и старине. Његов значај Милекер касније подвлачи у 

својим радовима. Године 1883. Феликс Милекер се враћа у свој родни град на позив 

вршачког школског Савета за учитеља, и ту је остао активно радећи у образовном, 

културном и јавном животу све до своје смрти 1942. године. Био је ожењен, али је 

врло рано остао удовац. Први пут се оженио 1885. године, Аном Гетман, која је 

потицала из вршачке грађанске породице, а потом 1914. године, такође Вршчанком, 

Матилдом Апфелбаум. Из првог брака имао је сина Рудолфа који се родио 1887. 

године. Познати вулканолог, завршио је географију и имао успешну академску 

каријеру и био декан Филозофског факултета у Дебрецину.   

Милекер је био једна од најмаркантнијих личности Вршца, изврсни 

познавалац историје, археологије, етнологије, културних и политичких прилика 

мултиетничког становништва данас српског и румунског дела Баната. Изузетна 

плодност, тематска разноврсност и неисцрпна ауторска заоставштина Феликса 

Милекера ни до данас није у целини прикупљена, сачувана и објављена, али ни 

одговарајуће стручно и научно вреднована. О биографији, активностима и радовима 

Феликса Милекера претежно имамо податке код немачких аутора. Акценат је 

углавном био на његовој библиографији, док је биографија само парцијално 

објављивана. Тако је Ирена Елтер у часопису Schwäbischer Volkserzieher, који је 

излазио у Врбасу,  пописала 115 његових радова, а познати немачки археолог и 

универзитетски професор Курт Вилвонседер је навео 208 библиографских јединица 

Феликса Милекера.
4
 Највећи број Милекерових радова забележиоје Антон Шерер, 

чак 304.
5
 Од наших аутора најисцрпнију библиографију са кратким биографским 

подацима дао је наследник Феликса Милекера на месту управника и касније 

                                                 
2 Исто, 8. 
3 Биографски подаци о Феликсу Милекеру дати су према: Rastko Rašajski, Bibliografija radova Feliksa 

Milekera, Milekerove sveske 1, Vršac 1995, 9; A. Medaković, Nav. delo, 11–13. 
4 Irene Elter, Versuch einer bibliographischen Zusammenfassung der wissenchaftlichen Tätigkeit Felix 

Millekers, у: Schwäb, Volkserzieher. Jg. 2 (1939/40), H. 3–4, Vrbas 1940, 46–53; Kurt Willvonseder, Felix 

Milleker (1858–1942.) und sein literarisches Schaffen, Donauschwäbische Beiträge 7, Salzburg 1953. 
5 Anton Scherer, Felix Milleker (1858–1942), Persönlichkeit und Werk des Archäologen, Polyhistors und 

Schöpfers des Städtischen Museums zu Werschetz (Banat), München 1983. 
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директор Градског музеја у Вршцу, археолог Растко Рашајски, који наводи 250 

објављених и 37 радова у рукопису.
6
 Поводом 120 година постојања и рада 

Градског музеја у Вршцу историчар и директор Музеја Аница Медаковић нас је 

обрадовала свакако најисцрпнијим биографским подацима о Феликсу Милекеру и 

његовом пореклу док се, што се тиче библиографске  грађе, ослањала и на 

претходно наведене ауторе.
7
  

Из веома богате и разноврсне научноистраживачке и публицистичке 

делатности Феликса Милекера овом приликом дајемо приоритет његовом раду на 

прикупљању, истраживању и објављивању археолошке грађе и пионирским 

активностима у музеологији. То његово плодно поље деловања у трајању од 60 

година омеђено је последњим деценијама Аустроугарске монархије до готово пред 

напад Сила осовине на тадашњу Краљевину Југославију.   

Од великог и пресудног значаја сматра се Милекеров повратак у родни град 

и његово постављање за кустоса Градског музеја. Оснивање и развој музеја  

неодвојиви су од његовог животописа. Повод за оснивање Музеја било је откриће 

велике оставе римског новца цара Константина у Великом риту крај  Вршца. 

Градско представништво вршачке муниципије 1882. године доноси закључак о 

неопходности оснивања музеја.
8
  У периоду од 1882. до 1894. године Музеј добија 

стални простор, кустоса и Статут. За кустоса је постављен Феликс Милекер, коме 

припада велика заслуга за формирање свих збирки Музеја: археолошке, 

нумизматичке, историјске, природњачке, етнолошке и уметничке. Током дугог 

радног века, и званично проглашен од Градског представништва за доживотног 

кустоса,
9
 радио је на обогаћивању музејских збирки путем теренских ископавања, 

откупа предмета од колекционара, а знатан део старина нашао је своје место у 

Музеју и поклоном бројних дародаваца. Милекер је заслужан и за набавку 

изузетних и данас раритетних књига на српском, немачком и мађарском језику из 

прве половине XIX века. 

На Милекерово усмерење ка бављењу старинама и пионирски рад у 

археологији, као што је већ речено, велики утицај је имао Леонард Бем за време 

његовог службовања у Белој Цркви. Као и Бем у Белој Цркви, и Милекер је у Вршцу 

своју музејску делатност започео као колекционар. У том периоду за изврсне 

учитеље имао је Кароља Торму, универзитетског професора, првог археолога 

Угарске који је истраживао у околини Вршца, затим се усвршавао уз Карла Гроса, 

краљевског саветника и секретара Филозофског факултета Угарске академије наука, 

одличног познаваоца средњег века јужне Угарске, и Јожефа Хампела, директора 

Националног музеја Угарске.
10

 Убрзо по постављењу за кустоса и управника Музеја 

Милекер је упућен на низ усавршавања. Главно земаљско надзорништво за музеје и 

                                                 
6 R. Rašajski, Nav. delo. 
7 A. Medaković, Nav. delo.  
8 Javor Rašajski, Gradski muzej Vršac, у: Gradski muzej Vršac 1882–2002, Vršac 2002, 9. 
9 Милекер је 1938. поднео оставку, тада је имао 80 година, која није прихваћена. Након две године чини 

исто, али је и овог пута замољен да остане и проглашен је за доживотног кустоса, вид. A. Medaković, 

Nav. delo, 35. 
10 Исто, 16–17.  
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библиотеке позвало га је 1899. у Будимпешту на течај за руководиоце музеја, 

првенствено за рад у археолошким збиркама, а 1902. на течај за библиотекаре. 

Образовање из музејске струке стицао је највећим делом у Музеју Баната у 

Темишвару који је био надређен осталим музејима у тадашњем Банату. Студијска 

путовања у Аустрију, Немачку, Италију, Швајцарску, Француску, сарадња са 

истакнутим научницима и његов истраживачки рад учинили су да се збирке Музеја 

увећавају. На крају Милекеровог радног и животног века Музеј је бројио близу 

135.000 предмета, по чему је био одмах иза темишварског музеја.
11

 Теренска 

истраживања којима је руководио између 1893. и 1935. године су многобројна, 

преко 40 археолошких локалитета.
12

 Уз то је редовно објављивао резултате својих 

истаживања. 

Пратећи Милекеров библиографски опус, уочавамо два периода: први би се 

односио на археологију, теренска истраживања и историју средњег века, којима је 

био заокупљен до Првог светског рата, да би се после тога усмерио на историјску и 

културну прошлост Баната у XVIII и XIX веку са акцентом на културну историју 

Немаца – подунавских Шваба у Банату.
13

 Из обимне Милекерове библиографије 

навешћемо поједине студије и, пре свега, значајне радове који су произашли из 

дугогодишњег бављења археологијом Баната, посебно вршачког подручја. 

Најобимније његово дело, које пише са свега 28 година, Повесница слободне 

краљеве вароши Вршца (1886), објављено је у два тома на готово 600 страна и 

истовремено на три језика: немачком, мађарском и српском, с тим да је изворно 

написана на немачком језику.
14

 Повод за рад на овој књизи била је 

хиљадугодишњица доласка Мађара у Карпатски басен, у спомен миленијума.
15

 

Милекер је резултате археолошких истраживања већином објављивао у чувеним 

часописима на мађарском језику Történelmi és régészeti értesitö (Весник за историју и 

старину) и  Archeologiai Értesitö (Археолошки гласник), а од 1923. године у српском 

археолошком часопису Старинар. Од посебне важности је то што је ове 

појединачне радове касније обједињавао и допуњавао новим коментарима те су 

излазили као целовите студије, монографије. Поједини и данас имају тежину и 

незаобилазни су за проучавање археологије Баната, пре свега у савременим 

археолошким расправама које се баве праисторијом Југоисточне Европе. 

Délmagyarország régiségleletei a honfoglalás elötti idökböl (Старине Баната до 

времена заузећа земље) представља исцрпан и обиман археолошки катастар настао 

управо обједињавањем низа чланака који су од 1896. до 1906. излазили  у часопису  

                                                 
11 R. Rašajski, Nav. delo, 10. 
12 Попис истраживаних локалитета вид. у: A. Medaković, Nav. delo, 39–40. 
13 Од 1921. до 1941. изашле су серије малих монографија о прошлости Баната и његовој културној 

историји, Банатске свеске; укупно је изашло 73 броја, од тога је сам Милекер аутор  59 наслова, вид. A. 

Мedaković, Nav. delo, 41–43. 
14 Повесница на српском језику објављена је у Панчеву, а на немачком и мађарском у Будимпешти. 

Према језику објављивања аутор је потписиван са Срећко, односно Felix, односно Bόdog, што је 

уобичајено и у другим Милекеровим радовима. У раду је коришћено издање на српском језику, вид. 

Срећко Милекер, Повесница слободне краљеве вароши Вршца, Панчево 1886. 
15 R. Rašajski, Nav. delo, 14–15. 
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Történelmi és régészeti értesitö. Ово опсежно дело, објављено у три тома, драгоцена је 

литература за историјат археолошких проучавања и археологију Баната.
16

 

Од многобројних теренских радова, већином праисторијских локалитета, 

овде издвајамо археолошка истраживања Ватина која је Милекер обављао готово у 

континуитету од 1893. до 1911. године. Резултате тих истраживања је редовно 

објављивао у часопису Történelmi és régészeti értesitö, а 1905. је у Темишвару изашла 

књига под називом A Vattinai Őstelep (Праисторијско насеље у Ватину). Ова вредна 

студија, са 260 слика археолошких налаза, и данас је незаобилазна у истраживањима 

бронзаног доба и Ватинске културне групе која име дугује истраживачу епонимног 

локалитета.
17

 У години излажења ове монографије локалитет Ватин је бројао око 

5.000 предмета, а на крају Милекерових истраживања тај број је утростручен и 

свакако да су ти налази утицали на допуну и промену његових претходних 

закључака.
18

 Захваљујући њему, својственом темељном раду изнедрио је за 

археолошку науку и данас важно полазиште за изучавање нашег праисторијског 

наслеђа. Реч је о студијама које је објављивао у српском часопису Старинар у 

периоду од 1937. до 1940. године. Милекерови радови у овом часопису свакако да 

су плод сарадње са универзитетским професором Милојем Васићем, првим 

истраживачем Винче и нашим првим школованим археологом. Vorgeschichte des 

Banats (Праисторија Баната) представља синтезу Милекеровог рада на археологији 

која садржи сва његова истраживања од палеолита до млађег гвозденог доба.
19

 

Два изузетна налаза − фигурину Вршачки идол и Дупљајска колица, 

Милекер је објавио у посебним чланцима у Старинару. Током археолошких радова 

на локалитету Стари Лудош надомак Вршца пронашао је априла 1913. године 

антропоморфну фигурину од печене земље која се налазила заједно са другим 

прилозима у гробу са спаљеним покојником.
20

 Међу великим бројем до сада 

пронађених антропоморфних фигурина на подручју централног Балкана и Егеје 

током средњег бронзаног доба, Вршачки идол се издваја од њему сродних како по 

величини тако и по детаљима урезане орнаментике са религијском симболиком. 

Вотивна колица, откривена почетком XX века надомак села Дупљаја, представљају 

највиши уметнички домет носилаца дубовачко-жутобрдске културне групе која је 

крајем бронзаног доба распрострањена на подручју српског Подунавља и јужног 

Баната.
21

 Колекционар из Беле Цркве Леонард Бем откупио је од налазача 

фрагментована колица која су реконструисана. У Бемовом власништву налазила су 

                                                 
16 Bόdog Milleker, Délmagyarország régiségleletei a honfoglalás elötti idökböl, Temesvár 1897, 1899, 1906. 
17 Bόdog Milleker, A Vattinai Őstelep, Temesvár 1905. 
18 Ватинском културном групом, њеним настанком и периодизацијом бавили су се многи истраживачи и 

о томе данас постоји обимна литература којом нећемо оптерећивати овај рад. Садржајно и темељно 

коментарисан проблем Ватинске културе у Војводини са обимном литературом, на коју упућујем 

заинтересоване, дала је Marija Đ. Ljuština, Stratigrafija naselja i periodizacija Vatinske kulture u Vojvodini, 

doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd 2012. 
19 У праисторији Баната одељак о бронзаном добу није у целини објављен, а последњи део – гвоздено 

доба, остао је у рукопису, необјављен: Felix Milleker, Vorgeschichte des Banats, Старинар XII, 1937, 59–79; 

Старинар XIII, 1938, 102–166. и Старинар  XV, 1940, 3–42. 
20 Срећко Милекер, Идол од иловаче у Вршцу, Старинар, трећа серија, књ. 2, 1923, Београд 1925. 
21 Исти, Праисторијска колица из Дупљаје, Старинар, трећа серија, књ. 5, 1928/1929/1930, Београд 1930. 
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се до 1929, када их је његов син Карл понудио на продају Градском музеју у Вршцу. 

Због недостатка средстава Милекер откупљује мања колица са два точка и 

антропоморфну статуету са шематизованим птичјим лицем украшену соларним 

симболима – свастикама. Иако оштећена, вотивна колица из Дупљаје један су од 

најзначајнијих предмета који се данас чувају у Градском музеју у Вршцу. Други, 

већи и боље очувани примерак откупио је Народни музеј у Београду. Тумачења 

најстарије прошлости, праисторије Баната, била су Милекерова преокупација. 

Истраживања и радови о периоду римске доминације на овом простору су знатно 

скромнијег обима. Археолошко-историјски преглед о Банату и јужној Угарској под 

римском влашћу, римске тврђаве у Подунављу, запажања о римском занатству и 

примењеној уметности припадају не мање квалитетном опусу Милекеровог 

стваралаштва. 
22

   

Када је средњовековни период у питању, реч је углавном о историјским 

прегледима и студијама. Од великог значаја и данас је његова географско-

топографска слика јужне Угарске у средњем веку. У овом раду је приказао 

резултате истраживања у вези са средњовековном топографијом Торонталске, 

Крашовске и Темишварске жупаније наводећи тврђаве, градове и насеља, затим 

карактеристике рељефа и хидрониме.
23

 Интересовања о формирању, историји и 

развоју градова у Банату преточио је у краћи рад у коме даје преглед римских 

градова, затим градова средњег века до турске најезде и у време турске доминације 

и, на крају, организовање и администрацију насеља и градова по ослобођењу од 

Турака.
24

 Археолошка истраживања средњовековних остатака можемо рећи да нису 

била у домену Милекерових интересовања. У том сегменту једино се детаљније 

посветио свом родном граду, односно разматрању настанка Вршачке тврђаве.
25

  

Саграђена на стратешки изузетно повољном положају, на брегу изнад 

Вршца, Вршачка тврђава од свог настанка представља симбол, знак 

препознатљивости града. Крајем XIX века ова мала фортификација побуђује веће 

интересовање стручне и шире јавности. Милекер тада даје најобухватније податке 

надземних остатака Вршачке тврђаве. Поред детаљних описа куле, он помиње и 

зидове објеката и бедеме, који су крајем XIX века још увек били добро очувани.
26

 

Посебну је пажњу поклонио оскудним историјским подацима, на основу којих је 

покушавао да одреди ко је, са каквом намером, и у ком времену саградио ову малу 

фортификацију. Сматра највероватнијим да је Вршачко утврђење подигао деспот 

Ђурађ Бранковић, око 1439. године.
27

 Закључак доноси на основу податка да се 

                                                 
22 R. Rašajski, Nav. delo, библиографске јединице 65–67, 70, 105, 248. 
23 Bόdog Milleker, Délmagyrországi középkori földrjza, Temesvár 1915. 
24 Felix Milleker, Geschichte der Städte und Städtenwesens im Banat, Banater Bücherei XIII, Vršac 1924. 
25 Најдетаљније податке о историји Вршачке тврђаве и описе надземних делова архитектуре Милекер 

даје у Die Werschetzer Gegend im Alterthume (Verschetz 1885) и Das Wrschatzer Bergschloß. Historisch-

archaeologische Skizze (Wrschatz 1934). У раду користимо преводе, вид. Срећко Милекер, Вршачки град. 

Историјско-археолошка скица (прев. М. Јовановић), Панчево 2011; Feliks Mileker, Vršac u starini (prev. A. 

Bobik, M. Jovanović), Milekerove sveske 2, Vršac 1996. 
26 С. Милекер, Вршачки град, 23–26. 
27 F. Mileker, Vršac u starini, 48. 
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деспот Ђурађ после прве опсаде Смедерева 1439. године склонио на своје поседе у 

јужној Угарској, где је поседовао два замка – један у Вршцу, а други у Бокшану. 

Тврђава је подигнута на делу друма који је од Темишвара водио према утврђењима 

на Дунаву: Харам (Стара Паланка), Дубовац и Ковин, а са кулама код Чакова и 

Шумика чинила је ланац утврда које су представљале предутврђења Темишвару.
28

 

Даље наводи и мање грађевинске интервенције 1894, а потом и 1933. године, обе са 

циљем да се санирају раније настала оштећења, пре свега на кули утврђења.
29

 

Прошло је доста времена до првих археолошких ископавања на Вршачком брегу, 

додуше сондажног карактера, која су обављана 1952. и 1983. године, а први 

систематски археолошко-конзерваторски радови реализовани су у периоду од 1997. 

до 2002. године, читав век од Милекерових запажања.
30

 Тиме се, захваљујући и 

овом сегменту Милекерових интересовања, стручна јавност одужила неуморном 

истраживачу прошлости Баната.  

Милекер је био одговоран и према музејској струци, музеју као установи, 

тежећи да упозна стручну али и ширу јавност са радом Музеја и са музејским 

збиркама. У вези с тим вредно је поменути веома садржајан водич на мађарском 

језику намењен учесницима темишварске скупштине Земаљског савеза музеја и 

библиотека 1904. године. Водич је обухватао програм скупа, историјат града 

Вршца, развој библиотеке и просветних установа, историјат вршачког музеја и 

водич кроз њега и изложбу о Ватину.
31

 У наредним годинама периодично излазе 

још четири водича који су измењена и допуњена издања, на мађарском и немачком 

језику. У преводу на српски језик објављена су два водича, Вођ по збирци старина 

Градског музеја у Вршцу (1923. и 1933).
32

 Милекер у свим водичима даје опште 

податке о Музеју и распореду експоната по салама са акцентом на археолошке 

предмете, а нарочито истиче значај праисторијске збирке. Редовно објављује и 

извештаје о раду Музеја и аквизицијама са тачним навођењем археолошких 

ископавања, бројем откупљених и поклоњених предмета и набављених књига за 

музејску библиотеку.   

Феликс Милекер је свој дуги радни век посветио истраживањима 

археолошке прошлости данас српског и румунског Баната. Био је активни члан 

најпознатијих  стручних и научних удружења,  археолошких и антрополошких 

друштава у Угарској и Немачкој, а за свој рад је награђиван и одликован бројним 

научним и друштвеним признањима угарских, немачких и српских институција.
33

 

Савремени аналитичари и критичари Милекеровог научног и стручног опуса 

сматрају да су његови радови у складу са тадашњим достигнућима науке и 

                                                 
28 С. Милекер, Повесница, 34. 
29 F. Mileker, Vršac u starini, 51. 
30 Историјат и резултате систематских археолошко-конзерваторских истраживања вид. Марин Брмболић, 

Вршачки замак, Београд 2009. 
31 Bόdog Milleker, Kalauz a Muzeumok és könyvtáraok országos Szövetsége 1904.-évi temesvári közgyülésének 

verseczi kiránduloi számára, Versecz 1904. 
32 Срећко Милекер, Вођ по збирци старина Градског музеја у Вршцу (прев. Д. Младеновић), Вршац 1923, 

1933. 
33 A. Medaković, Nav. delo, 21. 
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музеолошке струке. Његови извештаји и монографски прилози и данас 

представљају незаобилазну грађу пре свега у оним савременим археолошким 

расправама које се баве праисторијом југоисточне Европе. Музеј који је основао и 

водио од самог почетка па све до своје смрти, пуних 48 година, изградио је у 

изванредну истраживачку установу са богатим збиркама, нарочито археолошком, 

која је била у средишту интересовања истраживача широм Европе. Његово 

комплетно стваралаштво толико је обимно да ће проћи још много времена док се 

шира и научна јавност у потпуности упозна са личношћу и делом културног 

посленика, научника и ствараоца с краја XIX и прве половине XX  века.   
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HISTORY OF THE BANAT 

AS WRITTEN BY FELIKS MILEKER 
 

Summary 

 

Feliks Mileker (1858-1942), educated as a teacher, and first director and 

custodian of the Vršac museum, is one of the most important figures from Vršac at the 

end of the 19th century and beginning of the 20th. He was deeply familiar with the 

archaeology, history, ethnology, and cultural and political circumstances of the Serbian 

and Romanian portions of the Banat. Drawing on Mileker’s rich and varied production in 

scholarship and journalism, this work examines the historical and social context of his 

activities. 

Mileker’s life was filled with an extraordinary range of writing and research into 

archaeological and historical sources, as well as his pioneering work in museum science. 

Objective and open-minded, his work covers prehistory, ancient and medieval history, and 

the multiethnic society – primarily though not exclusively German, Serbian and 

Hungarian – of the south-eastern Pannonian plain. Mileker’s numerous works have yet to 

be fully catalogued and published. 

 

Keywords: Feliks Mileker (1858-1942), teacher, custodian, researcher, 

archaeology, history, museum science, Vršac, Banat. 
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СТЕВАН МИХАЛЏИЋ  - 
ОД СЕОСКОГ ПРОТЕ ДО КРАЉЕВСКОГ СЕНАТОРА 

 

 
Сажетак: Стеван Михалџић (1861-1942), син Тимотеја (1823-1895), православног 

пароха у Српском Ковину и Чипу на Чепелској ади код Будимпеште и Ане, из сентандрејске 

породице Стеванов, као српски православни свештеник службовао је, после школовања у 

Сремским Карловцима, у Барањи од 1885. године па до свог пензионисања. После 

краткотрајне службе у Бремену, до краја живота је живео и службовао у селу Брањини, 

односно Кишфалуби. Првим проповедима и беседама о празницима, објављеним у 

новосадском Гласу истине, препоручио се за члана Народно-црквеног сабора Карловачке 

митрополије у Сремским Карловцима већ од 1890. Касније је биран и за члана аутономних 

власти Будимске епархије, као и Карловачке митрополије. Био је међу оснивачима српских 

земљорадничких задруга и члан њихове управе. Током Првог светског рата, уз конфинацију, 

написао је историју Барање. Био је активан у покрету за присаједињење војвођанских 

области, а посебно Барање, Краљевини Србији 1918. На Новосадској скупштини био је члан 

председништва, те члан делегације која је одлуке скупштине однела у Београд. Потом је био 

члан Етнографске секције српско-југословенске делегације на Париској мировној 

конференцији 1919. Током међуратног периода биран је у чланство Народне скупштине 

Краљевине СХС, Банско веће Дунавске бановине те Сенат Краљевине Југославије. 

 

Кључне речи: Барања, Карловачка митрополија, Војводина, присаједињење 1918, 

Париска мировна конференција 1919, Скупштина и сенат Краљевине СХС/Југославије, 

Дунавска бановина. 

 

 

1. Увод 

 

Стеван Михалџић је веома интересантна и вишеструко значајна личност 

међу Србима северно од Саве и Дунава поткрај XIX и у првој половини XX века. Он 

је био образован свештеник који је добивши парохију у малом барањском селу, 

настојао не само да уздигне себе већ и да унапреди своје село, свој крај, па чак и да 

учествује у великим историјским догађајима, те да обавља значајне националне 

задатке, остајући веран својој парохији у Брањини. Он се веома млад укључио у 
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органе српске народно-црквене аутономије, преко Будимске епархије и Карловачке 

митрополије, те у националну борбу Срба из војвођанских области за њихово 

присаједињње Србији поткрај Првог светског рата. У међуратном периоду, поред 

свештеничке и списатељске делатности, био је активан у политичком животу 

Краљевине СХС, односно Југолавије, а посебно Барање и Дунавске бановине. 

 

2. Детињство и младост 

 

 Стеван Михалџић је рођен у малом селу Чипу на Чепелској ади 7. октобра 

1861. године. Његов отац Тимотеј (1823-1895) био је српски православни свештеник 

у Чипу
1
 и Српском Ковину

2
, од 1866. до 1895, где је Стеван похађао основну школу. 

Његова мајка Ана потицала је из сентандрејске породице Стеванов. У већ 

проређеном српству северно и јужно од Будима и Пеште, Тимотеј Михалџић је 

спадао у ред значајнијих личности. Био је члан Конзисторије и Школског одбора 

Будимске епархије. Иначе, стародревна Будимска епархија, која свој нови живот 

има у оквиру Карловачке митрополије, успостављене почетком XVIII века, дала је 

Митрополији неколико знаменитих архиепископа и патријараха.
3
 Будимска 

епархија обухватала је својом јурисдикцијом и подручје Барање од 1732. године. 

 За разлику од своје старије браће, Ђуре, који је изабрао војнички позив, и 

Николе и Алексе, који су били учитељи, Стеван је кренуо очевим стопама и изабрао 

свештенички позив. За њега се спремио не само практично, помажући оцу у вршењу 

свештеничких дужности, већ и теоријски, у Сремским Карловицма. Он је најпре 

похађао Карловачку гимназију, а потом и Карловачку богословију. Обе просветне 

установе имале су већ стогодишњу традицију и завидну репутацију понајбољих 

српских школских завода. 

 По окончаном школовању и женидби са Јеленом Марјановић из барањског 

села Шарока, Стеван Михалџић је од будимског епископа Арсенија Стојковића 

добио свештеничку синђелију и прву парохију у барањском селу Бремену 

(Беременду).
4
 Већ следеће године премештен је у село Брањину (Кишфалубу), чију 

је парохију и цркву Св. Николе преузео 23. децембра 1886. и ту остао све до своје 

смрти. 

3. Село Брањина 

 

                                                 
1 Црква посвећена св. Стефану Дечанском сазидана је 1776 године. 
2 Српски Ковин је насељен 1440, а црква сазидана 1448. године. (Српска православна митрополија 

карловачка (ур. Мата Косовац) Сремски Карловци 1910, 506,502. 
3 Током 18. века са будимске катедре на митрополијску прешли су Вићентије Поповић Хаџиклавић и 

Стефан Стратимировић. Двојица рођених Будимаца, Исаија Антоновић и Павле Ненадовић, такође су 

били карловачки митрополити. У првој половини XIX века будимски епископ Стефан Стратимировић 

(1829-1834) биран је за карловачког митроплита (1837-1841) са катедре бачке епископије. И последњи 

српски патријарх на челу Карловачке митрополије, Лукијан Богдановић, претходно је био епископ 

будимски (1897-1908). 
4 Црква, посвећена Вазнесењу Господњем, сазидана је 1755. године у византијском стилу (Српска 

православна митрополија карловачка, 515). 
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 Млади и образовани свештеник Стеван Михалџић одмах се свом снагом 

бацио на решавање бројних проблема својих парохијана, а поред свега духовном и 

материјалном опоравку и уздизању српског живља у свом селу и Барањи као 

целини. 

Брањина је село које се налази на северном подножју Банске косе и под 

њим тече речица Карашица. Насеље се састоји од села Брањине и Брањинске 

планине. Први пут се у писаним изворима спомиње 1214. године под именом 

Кишфалуд. После Велике сеобе од 1690, Срби модификују назив села у Кимфалуба, 

који ће бити бележен у црквеној администрацији Карловачке митрополије све 1918. 

године. Током Ракоцијевог устанка (1703-1711) Срби у Барањи ће много 

пострадати, тако да је и из Кишфалубе један број њих побегао у Осечко поље у 

Славонији (Даљ, Бело Брдо и Сарваш), те Срем (Вуковар) и Бачку, у насеља уз 

Дунав (Берег, Колут, Бачки Моноштор, Даутово, Богојево и Милетић). Средином 

XVIII века, и поред досељавања Немаца, број Срба у селу се повећава. Године 1878. 

у селу је 80 кућа са 565 становника, а 1905. године село има 1.450 становника, од 

чега је 642 српске, а 808 немачке националности.
5
 

 Почетком XVIII века црква Св. Николе била је од плетера и блата, 

покривена трском, без звона. Од средине XVIII века (1751) воде се протоколи 

крштених, венчаних и умрлих, што је започео парох Јеремија Мађаревић. Поткрај 

XVIII века (1794) Брањина постаје седиште протопрезвитерата, када у њу долази 

Сава Костић, мохачки протопрезвитер. Након две године подиже се нови храм, 

велика барокна грађевина. Уређење цркве је настављено у наредним деценијама, да 

би тридесетих година XIX века црква била „молована“ и опремљена мобилијаром. 

Иконостас је настао у другој половини XIX века.
6
 

 Михалџић је и у Бремену и у Брањини затекао српство у опадању. Мађари 

су после аустро-угарске Нагодбе (1867) национално предњачили, настојећи да 

помађаре угарске народности, што им је код барањских Шокаца и успевало, а 

Немци су се окренули економском уздизању, ширећи посед земље и повећавајући 

вредност своје економије. 

 

4. Од духовних поука до српских земљорадничких задруга. 

 

Михалџић је од почетка свог свештенослужитељства био ревностан у 

обављању дужности. Оно што га је учинило посебним, а то је примећено и далеко 

од његовог амвона, јесу његове проповеди поводом великих црквених празника и 

беседе поводом значајних историјских датума. 

Наиме, Михалџићева проповед коју је одржао на Ђурђевдан у Бремену 

објављена је у новосадском листу Глас истине
7
, а потом су следиле и друге

8
, уз 

                                                 
5 Нада Станић, Православне цркве у Барањи, Музеј Војводине, Нови Сад 1999, 49-50. 
6 Исто, 51. 
7 Види: Глас истине, 11/1886, 163-165. 
8 Види: Глас истине, 6/1888, 83-84; Глас истине, 11/1888, 162-165; Глас истине, 1/1890, 1-2;  

  Глас истине, 16/1890, 241-243. 
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мали излет ка историји (црквене) уметности, белешком о српском сликару Павлу 

Ђурковићу.
9
 Врло брзо, већ 1891, Михалџића срећемо као човека који износи своје 

мишљење о питањима од значаја за целу Карловачку митрополију, као што је 

питање о уређењу свештеничке дотације, око чега су се спорили световни 

(либерални) и црквени (конзервативни) посланици Народно - црквеног сабора, пре, 

за време и после његовог одржавања у Сремским Карловцима.
10

 

Михалџићеве проповеди и беседе биле су колико морално-верски 

утемељене и национално уздигнуте, толико и поучне. Његов рад и ентузијазам 

приметили су не само парохијани већ и црквене и националне вође српског народа у 

Аустро-Угарској и он је већ 1890. године био изабран за посланика Народно-

црквеног сабора у Сремским Карловцима, као најмлађи члан овог највишег 

аутономног представничког тела Срба у Аустро-Угарској.  

После извесног времена постаће и члан највиших аутономних народно-

црквених власти, како у Будимској епархији,
11

 тако и у Карловачкој митрополији. 

Као посланик 1905. године је истовремено био и члан Школског одбора, 

Конзисторије и Административног одбора у Будимској епархији, а касније (1908. и 

1909) је биран и за члана Српског народног школског одбора, да би 1910. постао и 

члан Митрополитског црквеног савета, као највише инстанце српских аутономних 

власти, до којих је мирски свештеник могао досегнути.
12

 

 Михалџићево окретање ка световним проблемима својих парохијана у 

Брањини и Срба у Барањи последње деценије XIX и прве деценије XX века, 

сагледиво је и из његових конкретних активности на економском уздизању Срба, 

као и из његових повремено објављиваних чланака, без запостављања духовних 

питања.
13

 Борио се да српски сељак не отуђује земљу, што је постала масовна појава 

након слабљења и пропасти породичне задруге. Он је био свестан да без земље 

Србима нема опстанка у Аустро-Угарској. Срби су у то време почели да 

употребљавају пољопривредне машине, као и агротехничке мере, у чему је од 

велике помоћи био не само Михалџићев савет већ и његова пољопривредна 

библиотека. И сам је обрађивао парохијалну земљу и лични виноград.  

Михалџић је био међу првим пропагаторима и организаторима покрета за 

оснивање српских земљорадничких задруга и других привредних организација на 

српској националној основи. Био је један од оснивача Прве српске земљорадничке 

задруге у Барањи (1898) и Првог српског млина. У покрету задругарства био је међу 

                                                 
9 Види Глас истине, 4/1889. 60-61. 
10 Види Српски Сион, 7/1892, 54-57). 
11 На епархијској скупштини која је одржана 1906. године перовођа је био Александар Михалџић, а на 

скупштини, која је изабрана 1909. године један од чланова је био и брат Стевана Михалџића, Алекса, 

учитељ у Пешти. 
12 Српска православна митрополија Карловачка, 476-479. 
13 Види његове чланке: Издајица – историсјка цртица из живота барањских Срба, прештапано из 

Србобрана, Српска штампарија у Загребу, 1898; Прелаз Сантова у православље, Србобран, 28, Загреб, 6. 

(18) март 1899, 1; Писмо Хришћанском веснику, Хришћански весник, 1/1901, 34-35; Конгрес Срп(ских) 

замљорадничких задруга, Србобран, 1902, 95-97; Наша старина у Угарској и Срби привредници, 

Трговаке новине, 26. мај (8. јун) и 2. (15) јун 1913. 
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водећим личностима, тако да је у управи Савеза српских земљорадничких задруга 

провео чак 24 године. 

Међутим, Први светски рат, који је почео 1914. нападом Аустро-Угарске на 

Србију, много тога је променио, не само у Михалџићевом животу већ и у европској 

и светској историји. 

 

5. Хапшење, истрага и истраживање историје Барање 

 

Аустро-Угарска је своје поданике Србе из Босне и Херцеговине почела 

логорисати још пре почетка рата. С почетком рата сви виђенији Срби са угарског 

подручја Двојне монархије били су похапшени, суђено им је, конфинирани су, у 

сваком случају издвојени су из својих места. Стеван Михалџић је био ухапшен међу 

првима и најпре, утамничен у Печују, седишту Барањске жупаније, а потом 

спроведен у Будимпешту ради истраге због „велеиздаје“. Захваљујући брату Ђури, 

високом официру у војсци Аустро-Угарске,
14

 истражни поступак против Стевана 

Михалџића, који се водио годину и по дана, претворио се у Стеванов рад у 

будимпештанским архивама и библиотекама музеја, универзитета и Академије 

наука, као и у универзитетској библиотеци у Братислави, на исписивању грађе за 

историју Срба у Барањи. И поред чињенице да је протин син Војин, пошто је 

прешао пред рат у Београд ради правничког посла, био српски официр који је и 

погинуо у Колубарској бици, Стевану Михалџићу није могла бити доказана никаква 

кривица те је поткрај 1915. враћен у Брањину и у њој конфиниран. 

 Када је постало очигледно да ће после пробоја Солунског фронта, Аустро-

Угарска изгубити рат, важне српске личности су пуштене кућама, а почело је 

ослобађање и српских ратних заробљеника. И пре него што ће се Аустро-Угарска 

распасти, зачео се међу Србима у јужној Угарској (у Банату, Бачкој и Барањи) као и 

у Срему покрет за самоопредељење и присаједињење Србији, односно будућој 

Југославији. Центар тог покрета био је у Новом Саду, а веза Барање са њим ишла је 

преко тајних канала у Сомбору.
15

 Главна личност овог покрета у Барањи био је 

прота Стеван Михалџић. 

 

6. На Великој народној скупштини у Новом Саду 

 

Рад на формирању српских народних одбора или већа и формулисању 

политике Срба у јужној Угарској започео је у другој половини октобра 1918. године 

састанцима у Суботици између српских и буњевачких првака, које су независно 

један од другог организовали Тихомир Остојић и Јаша Томић. Своју прву јавну 

седницу Српски народни одбор у Новом Саду одржао је у просторијама Матице 

српске 3. новембра, када се овај орган јавности обратио својим прогласом. Будући 

да је то време аустро-угарског војничког пораза, дезертерства, заленог кадра, 

                                                 
14 Ђуро Михалџић, који је имао чин фелдмаршала службовао је у Пожуну (Братислава). 
15 Стеван Михалџић, Успомене на рад и догађаје у Барањи и већим местима Војводине, а) Барања – 

ослобођена, у : СПоменица ослобођења Војводине 1918, Нови Сад 1929. 
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општег растројства и распада државе, и локалне власти остале су без ауторитета. 

Српски народни одбори, српско-буњевачки и други одбори, од којих су неки били 

вишенационални, уз српске народне страже, обезбеђују грађански мир до доласка 

српских трупа, које почетком новембра прелазе граничне реке Саву и Дунав. До 13. 

новембра, када је потписано Београдско примирје, српска војска је посела већину 

војвођанских области. У наредним данима достигнута је и демаркациона линија у 

целини (Вршац – Темишвар – Мориш – Суботица – Баја – Печуј – Барч на Драви), 

што је омогућило сазивање и рад Велике народне скупштине Срба, Буњеваца и 

осталих Словена из Баната, Бачке и Барање. 

 Михалџић и његови сарадници из Барање формирали су СНО по 

барањским местима средином новембра. Михалџић је допринео да српска војска, 

која је била досегла Осек и ту застала, 14. новембра пређе Драву и за два дана 

поседне целу Барању. Наиме, он је послао свог сина Бошка у Осек код српске 

команде са списком барањских села која захтевају улазак српске војске у Барању. 

Организовао је и њен свечани дочек.
16

 

 Михалџић је координирао изборе у Барањи за посланике Велике народне 

скупштине у Новом Саду. Избори су одржани од 18. до 24. новембра, а Скупштина 

је одржана 25. новембра.
17

 На скупштини Михалџић је био међу осморицом 

„председника“, тј. члан осмочланог председништва које је руководило радом 

скупштине. Он је изабран у Велики народни савет, педесеточлано тело са 

законодавном функцијом и правом да постави Народну управу за Банат, Бачку и 

Барању, као привремену владу у војвођанским областима. Поред тога, указана му је 

част да буде у делегацији Скупштине, са опуномоћеним представницима Јашом 

Томићем и Блашком Рајићем, која је одлуке Скупштине однела у Београд и предала 

их регенту Алекандру Карађорђевићу. Београдска Правда је забележила да је прота 

Михалџић у име војвођанске делегације први поздравио заступника краља Петра. 

 Михалџић се после тога вратио у своју Барању. Првог децембра 

проглашена је Краљевина СХС, 10. децембра именована прва влада Краљевине на 

челу са Стојаном Протићем, а потом и делегација за Париску мировну 

конференцију на челу са Николом Пашићем. 

 

7. Експерт на Мировној конференцији 

 

Стеван Михалџић је позив да учествује као експерт у Историјско-

етнографској секцији српске/југословенске делагације, на челу са Јованом 

Цвијићем, добио преко Народне управе за БББ и обзнанио га је на јутрењу у својој 

цркви у Брањини 1/14. јануара 1919. године. Поред њега, Народна управа послала је 

и епископа Илариона Зеремског и проф. Васу Стајића, који ће радити у Секцији за 

штампу. Овој тројици придодат је и проф. Никола Радојчић. Они су у Париз стигли 

26. јануара. 

                                                 
16 Исто. 
17 РОМС, М 7.417 
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У свом дневнику
18

 Михалџић је потанко описао рад историјско-етнографске 

секције, односе међу члановима делегације, проблеме око разграничења у Барањи (и 

Бачкој), своје контакте са Пашићем, Пупином, Кашанином, своје путовање у 

Лондон и контакте са владиком Николајем Велимировићем. Иако је Михалџић  

дневник водио до 4. јуна, сачувани су записи само до 16. маја. 

 У Паризу му је на француском језику објављена брошура о историји 

Барање, као и историјска мапа коју је израдио Драгутин Дероко по његовим 

подацима. 

 По повратку у Барању Михалџић је наставио да се ангажује око питања 

разграничења.
19

 Са великим ентузијазмом се залагао да цела Барања (као и Бајски 

трокут) припадне Краљевини СХС, односно Србији, износећи разне, а пре свега 

историјске аргументе. 

 

8. Посланик, већник, сенатор 

 

У међуратном периоду Михалџић је, поред обављања својих свештеничких 

дужности наставио да се бави политиком у оквиру Радикалне странке. Од 1920. до 

1923. био је посланик у Народној скупштини Краљевине СХС. Био је у 

скупштинској већини која је изгласала Видовдански устав. Био је активан у 

политичком и друштвеном животу Барање.
20

 Када је 1929. успостављена Дунавска 

бановина, у чијем је саставу била и Михалџићева Барања, именован је за члана 

Банског већа са седиштем у Новом Саду. Краљевим решењем постављен је 1931. 

године за сенатора. У раду Сената Краљевине Југославије био је активан. Посебно 

су биле запажене његове дебате приликом усвајања буџета Краљевине, што је 

ревносно бележио Југословенски дневник. Значајна је и његова изјава у Сенату 

поводом мађарског рушења споменика Светом Стефану Штиљановићу на Ђунтиру 

код Шиклоша, што је извршила ревизинистичка мађарска организација Ебредек. 

 

9. Михалџић као историчар 

 

Михалџић је наставио свој плодоносни рад на истраживању историје 

Барање, што је резултирало бројним чланцима у тадашњим часописима и 

листовима. Круна његовог историографског рада су две књиге које је објавио у 

Новом Саду: Православна епископија  у Веспрему (1935) и Барања од најстаријих 

времена до данас (1937). Михалџићева Барања је не само до тада, већ и до данас, 

                                                 
18 Дневник проте Стевана Михалџића, приредио Драго Његован, Музеј Војводине и Београдско 

читалиште, Нови Сад – Београд 2000. 
19 Посебно је значајан његов наступ на народном збору у Мохачу, на Видовдан. (види: Барањски гласник, 

14. новембра 1919, 3).  
20 При успостављању области у Краљевини СХС Михалџић је знатно допринео да Барања припадне 

Барчкој области са седиштем у Новом Саду, јер је иницирао доношење беломанастирске резолуције од 

30. октобра 1921. Види: Драго Његован, Историјска улога проте Стевана Михалџића у присаједињењу 

Барање Краљевини Србији: у Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, Нови Сад 1993, 185-

195). 
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најобимнија и најзначајнија историја Срба и српске цркве у Барањи. Аутор ју је 

посветио свом сину Војину Михалџићу, српском хероју са Рудника, који је пао за 

слободу Срба и Србије. Репринт ове књиге објавила је Библиотека града Београда 

1991. године, са веома инструктивним поговором академика Динка Давидова. 

 Библиографија проте Стевана Михалџића
21

 сведочи о континуираном 

вишедеценијском напору да се преко штампаних црквених проповеди, беседа, 

историјских цртица, новинских чланака, студија у часописима, публикованих 

сећања, дневних бележака и књига, подигну духовни хоризонти Срба и унапреди 

њихово сазнање о историји Барање као једне старе, али  и заборављене српске 

покрајине. 

 Михалџић је за свој рад добио низ друштвених признања и одликовања, а 

најзначајнија су Орден Св. Саве III степена и Карађорђева звезда. 

 

10. Михалџићева деца 

 

Овај кратки опис живота и рада брањинског проте Стевана Михалџића био 

би непотпун ако се у најкраћем не упознамо и са његовим потомством. Стеван 

Михалџић је са супругом Јеленом изродио осморо деце, четири кћери и четири 

сина. Осим Милене, која је млада умрла, остала деца су постала значајне личности у 

својим професијама и срединама где су живела и стварала. 

Ана Михалџић (1886-1966), најстарије дете проте Стевана Михалџића, 

рођена је у Бремену (Беременду). Основну школу завршила је у Брањини. Завршила 

је Велику српску православну гимназију у Новом Саду 1904. године као трећа жена 

у њеној историји, после Корнелије Ракић из Руме (1899) и Видосаве Јовановић из 

Новог Сада (1901). После свршених студија у Прагу, радила је као професор 

биологије на Српској вишој девојачкој школи у Сомбору, а потом у Суботици. 

После удаје за српског официра Живојина Павловића (1918), живела је у више места 

по Краљевини Југославији. Бавила се аматерски и историографијом (вид. њен рад: 

„Улога Славенке при ширењу хришћанства“, Књижевни север, Суботица 1925-

1926) и етнологијом (вид. њен рад: Барањски бели вез, Сарајево 1932). 

Бошко Михалџић, најстарији син, био је шумарски инжењер и једно време 

управник државног добра Беље у Барањи. 

 Војин Михалџић је по свршетку права у Будимпешти 1912. године прешао 

у Краљевину Србију. Био је писар код Апелационог суда у Београду. Када је избио 

Први светски рат пријавио се као добровољац у комитски одред мајора Танкосића, а 

потом је преведен у редовни састав. Борио се код Лознице, Шапца и на Црвеном 

врху. Погинуо је 22. новембра 1914. у Колубарској бици, јуришајући на положај 

Голубац код Рудника. У извештају команданту Дринске дивизије стоји да је 

потпоручник Војин Михалџић, као водник трећег батаљона VI пешадијског пука I 

позива, после погибије, покопан код села Рељинца (испод Рудника). 

                                                 
21 Драго Његован, Библиографија проте Стевана Михалџића, Рад Музеја Војводине, 36/1994. 
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Бојана Михалџић (1895-1974) била је десета девојка која је матурирала у 

Новосадској гимназији. Потом је завршила Правни факултет у Београду и била 

судија у Сомбору, Новом Саду и Београду. 

Стојана Михалџић (1896-1976), називана и Констанца, као једанаеста од 

девојака завршила је Новосадску гимназију. Студирала је права у Београду, а као 

судија радила је у Сомбору, Новом Саду и Београду. 

Љубиша Михалџић (1903-1967) је свршио права у Београду, а као судија је 

радио у Бечеју, Сенти и Петровграду (Зрењанину). 

Слободан Михалџић (1905-1966) је студирао медицину у Београду. Радио је 

као хирург у Новом Саду. Истакао се спасавајући српску децу из мађарског логора 

Шарвара током Другог светског рата. 

 

11. Закључак 

 

Стеван Михалџић је умро 26. децембра 1942. године у својој Брањини под 

мађарском окупацијом.  

Он је својим верским, просветно-културним, политичким и научним радом 

постао знаменита личност не само Барање и Војводине већ и Српства у целини. 

  

Извори и литература: 

 

Извори: 
Матица српска, Рукописно одељење, М. 7.417 

Дневник проте Стевана Михалџића: од 14 јануара до 16. маја 1919. године вођен приликом 

путовања и бављења на Мировној конференцији у Паризу и Лондону, (прир. Драго 

Његован), Музеј Војводине – Београдско читалиште, Нови Сад – Београд 2000. 

 

Литература: 
Давидов, Динко, Барања проте Стевана Михалџића, у: Стеван Михалџић, Барања од 

најстаријих времена до данас, Нови Сад 1937, репринт: Библиотека града Београда, 

Београд 1991. 

Милетић Станић, Нада, Православне цркве у Барањи, Музеј Војводине, Нови Сад 1999. 

Михалџић, Стеван, Барања од најстаријих времена до данас, Нови Сад 1937, репринт, 

Библиотека града Београда, Београд 1991. 

Његован, Драго, Историјска улога проте Стевана Михалџића у присаједињењу Барање 

Краљевини Србији, у: Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, зборник 

радова, Музеј Војводине и Институт за историју Филозофског факултета у Новом 

Саду, Нови Сад 1993. 

Његован, Драго, Библиографија проте Стевана Михалџића, Рад Музеја Војводине, 36/1994. 

Његован, Драго, Деведесет знаменитих Срба из Барање, Мало историјско друштво – Нови 

Сад и Културни центар „Карловачка уметничка радионица“, Нови Сад 2008. 

Српска православна митрополија Карловачка по подацима од 1905. године, (ур. Мата 

Косовац), Сремски Карловци 1910. 

Листови: 

 



334 

 

Baranjski glasnik, Pečuj 

Бели орао, Београд 

Братство, Београд 

Глас истине, Нови Сад 

Духовна стража, Нови Сад 

Југословенски дневник, Суботица – Нови Сад 

Књижевни север, Суботица 

Србобран, Загреб 

Српски Сион, Сремски Карловци 

Трговачке новине, Нови Сад 

Хришћански весник, Београд 

 

 

 

 

 

DRAGO NJEGOVAN 

 

STEVAN MIHALDŽIĆ: 

FROM VILLAGE PRIEST TO THE ROYAL SENATOR 
 

Summary 

 

Stevan Mihaldžić, son of Timotej (1823-1895), vicar in Rackeve and 

Csepelsziget on the Csetel ada, and Anna, from the Szentendre family Stevanov, had 

served as priest in Baranja from 1885. After serving in the village in Baranja called 

Bremen, he went to the village of Branjina were he was in parish for the rest of his life. 

With his first preaches and speeches, published in the Glas istine (Voice of truth) paper, 

published in Novi Sad, he recommended himself for the membership in the People-church 

assembly of the Archbishopric of Karlovci (until 1890). Later he was elected member as 

People-church school board. He was among the founders of Serb agricultural 

cooperatives. During the First world war he has written the history of Baranja. He was 

also a member of the presidency of the Great national assembly in 1918, member of an 

ethnographic section of Yugoslavia, one of the deputies on the Paris peace conference in 

1919. He was later a member of the Parliament and Senat of the Kingdom of Yugoslavia. 

He died during Hungarian occupation in 1942. 

 

Keywords: Baranja, Vojvodina, annexation, Paris peace conference 1918, Senat 

of the Kingdom of Yugoslavia. 
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ЈОВАН ПАЧУ – КОМПОЗИТОР И ПОЛИТИЧАР 
 

 
Сажетак: Јовану Пачу је представљао међу пречанским Србима једну од 

маркантнијих личности свога времена, односно друге половине деветнаестог столећа. У раду 

је приказан живот и рад Јована Пачуа, ватреног Милетићевог следбеника, уредника Заставе, 

уређивачког одбора Србобрана, председника Српске самосталне странке у Загребу. За свој 

стваралачки рад побрао је бројна признања и био је изабран у две највише националне 

установе културе Срба: Српско учено друштво (данашњи САНУ) 1884. године (дописни 

члан) и Матицу српску 1885. године (члан Књижевног одељења). Поред најважнијег сегмента 

његовог рада – компоновања (рапсодије Српски звуци 1-12), указано је и на Пачуов допринос 

развоја културног и политичког живота Срба у Аустроугарској монархији током друге 

половине XIX столећа. 

 

Кључне речи: Јован Пачу, Срби, Аустроугарска, Војводина, национална борба, 

музика, компоновање, Коло, рапсодије Српски звуци, културни и политички рад.   

 

 

 Када је Јован Пачу, у изнајмљеном стану у Загребу, изненада у сну, у својој 

54 години живота заувек склопио очи, Срби широм Хабзбуршке монархије са 

којима је овај знаменити човек имао прилику да се у свом не тако дугом али надасве 

бурном животу макар накратко сретне, а то није био мали број,
1
 добро су знали 

каквог су човека изгубили. С друге стране, данас још увек не знамо довољно о 

његовом животу, стваралаштву и политичком раду баш као што ни српска 

историографија не зна, односно није довољно расветлила његов живот.
2
 Овај рад је 

прилог расветљавању  Пачуовог друштвеног и политичког делања.  

                                                 
1 Готово да нема личности из друштвеног, јавног или политичког живота међу пречанским Србима, али и 

онима у целој Аустроугарској, са којом Јован Пачу није сарађивао или барем контактирао. Само њихово 

пуко набрајање био би велики напор. Део тог круга личности, и то онај мањи али неизоставан у овој 

теми, навели смо у овом раду.      
2 Малобројни историчари који су писали о Пачуу слажу се у оцени да су његов политички рад засенили 

други политичари, и да је тај део његовог живота „затрпан временом“ (Ј. Пејин, Из прошлости Кикинде, 

Кикинда 2000, 62).   
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Јован Пачу
3
 је рођен 13. марта 1847. године,

4
 у маленом спахијском селу 

Шандору, или, како су га називали Срби – Александрову,
5
  на три и по километра 

јужно од слободног и краљевског града Маријатерезијапоља, тј. данашње 

Суботице.
6
 Његов деда Аксентије је био имућни трговац а отац Јован уважени 

општински бележник и фишкал, док је мајка Јелена била изданак угледне породице 

Стојковић преко које је био у сродству са српском варошком елитом. Следеће 

године по Јовановом рођењу избила је Mађарска буна. У једном од пролазака 

мађарске војске кроз Александрово страдао је и Јованов отац.
7
 Преплашени Срби, 

међу којима је била и удовица Јелена Пачу са своје троје деце, беже из града даље у 

позадину ратних збивања.
8
 По окончању буне Пачуoви се враћају у Александрово, 

где Јован похађа Српску народну вероисповедну основну школу која се налазила 

поред црквеног храма Св. Димитрија Великомученика.
9
 Црквена порта 

представљала је незаобилазно место за игру александровачке деце, па и самих 

Пачуа, који су на тај начин свакодневно били у прилици да посматрају камене 

надгробне плоче својих славних предака, које су сведочиле о некадашњем угледу 

                                                 
3 Нема поузданијих података о Пачуовом пореклу од оних које је изнео сам Пачу, а то је да је српског 

рода. Уосталом, то му је писало у званичним документима (нпр.: у регистру уписника Медицинског 

факултета у Прагу: „Pаču/Pacsu, Patschu/Jovan, serb., gkel, 20 annos“), баш као и у свим савременим 

текстовима (штампа, периодика) који су писали о њему. Све друго је пука произвољност и нагађање, као 

нпр. Ђ. Перић, Јован Пачу у Сомбору, Домети, 31, 1983, 105; А. Влашкалин, Др Јован Пачу и његов круг, 

Београд – Нови Сад 1996, 18, 130. Код Срба постоји реч „пачити“, можда као основа презимена (З. 

Вељановић, Др Јован Пачу (1847–1900), Нови Сад 2003, 5−6).       
4 Када се у историографији појавила погрешна година Пачуовог рођења, један број аутора је некритички 

преузео: М. Мишков, Уметничко деловање Друштва за неговање музике Гусле у Великој Кикинди до 

1914. године, Гудало, 12, 1996, 30; Ј. Пејин, Нав. дело, 62, итд. У литератури се може наићи и на 

погрешан дан Пачуовог рођења: Ђ. Перић, Нав. дело, 106. Приликом истраживања и сакупљања архивске 

грађе за изложбу о Пачуу током 1996. године дошли смо до тачног датума Пачуовог рођења који смо 

навели и у овом раду. Вид. З. Вељановић,  Др Јован Пачу – народни трибун, Суботица 1996, 15. 
5 Шандор (Sandor) или, како су га називали Срби – Александрово, настало је као спахијско село у 

непосредној близини Суботице. Службено је проглашено селом 1804. Временом, изградњом кућа у 

правцу града, село ће се спојити са градом, али правно ће бити и даље самостално. Тај статус ће 

променити 1904. године када и правно постаје део града. З. Вељановић, Неколико слика из историје 

суботичких Срба, Луча, 2−3, 1996, 56; З. Вељановић, Подаци за историју Суботице с почетком XIX века, 

Луча, 6−7, 1997, 76−77.    
6 Срби који су током турског периода у паланци Суботица, а затим по ослобођењу од турске власти у 

војном шанцу Суботица, били готово једини житељи насеља, већ у коморској варошици Света Марија 

(Sent Maria) чинили су трећину становништва. Сеоба у Русију и у Банат током XVIII века расточила је 

преостало српско становништво. Последња сеоба Срба из вароши била је у правцу оближњег 

новооснованог села Александрова крајем XVIII века, да би се у слободном и краљевском граду 

Маријатерезијапољу, тј. Суботици њихов број свео на мање од једне десетине. З. Вељановић, Неколико 

слика..., 50−56. Суботица као угрожени национални простор Срба била је и у време младог Пачуа, где 

србофобични, осим Мађара, постају и Буњевци. А. Влашкалин, Нав. дело, 59−60.   
7 З. Вељановић, Др Јован Пачу (1847−1900)..., 34. 
8 Историјски архив Суботица, Ф. 272.6.А.6. пол. 1848/I; З. Вељановић, Попис Суботичких Срба у време 

Револуције 1848–49. године, Зборник Матице српске за историју, 56, 1997, 167−168. 
9 З. Вељановић, Школство Срба у Суботици – Александрову, Ex Pannonia, 1, 1996, 101−109. 
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породица.
10

 По завршетку основног школовања, породица Пачу се преселила у 

Суботицу купивши кућу у улици која се тада називала по занимању већег броја 

својих становника – Апотекарска. Мајка Јелена је желела да свом старијем сину 

Димитрију створи егзистенцијалну проходност, баш као и да млађем сину Јовану 

омогући наставак школовања.
11

 Јован креће у гимназију која је у то време била 

непотпуна, са само шест разреда, и на приватне часове музике. Млади Пачу имао је 

прилике да доста рано учи музику и свирање на разним музичким инструментима. 

Готово опчињен музиком и њеном снагом, Пачу се непрестано музички школује и 

надограђује иако је у свом музичком животу имао само два учитеља и обојица су 

били Чеси. Први учитељ музике је био Већеслав Соушек,
12

 а други већ за живота 

чувени Беджих Сметана. Пачу је свог првог учитеља необично волео и поштовао 

упијајући сву љубав који му је овај преносио према музици и лепотама у делима 

светских класика, а нарочито га је одушевљавао својом љубављу према словенским 

ауторима, посебно Чесима и Словацима. Такође, Соушек га је поред класичне 

црквене и световне, инстументалне и хорске музике упознао и са композицијама 

малог броја наших тадашњих композитора Јосифа Шлезингера, Николе Ђурковића 

и Корнелија Станковића. Овај последњи, који је у своје композиције уносио 

народне мотиве, посебно је прирастао срцу младог Пачуа, те му је остао музички 

узор током целог живота.
13

 Значај Соушека је и тај, осим што је код младог јуноше 

открио музички таленат, што је Пачуа подстицао да не буде само репродуктивац већ 

и стваралац. То је само појачало амбицију младог Пачуа која ће га довести у ред 

најзначајнијих српских композитора друге половине XIX столећа.
14

 Пачуова 

младалачка музичка амбиција преносила се и на литерарно поље.
15

 У вечерњим 

                                                 
10 З. Вељановић − С. Пајовић, Стари српски натписи у Суботици од XVIII до прве половине XIX века,  

Луча, 2−3, 1996, 56−59. 
11 Димитрије Мита Пачу (Суботица, 1841 – Велика Кикинда, 1900), старији брат Јована. Био је апотекар, 

те се рачунало да ће у окружењу својих цеховских колега и он наћи своје место а породица сигурне 

приходе. Кућа Пачуових убрзо после њиховог усељења, колико због величине и позиције толико због 

самих Пачуа, постала је граничник у градским пословима или објавама (З. Вељановић, Др Јован Пачу 

(1847–1902)..., 33; З. Вељановић, Повест суботичких тржница, Дани, 13, 2003, 11).     
12 Пачуов први учитељ музике био је Већеслав Винце Соушек, наставник музике, оргуљаш и кантор у 

цркви Св. Терезије Аквилске у Суботици. Подучавао га је хармонијуму, клавиру, оргуљама,  виолини, 

виоли и виолончелу, а од теорије музичкој хармонији, што је у потпуности одударало од свакодневног 

музичког живота Суботице где су преовладавали гајдаши и цигани који су свирали народне игре и песме 

по крчмама. 
13 Одушевљење за дела К. Станковића попут клавирске композиције Што се боре мисли моје (текст је 

написао кнез Михаило Обреновић) Пачу није скривао. Кроз своје стваралаштво покушавао је да буде 

настављач Станковићевог дела и уноси народне мотиве у своје композиције. Стога га поједини писци са 

правом сврставају у Станковићеве наследнике и настављаче (А. Влашкалин, Нав. дело, 162).       
14 Аутори, посебно енциклопедијских и лексиконских издања у СФР Југославији, који су писали о Пачуу, 

доста су површно давали оцене његовог стваралаштва. Међутим, радови који се појављују у новије 

време, а које смо навели у овом раду, дају објективнију оцену и слажу се у томе да су његов стваралачки 

рад засенили композитори попут Мокрањца и Бајића.  
15 П. Вуков, Први штампани рад Јована Пачуа, Ex Pannonia, 2, 1997, 179. Овај рад по књижевнику 

Вукову сведочи о „духовном, душевном и моралном профилу једног сензибилног и интелигентног 

младића који ће се развити у истакнутог интелектуалца свога времена“. 
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часовима имао је прилике да присуствује пробама и представама Позоришног 

друштва српских добровољаца чији је управник био његов ујак Теодор 

Прокопчањи.
16

   

У вртлогу хаотичних збивања која су се великом брзином одвијала у 

Угарској за суботичке Србе догодила се права сензација током 1861. године. Готово 

месец дана је гостовало Српско народно позориште које извело петнаест тада 

најпопуларнијих националних позоришних представа. Пачу је присуствовао свакој 

представи с којом доживљава лични и национални догађај надахњујући свој 

младалачки дух, док је после представа проводио време у друштву са глумцима.
17

 

Међу организаторима ове турнеје СНП био је и угледни Суботичанин а сада 

Новосађанин Антоније Тона Хаџић, управник СНП. По вероватно унапред 

постигнутом договору и темељним припремама које су вршене током 1861. године, 

присутност СНП у Суботици искоришћена је као моменат за буђење националног 

духа и оснивање Српске читаонице.
18

 Млади Пачу надахнут родољубивим 

националним представама, отвореног срца и с великим надама приступио је 

Читаоници.
19

 Међутим, ускоро преживљава низ трагичних догађаја у породици.  

После оца, потом сестре Марије, која је умрла 1859, умире и Јованова мати Јелена, 

1863. године.
20

 У таквом расположењу млади Пачу одлази 1864. године у 

кечкеметски Протестантски лицеј где матурира школске 1865/66.
21

 Као свршени 

матурант, до одласка на студије медицине у Пешту, летњи  распуст провео је у 

Суботици, у посетама рођацима и пријатељима који су представљали српску 

економску, културну и политичку елиту.
22

 Свакако да су њихово политичко 

размишљање и ставови о српском питању у Хабзбуршком царству утицали на 

формирање младог Пачуа. Готово да није било догађаја који су покретали и 

организовали суботички Срби а да млади Пачу није део њих, било као активни 

учесник или пак као подршка или придружени члан. Отуда се међу првима 

                                                 
16 Теодор Прокопчањи (Суботица, 1820 – 1857), адвокат, јавни делатник, бави се књижевношћу и   

преводилаштвом. Позоришни заљубљеник који је једно време режирао представе српске позоришне 

дружине. На репертоару Дружине били су тада веома популарни национални комади Цар Лазар, Милош 

Обилић итд.          
17 Представе и гостовања СНП, уосталом као и доласци значајних личности из српског националног 

круга у градове широм Аустроугарске, у већини су финансирали имућни Срби, трговци, 

земљопоседници итд., код којих су глумци били распоређени на конак и част, тако да су све време 

гостовања проводили у кућама својих домаћина, са њиховим породицама и пријатељима. На тај начин и 

млади Пачу је био у прилици да се „дружи“ са члановима СНП (вид. З. Вељановић, Лаза, Јован и 

размажени свет, Луча, 4, 2010, 17).    
18 Даница, 2, 1861, 32. Ова нотица (од 20. 01. 1861) потврђује датуму оснивања Читаонице.   
19 Чланство у Српској читаоници сматрало се у првом реду за национални и патриотски чин. Српско   

грађанство је на тај начин исказивало и свој политички став (З. Вељановић, Српска читаоница у 

Суботици, Суботица – Нови Сад 1998; З. Вељановић, Устави и правила Српске читаонице у Суботици у 

XIX и XX веку, Нови Сад  2012).   
20 Пачу је био те несреће да је надживео све своје најближе: родитеље, брата и сестре.  
21 Н. Кузмановић, Srbi a Slovaci, B. Palanka 2008, 227.  
22 То су били чланови породица Манојловић, Стојковић, Димитријевић, Прокопчањи, итд. 
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придружио и тек основаној Српској певачкој дружини,
23

 чији је оснивач и хоровођа 

био Пачуов блиски рођак, у то време и узор, адвокат Ђура Манојловић.
24

 Поред 

формалног окупљања, проба и наступа, Дружина је имала и више циљеве а они су 

се дефинисали у окупљању српског национа и „неговања националног и 

религиозног чувства“ код све малобројнијих Срба у Суботици. Стога је чланство у 

овом националном друштву, на чијој застави је написано гесло „Песмом срцу – 

срцем роду, а животом за слободу“,
25

 постало престижно за суботичко српско 

грађанство. Отуда је власт која је проценила да је Дружина „много више“ него 

разбрибрига доконом имућном грађанству, будно пратила његове кораке, најпре 

забранила рад, да би званично, мада невољно, одобрила њен рад неколико година по 

постављењу захтева.
26

 Тако је преко суботичких српских друштава, новина, књига и 

музике Пачу полако улазио у политички живот и националну борбу. Бачку, па и 

Суботицу, управо је тада захватио талас омладинског националног покрета који је 

предводио др Светозар Милетић.
27

 Гесло Омладинаца „Просветом слободи“
28

 

привлачиће све више студентску омладину удахњујући наду у узавреле груди, 

поручујући им да њихови интелектуални напори и национална борба неће бити 

узалудни, већ да ће Србима донети дуго ишчекивану слободу и Српску Војводину. 

Омладини, Милетићу, који у свом чувеном Туцинданском чланку вели: „Против 

силе и времена, никуд, никамо, док нам народно чувство и срце ценили буду – али 

свакако будимо уверени да ће доћи и наше време“,
29

 не одолева ни млади Пачу, 

напротив: постаће његов доживотни следбеник, баш као и геслу Омладинаца.
30

 

Сазнање да је политички узор омладине Светозар Милетић стао на чело Српске 

                                                 
23 З. Вељановић − З. Матијевић, Суботичко српско певачко друштво „Граничар“ 1865, Ex Pannonia, 2, 

1997, 121−123.   
24 Ђура Манојловић (Суботица, 1843 – Сегедин, 1895), адвокат, посланик на Угарском сабору, хоровођа 

(З. Вељановић, Манојловић, Ђура, у: Српски биографски речник, 5, Нови Сад 2011, 836−837).   
25 Исто, 122. Застава је сачувана и налази се у храму Св. Вазнесења Господњег у Суботици. Израђена од 

свиле, правоугаоног је облика, димензија 1,15 х 1,55 m. На лицу заставе је срмом извезен заштитник СПД 

Св. Димитрије, а на другој страни гусле са укрштеним гранама храста и липе око којих је исписано 

наведено гесло. На врху барјака је постављена метална лира. Између два рата придодата јој је тробојна 

национална лента.   
26 Бирократско-полицијска власт је оценила да је стварна сврха Српског певачког друштва „несумњиво 

национално-политичко деловање“, које је заједно са Српском читаоницом радило на уједињавању и 

политичком усмеравању Срба у Суботици. Деловање Срба, било политичко, просветно или културно, 

било је под будним оком бирократско-полицијског апарата од самог ступања на тло моћног аустријског 

царства. Део тежине полицијске присмотре и провере  на својим леђима осетила је и породица Пачу и то 

више пута како у властитом дому тако и на другим местима.  
27 Д. Микавица, Политичка идеологија Светозара Милетића, Нови Сад 2006, 25. 
28 Пачу је одмах по свом доласку на студије у Пешту приступио омладинском друштву „Преодница“ 

(основана 1861), и постао њен активан члан у музичкој секцији чији је хоровођа био његов старији рођак 

и узор Ђура Манојловић који је уједно био и члан Управе, а председник Лаза Костић. Отуда је и логичан 

след Пачуових корака ка политичком опредељењу за Омладинце и УОС (А. Влашкалин, Нав. дело, 64).       
29 Српски дневник, од  4. јануара 1861. 
30 Ђ. Перић, Нав. дело. Аутор наводи да је млади Пачу после концерта у Пешти приступио УОС. Пачу је 

све своје политичко деловање усмерио на просвету и просвећивање омладине и народа у ономе што је 

најбоље знао и што је носио у себи, кроз музику.  
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читаонице у Новом Саду нагнало је и суботичку омладину да га следи и кроз 

чланство у Српској читаоници и Српском певачком друштву у Суботици. 

Полако су се кристалисали битни елементи Пачуовог живота: угледно 

грађанско порекло и окружење у којем је, и које му је могло пружити, стекао 

натпросечно образовање, прихватање Милетићевих идеја и опредељење за 

националну борбу. Све друго у његовом животу, па и компоновање, концерти, 

беседе, турнеје, слава итд., било је у служби изречене тезе. Колико је Милетић 

политички утицао на младог Пачуа говори и чињеница да неће напуштати 

Милетићеве идеје које је прихватио као младић, и за њих ће се борити и музиком и 

писаном речју као уредник Милетићеве Заставе, све до краја живота.
31

 Том новом 

правцу у српском националном покрету који је настао на идејним и политичким 

тековинама европске и српске грађанске револуције, Уједињена омладина српска 

(УОС) је додала снажан национално-романтичарски подстицај и либерално-

демократски смисао борби српског народа за његово ослобођење, уједињење и 

независност.
32

 Управо романтичарски национализам се надоградио на његово 

музичко стваралаштво, дајући му нове импулсе који ће му бити неисцрпан извор. 

Иако код Пачуа нећемо наићи на ватрене политичке говоре, као код Милетића, 

Полита Десанчића, Јаше Томића или Лазе Костића,
33

 или префињене игре речи као 

код Теодора Павловића или Мите Поповића, сваке секунде његовог живота и 

делања одисаће националном борбом. Пачу је све своје политичко деловање 

усмерио на просвету и просвећивање омладине и народа у ономе што је најбоље 

знао и што је од рођења носио у себи, а то је музика, и то српска музика, музика која 

у универзалној естетској форми може окрепити, ујединити и очврснути редове 

Српства у борби за своја национална права. 

После бурно проведеног школског распуста, Пачу одлази на студије 

медицине у Пешту, а затим после годину дана наставља студије у Прагу (1868). 

Утицај на Пачуову одлуку да пређе на студије у Праг имао је свакако његов учитељ 

музике Соушек, али и други бројни Чеси музичари али и сам град који је био 

средиште панславизма, и где су све већу улогу имали младочеси са својим 

родољубивим идејама. У „Златном Прагу“ Пачу упознаје Беджиха Сметану. 

Сметанино харизматично деловање у правцу неговања чисте словенске музике 

наишло је на плодно тле код младог Пачуа. Од Сметане прихвата мишљење да 

музика има нарочиту улогу при обликовању народног идентитета.
34

 У том смислу 

код Сметане није савлађивао академску структуру и класичне часове, већ 

прагматику у виду менторства. Бива опчињен Прагом, Сметаном, Чесима те 

пријатељима са универзитета и омладином.  

                                                 
31 Застава, 36, 1901. И када се у последњој декади живота Пачу преселио се у Загреб (1894–1902), 

укључио се у друштвени и политички живот. Постао је члан Српске демократске странке коју је у 

Хрватској такође основао Милетић. Један од последњих Пачуових објављених текстова био је Др 

Светозар Милетић и музика.  
32 Д. Микавица, Лаза Костић политичка биографија, Нови Сад 2011, 43. 
33 Исто. 
34 Застава, 16, 1883. Наша музика. Ово мишљење Пачу ће узети као основу свог националног рада. 

Касније ће га образложити и у новинском чланку са насловом Наша музика. 
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На лето проводи школски распуст у Меленцима, у Банату, где је Мита 

отпочео са апотекарским послом одмах после венчања са 1869. године Јулијом 

Велисављевић Сидом.
35

 Јован, код којег се никада није до краја искристалисала 

породична потреба, оставши нежења до краја живота,
36

 прихвата Митину невесту, а 

касније и њихову децу, односно целу братовљеву породицу као своју.  

Свечана промоција која је одржана на Каролиншком универзитету Карла 

Фердинанда у Прагу 2. новембра 1872. године озваничила је крај студија медицине 

за младог Пачуа и стицање дипломе доктора медицине.
37

 У исто време отпочела је 

Пачуова животна борба за егзистенцију и за животну идеју: живети слободно, по 

својој вољи, са музиком кроз коју ће уснуло васкрснути Српство. До тог циља не 

ићи већ трчати, не шаптати већ громко хорски певати. 

Из Меленаца браћа Пачу се селе у Велику Кикинду 1872. године, где купују 

пространу кућу у чијем приземљу Мита отвара апотеку, док су се на спрату 

налазиле стамбене просторије. Јован отпочиње лекарску праксу, држи часове 

клавира и упоредо се бави компоновањем. У ствари, посветио се музици, успевши 

да досегне оно што ниједном српском композитору до тада није пошло за руком − 

да компонује до тада незаступљењу форму – рапсодију. Започета музичка дела 

назвао је Српски звуци а довршиће их у Сомбору.
38

 У Кикинди је компоновао, 

између осталих, две композиција које су се врло брзо издвојиле и донеле му ширу 

популарност – Коло на текст Бранка Радичевића.
39

 Значај ове веома популарне 

композиције, која се изводи до данашњег дана, дакле скоро столеће и по, огледа се у 

томе што је то код Срба прва хорска композиција једног кола и друга коју је после 

дотеривао и прерађивао за хор, клавир, оркестар и која је једина доживела два 

издања Светог ми Богојава – односно познатија као – Светозару Милетићу кад је 

пуштен на слободу, на текст тада једног од популарнијих песника Мите Поповића.
40

 

Као виртуоз на клавиру, маркантни и наочит Пачу, брзо се прочуо међу кикиндском 

музичком браншом тако да су му за кратко време сви часови клавира које је држао 

били попуњени. У исто време сваке недеље је држао предавања из теорије музике. 

За старију српску грађанску елиту, с времена на време одржавао је у породичној 

                                                 
35 „Записани“ као непријатељи „мађарске буне“ Пачуови нису могли да издејствују код локалне власти 

дозволу за отварање апотеке у пространој кући коју су купили у Апотекарској улици. Стога су одлучили 

да се иселе из Суботице у варош која ће им омогућити да од свог рада несметано живе.     
36 Једна од неуспешних Пачуових „женидбених гледања“ била је и ћерка угледног и имућног 

Александара Манојловића (З. Вељановић, Прилог за биографију др Јована Пачуа, Зборник Матице 

српске за историју,  67−68, 2003, 229−249.   
37 Л. Сеги, Студенти са данашње територије Војводине на европским универзитетима 1338–1919, Нови 

Сад 2010, 284. 
38 О Пачуовом музичком опусу вид. В. Милутиновић, Збирка др Јована Пачуа, Рад Војвођанских музеја, 

14, 1965, 328−329; А. Влашкалин, Нав. дело; З. Вељановић, Др Јован Пачу (1847−1900)...; Ђ. Перић, Нав. 

дело. 
39 Србадија, 9, 1875. Музичко дело Коло, које је по аутору текста названо Бранково коло, брзо се 

издвојило као омиљена композиција међу грађанством. Стога је овај бечки српски лист ексклузивно 

објавио Пачуову композицију у целости дајући прилику читаоцима, па и хорским дружинама, да дођу до 

нотног записа и уврсте је у репертоар.   
40 Музеј Војводине (МВ), Нови Сад, Етнолошко одељење (Ео), Збирка др Јована Пачуа (ЈП), инв. бр. 597. 
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кући праве мале концерте. Ту би изводио и своје композиције и усмеравао музички 

укус целе кикиндске интелигенције. Осим у Великој Кикинди, одржао је низ 

концерата, односно једну праву турнеју, чији је циљ био доброчинска, родољубива 

али и политичка позадина, што се огледа у организаторима догађаја. Међу 

организаторима су најчешће били УОС и Универзитетска омладина а приход од 

продаје улазница био је намењен као помоћ Србима у Херцеговини за време 

устанка. С друге стране, у местима у којима је наступао несумњиво је изазвао 

интересовање за музичка дела и, што није мање важно, отворио пут за нивелисање 

музичког укуса. Организатори су били и месна певачка друштва, добротворне 

задруге Српкиња, српске читаонице. Пачуове композиције Српски звуци и Коло 

веома брзо су се издвојиле као омиљене код публике која је често захтевала да у 

току вечери више пута буду извођене. Серија концерата које је Пачу одржао 

започела је у Новом Саду, а затим преко Земуна и Београда, Панчева и Вршца 

(1875) стигла до Велике Кикинде, Сомбора, Суботице
41

 и Осека (1876).
42

 Пачу је 

посебно велики успех доживео на наступима у Суботици и у Пешти (1878), где је 

међу студентском омладином, којој је некада и сам припадао, те интелектуалном 

елитом Пеште као и гостима из Беча и других градова, био овенчан ловоровим 

венцом.
43

 Готово све новине и часописи, било на српском, мађарском или немачком 

језику, доносили су речи хвале за Пачуове концерте, али у исто време поједине 

новине су имале другачији тон. Новине на мађарском језику Суботички гласник 

пишу следећи текст о његовом концерту у суботичком позоришту од 18. фебруара 

1976: „Високо техничко и уметничко извођење др Јована Пачуа заиста заслужује 

признање; и угодно певање Катице Манојловић можемо истаћи. Вече је са музичког 

аспекта пружило велико задовољство иако се са националног становишта може 

сматрати правим демонстрацијама“.
44

  

На Милетићев позив српском народу у Војводини да за ослободилачки рат 

своје браће преко Саве прикупља новац, робу и добровољце,
45

 УОС покреће широку 

акцију. Међутим, Пачуово родољубље није се огледало ни зауставило на 

прикупљању материјалне помоћи кроз концерте и беседе. По избијању устанка у 

Босни и Херцеговини баш као и по објави српско-турског рата 1876. године, 

надахнутих груди, попут већине ватрених „Омладинаца“ полази у Србију као 

добровољац и на Сави код Београда уређује етапну болницу о свом трошку.
46

 Тада у 

Београду упознаје, између осталих, и митрополита Михаила који је једно кратко 

                                                 
41 Szabadka és Vidéke (Суботица и околина), 27, 1878. 
42 Esseker Zeitung (Осечке новине), 22, 1876.  
43 Застава, 69, 1878, „Једна ноћ на пештанској беседи“: „...забаву је крунисао својом дивном и 

вештачком свирком наш највећи данас вештак на клавиру др. Јован Пачу. Свирао је своју најновију 

компоицију ’Српски звуци’ тако вешто, да је на бурно захтевање публике и своје Коло одсвирати  морао, 

а када се разлегоше они чаробни акорди те народне игре, свако је заборавио где је, те одлетио у онај 

тајанствени свет заборава, камо га занимљиви звуци одмамише. Леп венац од ловора са дугим белим 

тракама мален је дарак за труд што је др. Јован Пачу положио, дошав у Пешту да нам беседу увелича... 

Ред здравица отворен је суделовачу др. Јовану Пачу“.  
44 Szabadkay Kozleny (Суботички гласник), од 21. фебруара 1976. 
45 Застава, од 21. маја 1876, реч је о Милетићевом тексту: Брату брат, а Турцима рат. 
46 Л. Ракић, Јаша Томић (1856–1922), Нови Сад 1986, 31−33.  
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време био председник Црвеног крста.
47

 После неславно завршеног рата враћа се у 

Велику Кикинду, где је у међувремену укинута дистриктска управа а дистрикт 

утеловљен у Торонталску жупанију Угарског дела Хабзбуршке монархије. 

Милетића полиција хапси већ у лето 1876, и ставља му букагије наредне три и по 

године, али се не задовољава тим чином већ хапси и Светислава Касапиновића, 

Стеву Поповића, Лазу Костића и друге српске националисте да на тај начин 

обезглави српску националну политику и учини је нешкодљивом по Угарску. 

Полицијска агентура обраћа пажњу на све истакнутије Омладинце па и Пачуа. Оно 

што је запазио извештач мађаских новина запазиле су и полицијске власти чија је 

агентура почела да допопуњава давно отворени полицијски досије.
48

 Букагија, овога 

пута,
49

 није допао Михаило Полит Десанчић, који као посланик на Угарском сабору 

и мађарском суду брани Милетића, опстанак Српске народне самосталне странке 

(СНСС) и укупне српске националне интересе.
50

 Ово хапшење, а потом тамновање 

Милетићево, завршило се његовом душевном болешћу и политичком ликвидацијом, 

баш као и почетак краја СНСС који ће се поделити на две струје, а касније и две 

странке.        

Пачуово интересовање за хорско певање, које је понео још из Суботице и 

тамошње Српске певачке дружине, посебно православно црквено појање, имало је 

везе са његовом иницијативом за оснивање хора у Великој Кикинди. За то су 

постојали сви услови јер је у војвођанским варошима постојала велика традиција 

хорског певања, која је настала из појања у православним црквама. Заједно са 

учитељем Тошом Кнежевићем формирао је хор коме су поставили уметнички 

програм и оријентацију.
51

 Уједно, Пачу је на очигледан начин могао да се бави 

хорском музиком. Са ученим и амбициозним хоровођама и добрим певачима хор се 

врло брзо увежбао и већ од маја 1873. године почео са наступима. Пачу је на 

концертима хора, на беседама и забавама које су организовала српска просветна, 

културна и доброчинска друштва редовно учествовао било као извођач својих 

композиција, било као композитор хорских песама или као хоровођа. На тај начин 

био је у прилици да се увери у њихову прихваћеност код публике. Иако је хор за 

кратко време стекао завидну репутацију, већ после свега две године постојања је 

престао да постоји. Међутим, то није нимало уздрмало Пачуа чија велика енергија и 

                                                 
47 Михаило (1826–1898), митрополит српски, један од подстрекача националног рада код Срба у јужној 

Угарској у време српско-турских ратова и после њих (Ј. Пејин, Нав. дело, 62−64). Са митрополитом 

Михаилом, који је био у емиграцији у Русији, Пачу се дописивао (МВ, Ео, Збирка ЈП, инв. бр. 411/1886). 

Њихови контакти забележени су и код аустроугарске агентуре (А. Влашкалин, Нав. дело, 312−313).    
48 Браћа Пачу, чија кућа је била „дом“ националног либералног грађанства, нису били привођени на 

саслушања и ухапшени, што се није догодило њиховим пријатељима. Нелагодност и неизвесност које су 

произлазиле из полицијске претраге и у Великој Кикинди за Омладинцима, добровољцима, уписницима 

српског зајма за рат, сведоцима за Милетићеву судску парницу, услед сталне присмотре и присутности 

полиције у њиховој близини, стварале су Пачуовима сталне несанице и главобоље.  
49 Реч је о 1870, када је Полит Десанчић био на сличан начин ухапшен, али је на суђењу био ослобођен 

кривице (Д. Микавица, Михаило Полит Десанчић вођа српских либерала у Угарској, Нови Сад 2007, 295). 
50 Исто, 282−283.  
51 Теодор Кнежевић (Н. Кнежевац, 1844 – В. Кикинда, 1895), учитељ, хоровођа. Са Пачуом основао и 

руководио хором, један од оснивача Друштва за неговање музике „Гусле“.  
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немирни дух га нагоне на нови почетак и нове покушаје. Са сродном душом 

Миланом Петровићем
52

 покреће оснивање сталног музичког друштва које није 

подразумевало искључиво хорско певање, већ, како је то било међу Србима у 

другим варошима, шири оквир деловања. Оно је требало да утире пут даљег развоја 

националне, па и политичке борбе. Петровић пише Правила за друштво које је 

основанао 1876. године под називом „Гусле“.
53

 Убрзо „Гусле“ постају симбол 

великокикиндских Срба и северног Баната уопште. Хор у оквиру „Гусала“ оснива и 

води Јосиф Маринковић,
54

 а затим Чех Роберт Толингер, итд.
55

 Искорак у музичком 

животу Велике Кикинде кренуо је великим корацима, што је само потврдио и 

часопис Гудало, који се појавио 1886. године.
56

 Пачуово бављењем хором и хорском 

музиком није остало незапажено ни ван Велике Кикинде. Позиви за гостовања 

стижу одасвуд, као и наруџбине за његове композиције.  

Током 1881. године др Јован Пачу, коме је тада било 34 године, одлучио је да 

се пресели из Велике Кикинде у Сомбор. У Сомбору је провео пет година, а тај 

период се може сматрати најплоднијим периодом његовог музичког стваралаштва. 

Од стране српских родољуба били су му обезбеђени претплатници на приватну 

лекарску праксу, док су се у књижари браће Поповића продавале његове  

композиције, али и фотографије. На тај начин био је материјално обезбеђен, и сву 

огромну енергију коју је поседовао могао је да усмери на музичко стваралаштво. 

Оно му је служило као средство у борби за буђење националне свести и политички 

рад којем се све више посвећује. У томе је имао и велику подршку од свог 

пријатеља и побратима Мите Поповића.
57

 Са Поповићем, Ником Грујићем и 

Исидором Стојковићем био је истомишљеник у политици и новонасталој  ситуацији 

коју су створили опортунисти у Народној слободоумној странци, које је предводио 

нови посланик Сомбора у Угарском сабору др Ника Максимовић.
58

 Сукоб ове две 

струје у Милетићевој странци довео је до расипања бирачких гласова те ниједна од 

те две струје није могла обезбедити значајну превагу. Тесна Максимовићева победа 

                                                 
52 Милан Петровић (В. Кикинда, 1844 – 1913), адвокат, велики бележник, новинар, преводилац, редитељ. 

Оснивач и први председник Друштва за неговање музике „Гусле“, уређивао музички часопис Гудало. 

Председник и редитељ Добровољног позоришног друштва. 
53 М. Мишков, Нав. дело, 6−7. 
54 Јосиф Маринковић (Врањево, 1851 – Београд, 1931), композитор, хоровођа. При „Гуслама“ основао 

мешовити хор и инструменталну секцију. Диригент Друштва за неговање музике „Гусле“ (1879–1880), 

Академског хора „Обилић“ итд. 
55 Роберт Толингер (Хлубока, 1859 – Шабац, 1911), диригент, композитор, хоровођа „Гусала“ (1880–

1890). 
56 Гудало, 1, 1886. Гудало је био први часопис за унапређење музике код Срба уопште (М. Мишков, Нав. 

дело, 6−7) 
57 Мита Поповић (Баја, 1841 – Будимпешта, 1889), адвокат, песник, политичар. Иако без великог 

уметничког домета, за живота је био веома популаран. Његове песме певају се и данас: Саградићу шајку 

од сувога кедра итд. Са Поповићем Пачу је имао чврсте пријатељске али и стваралачке везе (Каплар 

Симон и др.). Када се Поповић разболео, Пачу га је лечио, а затим га је одвео у пештанску  болницу и 

боравио поред њега све до смрти. Поповићева смрт је дубоко потресла Пачуа (вид. М. Кнежевић, 

Књижевно дело Мите Поповића, Сомбор 2002). 
58 Ника Максимовић (Сомбор, 1840 – 1907), адвокат, политичар, један од оснивача „Преоднице“, међу 

најугледнијим члановима СНСС, касније предводник струје нотабилитета.  
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на изборима 1878. године, за кога се једног момента сматрало да је Милетићев 

наследник, само је још више убацивала политичке теме међу Пачуа и његове 

најближе пријатеље одмах по његовом доласку у Сомбор. Па ипак, др Пачу упркос 

својој сложеној личности и свом разноврсном интересовању и делању, попут и 

других тадашњих школованих Срба, политички се одредио али се њој још није до 

краја и у потпуности препустио, изузимајући последње године живота, али ни тада 

чин плаховитог романтичарског националисте склоног идеализацији живота те 

његово приступање Српској самосталној странци (ССС) више је одраз подршке 

загребачким Србима изложеним у исто време угарским и хрватским бирократским и 

политичким притисцима али и све присутнијем прогрону православног живља у 

Загребу, него стварне амбиције за вођство у политичкој странци. Политика, иако 

присутна кроз цео његов живот још га није сасвим опхрвала нити успела да одвоји 

од своје највеће љубави – музике. Иако се веома рано, још као студент, определио 

за национални рад не желећи да изостане са браника националне борбе за права и 

бољитак свог народа кријући се иза интелектуалног салонског конформизма, 

подредио је такво деловање музичком стваралаштву. Није се кандидовао нити 

учествовао у политичким утакмицама али је јасно исказивао своје политичко 

опредељење и јавно подржавао прваке Омладинског покрета, УОС, СНСС и ССС.
59

   

Компликована национална ситуација у Хабзбуршкој монархији и неприлике 

у оквиру породице доводе др Пачуа у невероватну ситуацију. Као ватрени 

милетићевац и лекар по професији тешко подноси Милетићеву болест која се 

појавила почетком 1882. године. Велики проблеми који су притискали његов народ 

осећао је у својим чулима са исто толико осећања као и проблеме у својој породици. 

Истовремено из њега избија прави вулкан стваралаштва. И он у овој  

композиторској сомборској стваралачкој фази уздиже композиције на ступањ више 

– на клавирске рапсодије. Музичке транскрипције српских песама из народа сада 

доживљавају свој врхунски домет у облику рапсодија под насловом Српски звуци 

(Rapsodije Serbe), којих је било укупно дванаест. У овај виши степен могу се 

сврстати и духовние композиције: Христос воскресе, Многаја љета, Господи 

помилуј итд. Сачуване су бројне композиције које је др Пачу компоново у свом 

сомборском периоду на стихове познатих српских песника: Бранка Радичевића, 

Лазе Костића, Јована Јовановића Змаја, Јована Суботића, итд.
60

 Осим тога, 

компоновао је музику за позоришну игру Наши сељани.
61

 Овај жанр популарног 

комада са певањем из народног живота чија је тема узета из живота војвођанског 

села, јавља се први пут уопште на јужнословенском простору. Она представља прву 

домаћу позоришну игру са позоришном музиком, а о изузетној оновременој 

популарности говоре и чињенице да су се поједине песме из представе попут 

                                                 
59 За изборе за Државни сабор 1884, Пачу се, иако свестан политичке поцепаности и мало наде у изборни 

успех војвођанских Срба, заједно са М. Поповићем здушно се ангажовао против владиних кандидата. А 

када се у СНСС јавиле фракције нотабилитета и либерала (Полит Десанчић, Н. Максимовић), Пачу је 

одабрао оно крило странке на чијем челу је био Ј. Томића који је у политичком смислу био Милетићев 

наследник.    
60 В. Милутиновић, Нав. дело, 328−329. 
61 М. Кнежевић, Нав. дело, 130. 
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„Отвори ми врата“, „Чујеш ли мене, рођена Смиљо“, „Коловођо, колом крени“, још 

дуго певале ван позоришта. Представу у свој репертоар уврштава, поред бројних 

других аматерских и путујућих дружина, и СНП које је изводи око тридесет пута.   

Када је отворена нова позоришну зграда у Сомбору 25. новембра 1882. 

године, Пачу изводи концерте или пак музицира приликом извођења позоришних 

представа, каква је била и Каплар Симон. Одржавање концерата по Сомбору, у 

којима је свирао тек завршене композиције, честа су појава за др Пачуа. Међу такве 

спада и Беседа у Српској учитељској школи (1883), као и бројни „мали“ концерти 

извођени по кућама својих пријатеља. Пачу из Сомбора стиже на концерте и у друге 

вароши по Војводини, као на пример у Стари Бечеј (30. април 1883). Непосредно 

после ових догађаја Милетић је боравио у Сомбору. Између осталих својих 

страначких колега и пријатеља посетио је и др Пачуа, који бива подстакнут да 

образложи значај и вредност српске духовне православне музике као и однос 

певачких друштава према њој. То и чини исте године у листу Застава.
62

 Текст 

почиње девизом „Сваки народ за својим, Али и ми на нашим!“, наговештавајући 

уосталом као и наслов садржину а поентирајућу реченицом да: „Станковићева 

служба је у црквеној музици у правилном облику то, што народне песме у 

песништву“.
63

 Текст одише анализом и педагошком препоруком хоровођама, а 

завршава ставом: „У свим местима, где поред српског певачког друштва има и 

немачког или мађарског, могли смо се уверити, да српска друштва поред свег тога 

обично прво место заузимају, а шта би тек било онда, кад би се својски и озбиљно 

прионуло; јер Србин лако схваћа, лако учи, само није истрајан“
.64

   

Пачуов национални рад није остао без одјека у ширем Српству и 20. 

децембра 1884. године бива проглашен за дописног члана Српског ученог друштва 

– одељења за уметност, оновремене највише културне институције код Срба, у 

Београду, а 1885. године за члана Књижевног одељења Матице српске. Пред крај 

сомборског периода, др Пачу је у самом Сомбору фебруара и априла 1885. године 

одржао два концерта и на најбољи начин представио себе као композитора и своје 

пијанистичко умеће на двема беседама Српске певачке дружине.  

Пачуова давнашња жеља да одржи концерте у далекој православној царевини 

Русији се остварила. Највиши домет његовог пијанистичког деловања бива остварен 

у Кијеву 23. новембра 1885. године.
65

 Међу добрим познаваоцима клавирске музике 

др Пачу је имао прилике да представи своје композиције али и композиције других 

словенских композитора. Успех који је доживео у Русији прокоментарисали су 

                                                 
62 Застава, 16, 1883, Наша музика.  
63 Исто. Станковић је био Пачуов највећи музички узор. Угледао се на његов рад желећи да се у 

музичком смислу настави.    
64 З. Вељановић, Српска друштва у Суботици током XIX и почетком XX столећа, „Архивска грађа као 

извор за историју“, Зборник радова, Београд 2000, 501−505. Ово уверење Пачу је носио из родне вароши 

где је имао прилику да лично учествује у стварању хора који је основао и водио његов рођак Ђ. 

Манојловић. Српски хорови, који су настали из традиције православног црквеног појања, заиста су 

предњачила у војвођанским варошима. На пример: у Суботици је Српско певачко друштво првоосновано 

и било је доста старије у односу на немачка, мађарска, јеврејска или буњевачка друштва.   
65 МВ, Ео, Збирка ЈП, инв. 8/1885. 
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бројни листови. У Русији је осим концерта Пачу био у прилици да одржава контакте 

са митрополитом Михаилом.
66

  Чинило се да су му врата до светске славе отворена, 

а требало је да уследи читав низ концерата. Но, по избијању српско-бугарског рата 

(1885–86) овај план се изјаловио, а Пачуа је, што је карактеристично за уметнике, 

обузела меланхолија. Пред крај 1866. године сели се из Сомбора у Сарајево. Већ 

првим кораком у Босни, која је била главна интересна зона Аустроугарске, Пачу је 

са ореолом истакнутог милетићевца оцењен као политички опасан и константно је 

праћен од стране полицијских органа.
67

 Но он је, ношен родољубивим заносом, 

приступио систематском повезивању школованих, апатијом незахваћених 

појединаца, група и друштава на буђењу националне свести, уједињавању 

националног осећања, јачању патриотске отпорности као и подизању музичке и 

опште културе. У ту сврху користио је сва расположива средства која су била 

дозвољена: у првом реду неговање црквене и световне музике, националне 

прославе, села, беседе, забаве и сл. Пачу је имао прилике, на своје задовољство, да 

присуствује бројним светосавским али и другим прославама у Босни, које су 

приређивала национала друштава. Организатори су се трудили да припреме добре и 

разноврсне програме који су се, готово без изузетака, завршавали Колом. Пачу, као 

композитор Кола, редовно је добијао позивнице на бројне свечаности, а неретко је 

давао савете организаторима како да се саставе, припреме или увежбају програмске 

тачке. Осим тога, био је лепо примњен код тамошњег болничког друштва, у ком се 

још од 1868. године васпитавала сирочад православне вероисповести и које је 

водила племенита Енглескиња Аделина Ирби (Miss Irby).
68

 Она га је ангажовала 

осим у лечења и на подучавању деце музици и хорском певању. И тамо је затекао да 

дечији хор више од годину дана пева Коло. По устаљеном обичају да одржава 

концерте, Пачу и у Босни почиње са својим турнејама. Током 1888. године 

музицира у Власеници, Бањалуци, Сарајеву итд. Његову активност помно прати 

полиција чији му агенти у служби моћног Бењамина Калаја дословно дувају за врат. 

Честа узнемиравања и ометања лекарске праксе као и наступа и друштвеног живота 

доводе га пред стање параноје. Све више почиње да размишља о државном апарату, 

бирократији, власти и полицији. То га све више преокупира и обузима. О томе пише 

                                                 
66 По неким ауторима, Пачуова политичка улога у српским интелектуалним круговима започела је са 

босанско-херцеговачким устанком 1875, и сусретом са митрополитом Михаилом (Ј. Пејин, Нав. дело, 

62−70). 
67 Под полицијском присмотром и „обрадом“ био је велики број српских интелектуалаца као и сваки 

патриота који је стајао на путу режима Б. Калаја. Може се рећи да је Пачу од момента када је ступио на 

тло Босне добио свог полицијског пратиоца који је свакодневно пунио његов досије. Пачу је био потпуно 

свестан такве ситуације и то је потврђивао у својим писмима. Свој став о Србима и панславизму Калај је 

исказао у свом меморандуму цару из 1877. где је предлагао да се против Срба фаворизују католици и 

муслимани и да БиХ постепено треба претворити у католичку земљу (Т.  Краљачић, Калајев режим у 

Босни и Херцеговини (1882–1911), Сарајево 1987, 142).   
68 Аделина Паулина Ирби – Мис Ирби (1833–1911). Од новца који је стекла у Великој Британији 

отворила је у Сарајеву школу за српске девојчице. Нешдедимице је помагала српске избеглице, сиротињу 

и рад добротворних и просветних друштава. Сву имовину је оставила СКПД „Просвјета“ и Добротворној 

заједници Српкиња у Сарајеву.   
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брату и пријатељима.
69

 Стваралачки моменат готово да изостаје. У Босни 

православље је према осталим религијама било запостављено, док је свака српска 

било политичка или културна делатност бивала на разне начине онемогућивана од 

стране власти. Земља која је роптала под аустроугарском окупацијом којом је 

руководио царско-краљевски министар Калај у целини је одавала слику Проклете 

авлије препуњене полицијским агентима, уходама и шпијунима разних врста који су 

свакодневно притискали становништво, посебно Србе. Сам Пачу, када је после пет 

и по година напуштао Босну, изиритиран таквим стањем, у „Отвореном писму“ 

упућеном Калају, а које су објавили сви чешки листови те 1892. године, написао је:  

 
...(полиција) мисли да није њена дужност да брани грађанима права 

појединаца, да не допусти да неко иста крњи, већ да је само позвана на то да сваком 

причињава што је могуће веће непријатности. Она, уместо да мале инциденте 

стишава, чини из малих велике ствари, набацује и сумњичи мирне грађане, нарочито 

Србе, наводи исте на зло уместо на добро, и то све као да је намерно само у том циљу 

и постављено... Госп. Беркс (шеф полиц.) располаже читавим легијама шпијона. Када 

човек само помисли на сву шпијунску мрежу, разапету по целој Босни и 

Херцеговини, мора да се згрози на помисао какве последице могу настати за стотине, 

могуће и хиљаде невиних људи, који у ове мреже упадну. А све се то догађа по 

прорачунатом систему, са знањем и одобрењем босанске владе. Напустио сам земљу 

где је много добрих људи и где се говори најлепшим српским језиком; није ме тамо 

привлачио материјални интерес, већ љубав према српском народу...
70

        

                                   

Пачу се настањује у Новом Саду 1892. године. Милетићева Застава се нашла 

у дубокој кризи. Преплата као и број сарадника који су прикупљали преплату на 

лист стално је опадао. Пословодни одбор који је водио лист ужурбано је тражио 

новог уредника који би био у стању да заустави такво стање и врати Заставу на 

некадашње позиције, а то је значило на позицију најпознатијег и најугледнијег 

листа пречанских Срба.
71

 Избор је пао на Пачуа који је позван на договор. Нови 

уредник, сходно опредељењу листа које је зацртао њен покретач и оснивач 

Милетић, морао је у исто време да буде угледна личност и привржени милетићевац. 

Али свакако да је главна препорука за уредничко место у Застави лежала, осим у 

минулом стажу као Омладинац и члан УОС, и у Пачуовом бескромпромисном ставу 

према националном питању Срба у Аустроугарској.
72

 Пачу свом новом послу 

прилази са оптимизмом и искреном надом с једне стране да ће оправдати захтеве 

одбора, а с друге стране своје идеале са којима није било компромиса: борба за спас 

и част српског народа. Његов чврст став и племените намере најбоље очитава прва 

страница првог броја под Пачуовим уредништвом. У уводном чланку, под насловом 

У име сретног почетка сада већ нови уредник чувене Милетићеве Заставе пише 

следеће: 

                                                 
69 „Чак је и до тога дошло, да нарочите шпионе држи баш само мене ради, којима је задатак да пазе с ким 

долазим у додир, и ако имају што, да ме одмах пријаве...“ (З. Вељановић, Др Јован Пачу  (1847−1900)..., 

108).      
70 Исто, 108−109.      
71 Василије Крестић, Историја српске штампе у Угарској 1791– 1914, Нови Сад 1980, 181−194, 287.  
72 Ђ. Перић, Нав. дело, 106. 
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...Придржавајући се правца нашег доносиће Застава: све важније догађаје 

из српског, славенског и страног света, радиће отворено, одлучно и доследно, држаће 

се и оне узвишене лозинке још из бурних времена омладинских, у којој се каже: ’да 

ће Омладина радити на основу истине, помоћу науке, свему свету видику и без какве 

примисли’. Дописи о нашим обичним догађајима примаће се без засецања и зађевице 

личне природе, изнешавши језгро чина пред читалачку публику. Било је доста 

препирака, а и погрешака, самим собом смо често тргали на сопственом народном 

телу. Тога ваља једанпут већ да нестане, имајући на уму углед јавне штампе и прави 

задатак српског новинарства. Нека не буде замерке дакле, ако се некоме допис или 

чланак не штампа, јер само они дописи и чланци, у којима се не огледа страсност, 

злонамерност и сумњичење, и у којима поред стварне вредности буде и достојанствен 

начин писања, примаће се у лист, а нека места ће се по потреби изоставити или 

скратити, а нарочито чим се пређе на претресање лично, у кратко пресуђиваће се увек 

дело, а по том наравно и носилац или извршилац тога дела, судећи при том увек 

стварно и никад пристрасно ... Водиће се с р п с к а  н а ч е л н а, а не страначка или 

лична борба, писаће се на основу истине и правде, а пазиће се у колико се узмогне и 

на правилност језика. Лечићемо мане којих имамо доста, а неговаћемо врлине ... Само 

тако и под тим условом могу и смем бити на челу Милетићеве „Заставе“. 
73

  

 

Пачуов уводник се само формално завршава, јер потом следи текст са 

насловом Искрена реч Србима у коме се наставља са порукама Србима којима се 

ставља у аманет слога и заједништво у борби за спас и очување Српства. Текст је 

уједно и опомена и савет где је пут спасењу Српства које је окружено са свију 

страна.
74

 Потом Пачу у тексту позива прозване прваке омладине, свештенства и 

учитеља да не поклекну него да збију редове и да се боре за своју нацију. 

Бескомпромисан став Пачуа огледа се и у наредном тексту са прве странице 

Заставе − Трећа реч, са поднасловом „Њег. Преузв. Господину министру Калају“, 

којим ставља тачку на први број Заставе који је штампан под његовим 

уредништвом: „Али кад речемо, да је шпијонажа развијена у Сарајеву, главном 

граду, где седе сви владини саветници и доглавници око земаљске поглавице – 

онда, разуме се, те шпијонаже има по целој земљи...“.
75

 И у четвртом тексту на 

првој страни са називом Будућност је наша наставља се истом жестионом: „Сада 

долази нови век, са новим надама и потребама; а тај век – двадесети век биће 

словенски“. 
76

  

У Новом Саду Пачу је, између осталих, имао прилике да сретне и своје драге 

пријатеље из ране младости − Суботичане Антонија Тону Хаџића а у оближњем 

Ковиљу Аксентија Мародића, сликара. И то су му свакако били најпријатнији 

тренуци. С друге стране, већи број је био оних који нису били ради да с њиме 

другују. Па чак су почели и да га избегавају. Такав став његових бивших пријатеља 

па и највећег дела српске новосадске буржоазије који је припадао лепези од 

либерала до нотабилиста, произлазио је из чињенице да се Пачу декларисао као 

један од главних руководилаца Српске народне радикалне партије и сарадник Јаше 

                                                 
73 Застава, 160, 1892.  
74 Исто. 
75 Исто. 
76 Исто. 
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Томића. Уз то, грађанска класа која је стасала и материјално се уздигла није више 

носила у себи онај јединствени борбени дух који је био разбуктан са стварањем 

Омладинског покрета средином века. Пачу још увек испуњен енергијом која је 

красила некадашњу омладину и УОС не жели да се помири са таквом сутуацијом. 

Разочаран у фракцијашење, развлачење милетићеве политичке баштине, непрестано 

трвење нових „вођа“, и поврх тога окружен ускогрудношћу и себичношћу својих 

сарадника, у глави му све чешће долази мисао о неком другом далеком месту где 

нема све те збрке и где ће најзад пронаћи своје место за живот. Ако не може да 

промени околину у којој се налази, онда ће променити место живљења. Стога марта 

1893. године Пачу најављује а затим и даје оставку на место главног уредника 

Заставе. Као да не зна шта ће са собом и куда даље, иде од једног до другог 

пријатеља. Да би се изненада удаљио што више од свих и свега што га окружује, 

одлази у Праг. Успут свраћа у свој родни град и обилази родбину. Пре него што ће 

отићи заувек из своје Српске Војводине за коју се здушно борио и којој је дао целог 

себе, обилази старе пријатеље и борави неколико месеци код брата у Великој 

Кикинди.
77

 

Јесен свог живота, последњих осам година Пачу проводи у Загребу, где се 

настањује 1894. године и почиње са лекарском праксом. Србима у Загребу 

импоновало је што је Пачу постао њихов суграђанин због његове позиције у 

српским интелектуалним круговима широм Аустроугарске. Он им узвраћа тако што 

сву своју огромну енергију усмерава ка широком спектру друштвених активности у 

корист Српства: постаје председник Уређивачког одбора листа Србобрана,
78

 

председник Српске штампарије, један је од оснивача Српске банке, друштва 

„Привредник“ итд. Музички опус, политичка доследност, као и господствено 

држање препоручили су га и за председника Српске самосталне странке на чије 

чело је изабран 1900, али по његовој жељи то је више почасна и репрезентативна, но 

оперативна и активистичка улога.
79

 На трен му се јавља нада да ће сачекати и 

доживети своје младалачке идеале. Међутим, силовита енергија, која је избијала из 

њега као вулкан, одједном је згасла. Једна за другом стижу му вести о одласку 

његових најмилијих: брата Мите (1900), Илије Огњановића Абуказема (1900), 

Милетића (1901), а када су, због једног чланка а потом и полемике у Србобрану 

поново почели прогроми,
80

 убиства и уништавање имовине загребачких Срба од 

                                                 
77 Није без основа тврдња да је Пачу „дао целог себе“ омладинској идеји „Просветом слободи“ коју је 

прихватио још као школарац. Све је подредио борби за ту идеју, па и своју породицу. 
78 МВ, Ео, Збирка ЈП, инв. бр. 470/1891, 471/1894. Један од разлога Пачуовог пресељења у Загреб били су 

сарадња и контакти са уредништвом листа Србобран.  
79 Пачу не води политичке преговоре, не кандидује се за посланика. Тај његов став може се тумачити у 

односу на то што је током 1900. године запао у низ проблема који га нису напуштали до краја живота: 

први проблем му је био недостатак новца, јер је више трошио него што је имао, а други много озбиљнији, 

што му је болест закуцала на врата, тј. оболео је од склерозе.  
80 Г. Васин, Патријарх Георгије Бранковић и противсрпске демонстрације у Загребу 1895. године, 

Истраживања 23, Нови Сад 2012, 364−365. Први погроми Срба у Загребу одиграли су се 1895. Пачу је на 

својим леђима доживео и остала два, од којих је овај последњи посредно утицао на његову смрт (МВ, Ео, 

Збирка ЈП, инв. бр. 490). Пачу у писму описује насиља и пљачке над Србима у Загребу.     
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стране правашке и франковачке руље, запада у посебно психичко стање.
81

 Изненада 

умире 30. октобра 1902. године.
82

  

Од више читуља и некролога који су написани у новинама, као и говора који 

су изречени на сахрани, остао је упамћен говор Јаше Томића: „... др Пачу (је) 

отпочео борбу за српски народ – музиком и то – српском музиком. То му је било 

Богом дано, то је лежало у природи његовој“.
83

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Србобран, 16−172, 1902. Полемика је отпочела када се појавио први део текста др Николе Стојановића 

Срби и Хрвати. У току ове полемике на Пачуово залагање на место уредника Србобрана долази Светозар 

Прибићевић. После Пачуове смрти Прибићевић постаје и вођа ССС (А. Влашкалин, Нав. дело, 679, 681).    
82 Тело Пачуа је пренето у Велику Кикинду где је сахрањен у породичној гробници (З. Вељановић, Др 

Јован Пачу (1847–1902)..., 131).    
83 Исто, 132; Застава, 233, 1902; 234/1902. 
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JOVAN PAČU, COMPOSER AND POLITICIAN 
 

Summary 

 

 This paper presents the life and work of Jovan Paču, doctor and composer, editor 

of Flag and Srbobran, president of the Serbian Democratic Party in Zagreb. In addition to 

the core of his major work – composition of rhapsodies that bore the name Srpski zvuci 

(Serbian Sounds), author points to Paču's importance for the development of cultural and 

political life of Serbs in the Austro-Hungarian Empire during the second half of the 

nineteenth century. 

 

Keywords: Jovan Paču, Serbs, Austro-Hungary, Vojvodina, National struggle, 

music, composition, Serbian sounds rhapsodies, cultural and political work. 
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МОМЧИЛО ТАПАВИЦА. 
УЧЕСНИК ПРВИХ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА 

МОДЕРНОГ ДОБА 
 

 
Сажетак: Савремени олимпијски покрет спорт позиционира као „огледало“ 

друштва тако да разумевање глобалне природе спорта мора и у будућности бити потпора 

структури и идеји његовог даљег развоја. Између осталог и ради остваривања основног циља 

покрета, а то је здравије друштво у којем влада већа једнакост, толеранција, ослобођеност од 

предрасуда, подела и неразумевања, односно неокаљаност спорта дискриминацијом и 

неправдом.  

Да би се овако постављени генерални циљ олимпијског покрета остварио у 

данашњем времену, треба стално имати на уму основне вредности и идеје модерног 

олимпизма који своје утемељење носи још из периода античке Грчке. Због тога се повремeна 

„враћања“ у прошлост и подсећање на најсветлије тренутаке олимпијског покрета модерног 

доба поставља као темељ очувања вредносних апсеката спорта, који су у данашњем времену 

већ озбиљно нарушени. 

Наравно, у овом контексту је значајно истаћи да су појединци, као и организације, 

са подручја данашње Војводине током вишедеценијског развоја олимпијског покрета имали 

своје запажено место. Један од њих је и Момчило Тапавица (1872−1949) који је у историји 

српског олимпизма остао упамћен као једини Србин спортиста-интелектуалац који је био 

учесник првих Олимпијских игара модерног доба. 

 

Кључне речи: олимпизам, олимпијски покрет, Момчило Тапавица. 

 

  

Када се разматрају најраспрострањенији приступи схватању појма спорта, 

уочљива је тенденција да се спорт сматра друштвеним феноменом који је настао из 

игре, односно да је он сам по себи једна врста игре, разоноде и забаве. Овакви 

ставови и погледи на спорт могу се тражити и у терминолошком разјашњењу, где се 

сам назив спорт посматра кроз његово семантичко значење које потиче из 

латинског језика (disport), односно старогрчког (desport), што је у овим називима и 

означавало нешто што је у блиској вези са игром, забавом и доколицом. 
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С обзиром на то да је настао из игре, спорт је задржао њене одређене 

карактеристике, али су се оне временом интензивирале и постале наглашеније. То 

се, у првом реду, односи на такмичење, борбу и спортски резултат који се у спорту 

постављају као примарни циљеви, мада се и даље истиче његова повезаност са 

игром (нема спорта без игре, нити игре без вештине).
1
 Спорт је данас једна од 

најшире прихваћених али и праћених јавних делатности. Предмет је свакодневног 

јавног посматрања, разматрања и праћења готово у свим слојевима друштва. Такође, 

постао је и делатност којом се баве бројне организације, институције и појединци, 

област социјалног живота која има и своју научну заснованост. 

Савремени истраживачи друштвених појава се слажу да је ниво спорта 

најбољи показатељ опште развијености неког друштва. Данас се сматра да је спорт 

ефикасно средство за формирање вредносних образаца, као и аутентичан пут ка 

превазилажењу кризе идентитета и легитимитета нације. Анализирајући значај 

спорта, веома је важно истаћи да се држава може у потпуности поносити 

резултатима својих спортиста, који је афирмишу на међународном нивоу, само 

уколико су ти резултати одраз здравља и способности комплетног становништва. 

Спорт се, гледано са теоријског аспекта, хипотетички може развијати и у 

лабораторијским условима, где би само незнатан број селектираних талената 

производио резултате за целу нацију. Другим речима, наука омогућава да се створе 

и „спортисти-киборзи“ који би били у функцији спортског спектакла и 

представљали „машине за прављење резултата“. Али то сигурно (бар за сада) није 

жеља ниједног развијеног друштва.
2
 

Међутим, сагледавање развојних тенденција савременог спорта није могуће 

свеобухватно разматрати уколико се не посвети одговарајућа пажња и историји 

спорта, као делу опште историје која проучава специфичност феномена и 

особености спорта као друштвене појаве. Стога је латинска сентенца да је историја 

учитељица живота апсолутно апликативна и у овом сегменту историјске науке с 

обзиром на то да историја спорта разматра модерни допринос теорије, тематизујући 

је у више раздобља која говоре о еволуцији спорта као антрополошко-

друштвеноисторијског феномена (што чини и предмет њеног изучавања). У том 

контексту поједине историјске личности, које су обележиле одређена раздобља 

развоја спорта, као и спортски догађаји са вишедеценијском традицијом, 

представљају значајне и вредне „путоказе“ за генерације младих који тек улазе у 

„свет спорта“, посебно гледано са аспекта његових аксиолошких, онтолошких, као и 

етичких особености. 

И „спортски простор“ данашње Војводине баштини традицију спортских 

вредности и људи који су обележили једну значајну епоху у развоју модерног 

спорта. То се пре свега односи на реафирмацију олимпијског покрета и, у оквиру 

истог, Олимпијских игара модерног доба, чији је један од актера био и Момчило 

Тапавица, познати спортиста и интелектуалац војвођанске равнице (мада је тада још 

била део Аустроугарске монархије) са краја XIX и почетка XX века. 

                                                 
1 Милан Нешић, Спорт и менаџмент, Сремска Каменица 2008, 9. 
2 Милан Нешић, Вредносни аспекти универзитетског спорта, Теме, Ниш 2013, 1012. 
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1. Олимпијске игре – идеја која је обележила двадесети век 

 

Античка Грчка оставила је човечанству у наслеђе бројне културне, научне и 

друге цивилизацијске тековине, од непролазних дела филозофа, драмских умова и 

Хомерових епова до најпознатијих од свих игара − Олимпијских. Нико са 

сигурношћу не може да тврди када су, у ствари, ове игре настале. Постоје бројне 

легенде и предања. По једнима, игре је основао Пелопс (син малоазијског краља 

Тантала) када је у трци кола (запрега) победио краља Пизе и тиме освојио руку 

његове кћери Хиподамије. По другима, оснивач је био врховни бог Зевс који је хтео 

да на неки начин обележи победу над оцем Хроносом. Но једно је сигурно, игре су у 

античкој Грчкој заживеле као својеврстан празник. Сматра се да почетак ових игара 

датира из 884. године п.н.е. када је Итиф основао атлетске игре, које су се 

одржавале сваке четврте године у Олимпији.
3
  

Олимпијски празник је падао у доба године које се односило на време 

између жетве и бербе грожђа. На самом почетку био је карактера религиозних 

свечаности и трајао је један дан. Касније се проширио на пет дана, да би у свом 

најславнијем облику био празник који је слављен читавих месец дана. Мењавши 

свој карактер, уместо религиозне основе, у први план је дошло слављење физичке и 

духовне лепоте и умећа атлета. О значењу и величини игара говори и податак да су 

са приближавањем њиховог почетка сваке године у све крајеве Грчке, из Еладе, 

одлазили гласници који су објављивали свечано примирје (екехерију). Оне су тако 

постале стожер који је грчким државицама, које су у то време често биле завађене, 

обезбеђивао мир и сигурност бар једно време. Победници на играма су слављени и 

величани до невероватних граница. Представљали су посебне људе, сви су им се 

дивили а слављени су као полубогови. У знак признања, добијали су венац од 

маслинових гранчица а имена су им урезивана на мермерне плоче, које су 

постављане у Олимпији. За све време трајања игара, неколико векова, само је 

једном повређен неписани закон о престанку свих ратова док игре трају.
4
 

 Освајањем Грчке од стране Римљана 146. године п.н.е. упркос светој 

традицији, Грци су морали да и њима дозволе учешће на Олимпијским играма. 

Римљани су се, нажалост, показали као недостојни настављачи традиције. У игре 

уводе мноштво циркуских тачака, борбе гладијатора, те на тај начин задају и 

„смртни ударац“ играма. Имератор Теодосије I, који је 394. године прогласио 

хришћанство за званичну религију свог царства, на захтев миланског бискупа 

Амброзија убрзо укида Олимпијске игре, уз изговор да су оне „главни извор јереси“. 

Већ следеће, 395, године Готи продиру на Пелопонез и уз невиђену пљачку и 

разарање руше Олимпију. Уз то, цар Теодосије II налаже 426. године да се, у име 

хришћанства, спале сви остаци јеретичких храмова, те уз два разорна земљотреса и 

                                                 
3 Милан Нешић, Олимпијске игре − идеја која је обележила двадесети век, Сунчаник (6−7), Бачка 

Паланка 2003, 63−66. 
4 Миодраг Јовановић, Првих стотину година, Нови Сад 1996, 10. 
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изливање реке, Олимпија је нестала са лица земље, а тиме и дух дотадашњих 

Олимпијских игара. 

 Импулс обнови идеје Олимпијских игара дао је француски барон Пјер де 

Кубертен (1863−1937). Путујући 1883. године по Енглеској, упознао је спортски 

живот енглеских ученика и студената, а посебан утисак на њега је оставио 

педагошки рад на плану физичке културе, чији је творац био Томас Арнолд, 

некадашњи директор школе у Рагбију. Подстакнут оним што је видео и сазнао у 

Енглеској већ 1889. године разрађује основна начела физичког васпитања и спорта. 

Обнављајући рад Савеза француских атлетских спортских друштава (1887), на 

прослави његове петогодишњице, 25. новембра 1892. године барон Кубертен први 

пут јавно износи идеју о оснивању нових Олимпијских игара. Пјер де Кубертен 

наставља са активним радом на пропагирању идеје олимпизма, те је 1893. године 

интензивно припремао Међународни конгрес за физичку културу и спорт. Конгрес 

је одржан у Паризу од 16. до 24. јуна 1894. године и на њему су усвојена 

међународна начела аматерског спорта. Осмог дана Конгреса, 23. јуна 1894. године 

једногласно је усвојен предлог о обнови Олимпијских игара и донесени принципи 

на којима је изграђен Статут међународног олимпијског комитета (МОК). 

Усвајајући ове принципе, наведени Конгрес је, у ствари, прерастао у оснивачки 

Конгрес МОК, чиме је овај међународни спортски покрет почео свој живот.
5
 

На оснивачком конгресу МОК у Паризу донета је одлука да се Игре прве 

Олимпијаде модерног доба одрже у Атини (што је изазвало буру одушевљења, 

задовољства и одобравања у грчкој јавности). Хицем из топа, уз звуке олимпијске 

химне, 6. априла 1896. године отворене су Прве Олимпијске игре модерног доба, 

које ће идејом и трајањем спојити три столећа, а бити обележје XX века. Игре је, 

пред 80.000 гледалаца, отврио грчки краљ Ђорђе I: „Објављујем Прве међународне 

Олимпијске игре у Атини отвореним“. Игре у Атини окупиле су 311 спортиста из 13 

земаља. На овим играма учествовали су само мушкарци и то у 43 дисциплине из 

девет спортских грана. У складу са античком традицијом, такмичења на играма су 

отворили атлетичари.
6
 

  

 2. Момчило Тапавица – први олимпијац са простора данашње Војводине 

 

Данас се са сигурношћу може рећи да су појединци и организације са 

простора данашње Војводине од самог почетка модерног олимпизма били активни и 

значајни спортски актери. Заслуге за то, пре свега, припадају Момчилу Тапавици − 

првом Србину са ових простора који је учествовао на I Олимпијским играма 

модерног доба 1896. године у Атини. 

Момчило Тапавица је рођен 1872. године у Надаљу. Његов отац Арон био је 

у то време сеоски жандар, а мајка Јекатарина домаћица и из надаљске породице 

Каћански. Село Надаљ (поред Новог Сада) било је у то доба (као и цела Војводина) 

у саставу Аустроугарске монархије. Тапавица је гимназију учио у Новом Саду, где 

                                                 
5 Исто. 
6 Милан Нешић, Олимпијске игре..., 63. 
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је по њеном завршетку (1891) постао стипендиста Матице српске и студије 

архитектуре наставио у Будимпешти на Високој техничкој школи. 

Од ране младости истицао се својим физичким способностима и спортским 

талентом. Посебно је ово дошло до изражаја током студија, када је постао познат по 

спортском умећу широм Аустроугарске. Изузетно снажан, знатно јачи од већине 

својих вршњака, брзо се наметнуо и афирмисао у спортском и студентском 

окружењу Будимпеште. Као свестрани спортиста подједнако је био успешан у више 

спортских дисциплина. Интересантно је поменути да је у бацању кугле постизао 

врхунске резултате, те се од њега у тој атлетској дисциплини на Олимпијским 

играма највише и очекивало. Наравно, данас је у савременом спорту назамисливо да 

се врхунски резултати могу постизати у различитим дисциплинама. Међутим, 

Момчило Тапавица је био подједнако добар у свему у чему се окушао и надметао. 

Због великог талента и добрих резултала уврштен је међу 13 чланова олимпијског 

тима Угарске за Олимпијске игре у Атини (Угарска и Аустрија наступале су на 

Олимпијским играма засебно од 1896. до 1912. године). 

На олимпијском програму у Атини Тапавица је био пријављен у више 

дисциплина: рвању, дизању тегова (једном и обема рукама), тенису и атлетици. У 

атлетици је требало да наступи у скоку у даљ, скоку мотком и бацању кугле (где није 

наступио због повреде задобијене у претходним дисциплинама). Највећи успех 

постигао је у тенису. Заузео је треће место и освојио бронзану медаљу, што се 

сматра првом медаљом српских спортиста на Олимпијским играма. На то указују и 

званични подаци МОК, а у последњем издању књиге Валешинског (Wallechinskiy & 

Loucky, 2012) уз име Тапавице стоји и одредница две земље „HUN/JUG“ (Мађарска 

и Југославија). Интересантно је овом приликом истаћи да се за овај велики спортски 

успех Тапавице дуго година није званично знало, односно у подацима о бронзаним 

медаљама у тенису на играма у Атини није се спомињало ни једно име. Разлог томе 

је што се мечеви за треће место тада нису играли, а Тапавица је у полуфиналу 

изгубио. Тиме је поделио треће место са Грком Константиносом Паспатисом. Тек 

након објављивања књиге Валешинског ова административна грешка је исправљена. 

У осталим дисциплинама у којима је наступао постигао је следеће резултате: рвање 

грчко-римским стилом − поделио је 4-5 место; дизање терета − дизање терета обема 

рукама (повређен), подигао је 80 кг и заузао шесто место, а у дизању терета једном 

руком је одустао због повреде.  

У историјским изворима постоје многе занимљивости које говоре о 

харизматској личности, али и физичкој појави Момчила Тапавице. На играма у 

Атини Тапавица је био својеврсни миљеник публике. Осим што их је освојио 

стасом, спортски хроничари тога времена бележе и праву драму која се догађала на 

борилишту за дизање терета. Наиме, у то доба још увек недовољно прецизно 

дефинисана правила такмичења довела су до непрецизних података, тако да је 

Тапавица по неким документима освојио пето, а по некима шесто место. Но судећи 

по догађајима на борилишту, могао је и много више, али га је његова „такмичарска 

нарав“ коштала медаље у тој дисциплини. Исто тако му је вероватно битно одмогла 

и у даљем такмичењу. Наиме, након што је Данац Виго Јенсен из првог покушаја 

подигао 75 а потом и 111,5 кг, Британац Ланцестон Елиот 75 и 111,5 кг, из другог 
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покушаја, све су очи биле упрте у Тапавицу. Пун самопоуздања, бодрен публиком, 

пропустио је тежину од 75 кг и без имало напора подигао тег од 80 кг. Завладало је 

неописиво славље, а Тапавици се учинило да је ту тежину могао подићи и једном 

руком. Да би уверио себе и публику у то, још се једном сагнуо, ухватио тег у десну 

руку и снажно повукао. Завладали су мук и неверица, а Тапавица се с болним 

изразом лица ухватио за раме и повукао са борилишта. Ова несмотреност га је 

коштала тешке повреде мишића рамена и за њега су од тог тренутка игре биле 

завршене.  

Такође је интересантно и сведочење Зрењанинца Ференца Кемењија, у то 

време потпредседника МОК и генералног секретара Олимпијског комитета 

Мађарске, а великог пријатеља Тапавице. У својим мемоарима Кемењи га описује на 

следећи начин: „Овај кршни момак, на чијим су прсима пуцала дугмад и шавови 

гардијске униформе под притиском набујалих мишића, био је велики друг, али и 

велики страх за другове у касарни. Знао је да носи под мишком по два питомца и са 

њима да оптрчи два-три круга око полигона за гађање. Нико му није био раван у 

рвању, а још мање у дизању терета и бацању камена с рамена. Бавио се разним 

гранама спорта и био је умно и физички изнад својих вршњака, а као дипломирани 

архитект надвисио је интелектуално нешколоване у гарди. Затим, као најистакнутији 

члан Савеза за телесно васпитање, постао је појам у очима војника. Имао је само 

једну ману − преценио је своју снагу и то му се осветило на Олимпијским играма у 

Атини“.
7
 

 Након наступа на Олимпијским играма у Атини двадесет четворогодишњи 

Момчило Тапавица се у потпуности професионално посвећује архитектури. По 

завршетку школовања, пре него што је дошао у Нови Сад, радио је извесно време у 

Будимпешти. Из тог времена остаће упамћено да му је тадашњи будимски епископ 

(а касније и патријарх) Лукијан Богдановић поверио пројекат израде владичанског 

двора у Сентандреји. Доласком у Нови Сад Тапавица је наставио са веома 

интензивним радом и стваралаштвом. Нажалост (баш као ни данас), није се могао 

избећи утицај политике на живот и рад људи, а посебно интелектуалаца и 

стручњака. Тако је, на пример, 1903. године Тапавица израдио план обнове Саборне 

цркве у Новом Саду. Али, како је био оријентисан ка либералима (а у Новом Саду су 

тада власт чинили радикали Јаше Томића), усвојен је план једног словачког 

архитекте.  

Године 1908. одлази у Црну Гору (на позив краља Николе I), где пројектује и 

гради више зграда: на Цетињу Немачку амбасаду и Државну банку Црне Горе; у 

Херцег Новом хотел „Боку“; породичну кућу у Бијелој, која је касније служила као 

Дом за незбринуту децу. Мада је у том периоду стациониран у Црној Гори, 1912. 

године је по његовим пројектима подигнута репрезентативна зграда Матице српске 

у Новом Саду, као један од најзначајнијих пројеката за српски културни идентитет у 

тадашњој Аустроугарској монархији.  

Историјски извори говоре да стваралаштво Момчила Тапавице (посебно 

спортско) није адекватно вредновано у каснијим периодима на просторима где је 

                                                 
7 http://olimpijskeigre.rs/momcilo−tapavica/ 
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живео и стварао. Са сигурношћу се једино може говорити о Херцег Новом као граду 

који се на неки начин достојно одужио спортском делу Момчила Тапавице, 

постављањем његове бисте (али тек 1996. године) као „првом олимпијском путнику 

из Југославије“. Исто тако, историјски подаци у том граду чувају и успомену на 

његову, такође, спортску породицу (син Мирко био је голман ватерполо клуба 

„Јадран“, а ћерка Јасна једна од првих тенисерки у Херцег Новом). 

Раздобље између два светска рата Тапавица проводи у Новом Саду, где је 

имао свој пројектни биро, а био је и владин повереник за мелиорацију источног 

Срема. Такође је и током Другог светског рата живео у Новом Саду, а 1948. године 

одлази у Пореч и ради на обнови ратом разореног града. Момчило Тапавица је свој 

животни пут окончао у 76. години. Умро је 10. јануара 1949. године од последица 

хроничне жутице и сахрањен је на гробљу у Пули.  

 

* * * 

Крај двадесетог и почетак двадесет првог века је на овим просторима 

протекао у бурним и турбулентним променама. Држава у којој живимо, а са њом и 

целокупно друштвено окружење, прошла је кроз низ преображаја, мењајући не само 

границе, име, уређење, већ и систем вредности. На тај начин се и спорт суочавао са 

питањима и проблематиком вредности. Јер, гледано са социолошког аспекта, 

интересовање за вредности произлази из човекове сталне тежње да осмисли свој 

живот и животе људи око себе. Када се вредносни системи посматрају у функцији 

промена друштвених односа, тада је њихово осветљавање полазна тачка у 

сагледавању успеха, али и пропуста у васпитању целокупне популације једне 

државе, а посебно младих. У овом контексту спорт може да игра изузетно важну 

улогу, с обзиром на то да се млади људи путем спорта могу остварити као 

аутентична бића, те развити све своје стваралачке потенцијале. Наравно, у 

границама етичких принципа. 

Спорт, као посебан облик људске активности, у току свога историјског 

развоја је често био огледало економске, социјалне, као и политичке, димензије 

друштва. Због тога се историја спорта може схватити и као процес селекције 

вредности, односно као креирање, одржавање и мењање пожељног типа човекове 

личне и друштвене егзистенције. Егзистенција данашњег спорта код нас одвија се у 

времену које у први план ставља еманципацију човека, развој његових 

индивидуалних права, слобода и грађанских хуманистичких назора. Међутим, 

приче увијене у рухо реторике о садејству либерализма и демократије у укупном 

технолошком и цивилизацијском просперитету као и помодарска (уз то најчешће и 

некритичка) прихватања савремених струјања на подручју масовне и квазикултуре 

(уз све присутнију појаву ерозије традиционалног олимпијског духа у спорту), све 

више намећу тенденцију заборава основног смисла људског бивствовања.
8
 

Стога треба имати у виду да и савремени спорт своје организационо 

устројство, у принципу, заснива на темељним начелима олимпијског покрета која су 

постављена крајем деветнаестог и почетка двадесетог века. За спорт као планетарни 

                                                 
8 Јово Радош, Филозофија спорта, Сремски Карловци 2010. 
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феномен може се рећи да је, у организационој физиономији, генерално уређен 

према субординативном принципу. Овакав модел подразумева хијерархијску 

потчињеност, међузависност и подређеност спорта одређеним принципима, 

начелима и одговарајућим конвенцијама. На врху пирамидалне структуре светског 

спорта, у смислу субординације, егзистира олимпијски покрет који организационо 

„покрива“ спорт и већину спортских институција на свих пет континената. 

Олимпијски покрет представља најмасовнији светски организациони облик 

окупљања спортиста, односно организовање олимпијских (спортских) активности 

омладине од стране системских структурираних организација. Савремени 

олимпијски покрет заснован је на принципима независности и доброг управљања 

спортом, који признаје и поштује индивидуалност, а своје јединство постиже кроз 

уважавање и синергију различитости. Спорт третира као вечиту друштвену снагу, 

односно као јединствени и неизоставни фактор одрживог развоја. Такође и као 

средство промовисања мира, културе и образовања у свету.
9
 

Овако постављена начела савременог спорта и олимпизма свакако да су 

незамислива у дугорочној одрживости без истакнутих појединаца и људи који се 

истински посвећују овој идеји. Како у прошлости тако и у данашњем времену, а све 

као залог будућности развоја спорта. Наравно да су и људи са наших простора (без 

обзира на бурну историју и различите транзиције кроз које је српски народ 

пролазио) били актери готово свих промена које су се догађале и у светском спорту 

током двадесетог века. Готово са сигурношћу се може говорити о њиховој потпуној 

посвећености очувању и развијању идеје олимпизма, поштовању олимпијског духа 

и борби за очување вредносних принципа олимпијског покрета. 

Једна од таквих личности је био и Момчило Тапавица који ће остати 

упамћен као први олимпијац са простора данашње Војводине. Не само због 

чињенице да је био учесник Првих Олимпијских игара модерног доба (као 

спортиста, такмичар) већ и због свог целокупног животног опуса који је одисао 

здрављем, стручношћу, спортским духом и интелектуализмом. Без обзира на то што 

је његова спортска каријера била релативно кратка, оставила је веома богат, 

драматичан и подстицајан печат даљем развоју спорта на овим просторима. 

Момчило Тапавица је својим спортским постигнућима уградио „каменчић у мозаик“ 

олимпијског покрета данашњице, где се спорт позиционира и као „огледало“ 

друштва које мора јасно одражавати обавезу олимпијског покрета да проводи 

стратегије које промовишу универзални језик спорта. Разумевање глобалне природе 

спорта мора у будућности бити потпора структури олимпијског покрета, 

омогућавајући му да у своје главне делатности интегрише успешне развојне 

стратегије и образовне иницијативе. Све у правцу остваривања дугорочног циља 

покрета, а то је здравије друштво у којем влада већа једнакост и толеранција и које 

је ослобођено предрасуда, подела и неразумевања, односно неокаљано 

дискриминацијом и неправдом.  

Мада је његов пут започео у некој другој земљи и неком другом времену, 

Момчило Тапавица је кроз време и простор војвођанске равнице (као геополитичког 

                                                 
9 Милан Нешић, Фрања Фратрић, Основе организације спорта, Сремска Каменица 2013. 
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и историјског ентитета Аустроугарске монархије, Србије и „неколико“ Југославија) 

прошао са истинском одлучношћу и одважношћу на оба животна „фронта“, као 

архитекта и као спортиста. Нажалост, ови простори му се нису за то адекватно 

одужили. 

У нашем актуелном окружењу, у којем је данас, очигледно, све веће 

одсуство хришћанских етичких принципа живота, а форсирање прагматистичких и 

макијавелистичких вредносних пројекција (које прате бројна девијантна друштвена 

понашања: наркоманија, бујање секти, насиље, полна изопаченост и сл.) и где се 

наводно „сви боре за своја права“, више је него потребно што чешће подсећати на 

људе који су у својој животној мисији неговали истинске људске вредности и 

врлине. Наравно и кроз спорт, као појаве у којој се може најефикасније 

реафирмисати давно заборављен (а данас младима толико потребан) старогрчки 

идеал калокагатије. 
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MILAN NEŠIĆ 

 

 

MOMČILO TAPAVICA: 

FIRST OLYMPIC ATHLETE OF VOJVODINA 
 

Summary 

 

The modern Olympic movement positions sport as a mirror to society in such a 

manner that an understanding of sport’s global nature must underlie and shape its future 

development. Among other ends, the movement aims to achieve a healthier society of 

greater equality, tolerance, freedom from prejudice and misunderstandings, with an ideal 

of sport untainted by discrimination and injustice. 

In order to achieve the general aims of Olympism, constant awareness is required 

of modern values and ideas which trace their roots to Ancient Greece. A review of this 

past and the brightest moments of the modern Olympic Movement seeks to preserve the 

values of sport which today find themselves seriously compromised. 

In this context, it is important to mention the individuals and organisations of the 

Vojvodina region who held prominent places in the decades-long development of the 

Olympic Movement. Among them, Momčilo Tapavica (1872-1949), whose place in the 

history of Serbian Olympism is remembered for uniquely combining the attributes of 

intellectual and athlete at the first Olympic Games of the modern era. 

 

Keywords: Olympism, Olympian Movement, Momčilo Tapavica. 
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ПОЛИТИЧКЕ ИДЕЈЕ ВАСЕ СТАЈИЋА 
 

 

Сажетак: У раду се анализира генеза Стајићевих погледа на национално, 

југословенско и војвођанско питање. У погледима на национално питање Стајић баштини 

идеје просветитељства, односно националноослободилачке тежње српског народа у 

Аустроугарској монархији и за њих се политички бори. Његова национална мисао под 

снажним је утицајем европске емпирије и идеја либерализма XIX века. Отуда његови погледи 

нису патријархални, већ у духу европских идеја које су у основи дијалектичког карактера.  

У суочавању са XX веком и променама које настају са Првим светским ратом, Стајић 

верује у историјску мисију југословенске идеје и интеграције југословенских народа у једну 

државу. Југословенство од почетка сматра широм политичком и државноправном 

алтернативом, уже националним идејама. У том контексту, од историјског значаја су и 

његова гледишта о Војводини коју види као европску регију, супротстављајући се 

тенденцијама њене балканизације. Види је, у том смислу, и као субјект југословенске државе 

и њене сложене етничке структуре и карактера.  

 

Кључне речи: Васа Стајић, нација, југословенска идеја, либерализам, Војводина, 

аутономија. 

 

 

Политичке идеје В. Стајића сложеније су историографске природе и није их 

једноставно разумети, јер су у XX веку радикално еволуирале. О њима постоје 

одређена запажања, која су често и веома противречна, нарочито кад су у питању 

његови погледи о националном питању – како га је схватао и разумевао у XIX, а 

како у XX веку. Само су угледни интелектуалци и пријатељи разумели суштину и 

карактер еволуције његових схватања националног питања до Првог светског рата, 

током рата и после њега, иако су о неким од њих и другачије мислили. Можда је у 

том смислу најуверљивија Споменица Васи Стајићу из 1938, у којој 27 угледних 

културних, научних и политичких радника износи своја запажања о његовом 

политичком, научном и књижевном портрету. Међу њима су, свакако, 

најзапаженија мишљења Исидоре Секулић, Вељка Петровића, Младена Лесковца, 

Светозара Марића, Николе Радојичића, Душана Поповића, Милана Грола, Петра 
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Коњовића, Стојана Јакшића, Јосипа Смодлаке, Јаше М. Продановића, др Милана 

Петровића, Јована Поповића, Жарка Васиљевића и др. Као његови савременици 

дали су основе за дубље разумевање мисли и дела В. Стајића, који објективно 

измичу једноставним и тенденциозним интерпретацијама какве су о њему износили 

политички противници. 

Пишући о В. Стајићу, сагледавали су и време које су заједно проживљавали, 

представљајући истовремено и политички и духовни контекст земље, али и 

Војводине посебно. Полазећи од те историографске премисе, оценили су да је 

Стајић разумео симптоме и потребе времена, и да је најбоље носио наш национални 

континуитет – да је, како је запазила И. Секулић, био „чувар нашег континуитета у 

битним стварима“.
1
 

Политичке, а посебно националне идеје В. Стајића произашле су из 

различитости XIX и XX века и њихових историјских својстава и карактера. Ову 

различитост Стајић је дубље разумео и својој мисли давао карактер њихових 

историјских особености и дијалектике. Отуда није случајно што је XIX век схватао 

веком нација и оправдавао српски национализам у Аустроугарској монархији, 

сматрајући га сасвим опортуним у борби против политике мађаризације. Био је, 

тако су га оцењивали, „један од најистакнутијих националистичких вођа“ у српском 

народу
2
 и национални револуционар који је будио националну свест међу 

омладином „у мору национално неодлучних, поколебаних или већ идејно 

деморалисаних“ у Аустроугарској монархији.
3
 Све је то било објективно својство 

Стајићевих схватања и рада до Првог светског рата, када је његова национална 

мисао под утицајем европске емпирије и идеја либерализма XIX века. То што су ту 

мисао поистовећивали само са национализмом, историјски је карактерисало све 

политичке покрете у Европи који су тежили националном ослобођењу. С обзиром 

на то, Стајић је оцењивао да је положај Срба у Аустроугарској монархији такав „да 

се класно, економско израбљивање заодева у облик националног, шовенског 

притиска, државноправне, клерикалне и сличне политике наших тлачитеља и 

израбљивача. 

 Јасно је, дакле, што наша буржоазија свом национализму придаје 

ослободилачку, револуционарну улогу, јер она ту улогу донекле доиста и имаде. И 

док год наш нацијонализам буде вршио неки напредни, револуцијонарни, 

преображајни посао, може свагда бити сигуран не само за помоћ наше, већ и све 

међународне социјал-демокрације, као што се то и до сад толико пута догодило. А у 

ово треба и те како да се замисле наши нациојоналистички радници и 

пропагатори.“
4
  

 Стајић је присталица националне борбе Срба која ће се заснивати на 

захтевима за политичком равноправношћу, социјалној праведности и културној 

                                                 
1 Споменица Васи Стајићу, обновљено издање из 1938, Војвођански клуб, Војвођанска академија наука и 

Историјски архив Новог Сада, Нови Сад  2009, 15. 
2 Исто, 9. 
3 Исто, 18. 
4 Арпад Лебл, Политички лик Васе Стајића, Нови Сад 1963, 231. 
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либералности, а не на  фразама „о косовским традицијама и државним правима, јер 

је то духовно оружје романтичара у политичкој борби, а не модерне демокрације.“
5
  

 У суочавању са тенденцијама и стварношћу XX века, Стајић еволуира у 

схватању националног питања, у чему су многи видели заокрет и ка 

интернационализму.
6
 То нарочито долази до изражаја током Првог светског рата, 

када се суочава са могућношћу остварења југословенске идеје, односно државне и 

националне интеграције југословенских народа. Међутим, покрећући 1912. часопис 

Нови Србин, он већ јасније, поред српске, артикулише и југословенску идеју. 

Супротстављајући се мађаризацији, Стајићеви ставови добијају карактер 

револуционарног бунта.
7
 Тада улази у Народну одбрану у Београду и оцењује да је 

за њега то значило револуционаран живот: „целог века учиш и живиш у 

прегнућима: зашто? Сад су све моје борбе добиле један виши смисао и тако 

конкретну жељу: уједињење Југословена, више правде на Балкану.“
8
 

Југословенство Стајић антиципира у свим његовим аспектима – националним 

и државним, али му оно није замена за српски идентитет, како ће га многи 

противници етикетирати после Првог светског рата.
9
 У сукобу две концепције 

југословенског уједињења и дилеме шта се уједињује у југословенску државу – 

југословенске земље или југословенски народи, Стајић је ближи ставу који уважава 

обе тежње, иако се сматрало да прва еманира федерализам, а друга државни и 

национални унитаризам. Сматрао је да уједињење мора афирмисати и демократску 

државу сложеног државноправног карактера, али и југословенски дух. Због тога је 

већ 1919. тврдио да ћемо у реформисању нашег личног живота имати пред очима: 

„Ништа југословенско није ми страно. И: кроз Југословенство ући ћу у човечанство. 

                                                 
5 Исто, 322. Стајић се, међутим, не супротставља косовској легенди. Сматра да је њена „традиција“ од 

„користи у борби за нацијоналну културу и политички рад“, али друге социјалне силе националној борби 

дају стварну снагу. То су „живи народ и његове економске, политичке и социјалне потребе, а не једна 

епска легенда и ’традиција’ стварана у романтичарској поезији и књижевности. 

Није Перо Сегединац светио Косово, већ устајао против заробљавања Срба под кметовски јарам; није 

Доситеј велик ради косовске традиције, која у његовом раду не игра никакве улоге, већ ради ширења 

савремених идеја и погледа о националним потребама код Срба; није ни Светозар Милетић велик ради 

својих романтичарских погледа већ ради својег практичног револуцијонарног и демократског рада на 

политичком пољу; није Куманово, Битољ, Брегалница никаква ’освета Косова’, већ плод напрезања 

буржоаске срп[ске] монархије, Србије да отвори пут својој трговини и економском развитку, да се 

прошири и уреди како савремене потребе захтевају“ (Исто, 232). 
6 Светислав Мародић, Споменица..., 39. 
7 А. Лебл, Нав. дело, 319. 
8 Исто, 157. 
9 О томе је јасно писао 1919, у тренуцима када је однос националног (српског) и југословенског изазивао 

озбиљне расправе и поделе. „Мени је једнако и мило и немило име Хрват, као и име Србин, а најмилије 

ми је име Југословен – онда кад се њиме кити културан и честит човек... Али не одрицати се имена 

Србин у корист имена Југословен, а рогушити се против имена Хрват, значи бити непријатељ народног и 

државног јединства... Највише би пак волео да видим радикале на делу: да допусте Буњевцима и 

Шокцима уџбенике из Загреба, да им не натурају уџбенике из Београда, да рекнем онако како ће сваки 

честит грађанин: нека Суботица чита што сама хоће и жели; Српство и Хрватство све ми је једно, само 

нек је у оквиру Југословенства, културног и грађански исправног.“ (Исто, 320).  
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У самоодбрани према једној држави која нас је и званично проглашавала за 

туђине које треба мађаризирати, наше је друштво постајало ексклузивно, 

усконационалистичко, ћирилистичко, православно. Пре сто, и мање од сто, година, 

наши родољуби су се бојали јоте, да би нас она однародила. Још јуче, Јаша Томић се 

бојао хрватице, југословенске латинице. Данас ми имамо јачи бедем, поузданију 

гарантију, него што је ћирилица и бадњак и крсно име: Држава. Имајући пред очима 

ову нову светињу, ми треба другачијим оком да гледамо не само на брата ’ма које 

вере био’ него и на ’Несловене’.“
10

  

 Био је одлучни пропагатор таквог југословенства, а не „племенске 

хегемоније, пансрбизма“, чему су тежили они „који су се компромитовали служећи 

немачко-мађарској неправди, хтедоше се преко ноћи опрати, нудећи Београду своје 

услуге против Загреба, вичући нетрпељивост и мржњу. Противници мале Србије 

стадоше проповедати велику Србију и викати: Доле Југославија! Било, не поновило 

се.“
11

 

 У оквирима тих недоумица и питање Војводине Стајић потенцира у истом 

духу. Сагледава је у југословенском контексту, супротстављајући се политичким 

схватањима Радикалне странке и Јаше Томића који су тежили њеном српском 

решењу и негацији свих разлога за аутономијом до које је он посебно држао. О 

опортуности и историјском смислу тих алтернатива полемике ће се наставити кроз 

цео XX век. Радикали су само бранили усконационалне идеје, не прихватајући и 

могућност других, југословенских алтернатива решења националних и 

територијалних питања. Ове супротности изразитије ће се јавити у јесен 1918, када 

политичка збивања у Војводини добијају обележје покрета за национално 

ослобођење и отцепљење Јужних Словена од Угарске. До промена долази после 

пробоја Солунског фронта и војног пораза Аустро-Угарске и јачања југословенског 

покрета у другим деловима Монархије. Протагонисти организованијег и 

радикалнијег иступања Војвођана, иако су били различитог политичког идентитета, 

изражавали су јединство у питању нужности раскида државноправних веза са 

Угарском, али и различитост ставова о начину отцепљења – да ли да се оствари 

интеграцијом са јужнословенским ослободилачким покретом, који је пропагирао 

стварање нове југословенске државе или директним припајањем Србији.
12

 

 По свом карактеру, ове супротности већ тада су имале дубље политичко 

значење; у бити одражавале су сукобе пројугословенских и просрпских концепција 

о будућем државном статусу Војводине, које су се изразитије јавиле од тренутка 

формирања Народног већа СХС у Загребу, 5. новембра 1918, и одлуке дела 

                                                 
10 А. Лебл, Нав. дело, 319. 
11 Исто, 318.  
12 Касније ће Стајић критички оценити како Војводина није спремно дочекала Први светски рат. „Дошао 

је затим Светски рат, и наше уједињење. Све је то затекло Војводину јако неспремну. Она иста Војводина 

која је 1870. имала интелигенцију можда врсну да организује Југославију, није 1920. имала шта да рекне 

о чисто војвођанским проблемима, као што је народносно питање у Војводини. То би питање најбоље 

решавао нараштај, који се, под вођством Милетића, борио против мађарског империјализма Тисе 

Калмана и његових наследника, нараштај који није веровао, да се питње народности може решити силом 

државне власти.“ (А. Лебл, Нав. дело, 521). 
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руководства Радикалне странке у Војводини да му приступи, полазећи од схватања 

о „јединству троимених народа и самоопредељењу“.
13

 Ова група радикала тада је 

прихватала и одлуке Већа да се приступи стварању „потпуно самосталне, суверене и 

независне државе свега народа Словенаца, Хрвата и Срба на цијелом непрекинутом 

етничком територију тога народа“.
14

 

 Радикали око Јаше Томића супротстављали су се оваквој југословенској 

оријентацији и политичком везивању Војводине за Народно веће СХС у Загребу. 

Они тада још сумњају у политичку опортуност државноправног раскида са 

Угарском, због чега и имају контакте са Михаљем Карољијем, вођом мађарске 

четрдестосмашке странке, који настоји да очува територијални и државни 

интегритет Угарске обећавањем широке аутономије и националних права 

словенским народима. Изјаве Јаше Томића и Косте Хаџија како „Срби у Угарској 

немају никаквих екстеритериторијалних тежњи, да радо остају у државном склопу 

уже Угарске, али да траже да им се зајамче потпуна равноправност и слобода 

културног развоја“,
15

 иако се правдају страхом од могућих репресалија мађарских 

власти, објективно су противречиле југословенској концепцији уједињења и 

расположењу оног дела војвођанских Срба који су преко Гласа СХС одлучније 

инсистирали да Војвођани изразе и сепаратистичке тежње, не због духа времена, 

него због тога што су вековима у прошлости били потчињени. „Ми Срби из 

Угарске“, писао је тада Глас, „хоћемо да смо слободни људи, хоћемо да ујединимо 

свој дух и своју душу са духом свог југословенства“.
16

 

 О овим схватањима расправља се на више тајних састанака у Војводини и 

изражавају тежње за државноправним раскидом са Угарском, али и прихватање 

југословенске концепције уједињења. На једном таквом састанку групе 

интелектуалаца, у Суботици, од 2. октобра 1918, чији је иницијатор био секретар 

Матице спрске Тихомир Остојић, усвојена је Резолуција да Срби и Хрвати Јужне 

Угарске „сматрају једино мировну конференцију за мјеродавну у погледу решења 

југословенских питања а у вези са Бачком, Банатом и Барањом, као будућим 

саставним дјеловима слободне заједничке државе свију Југословена“.
17

 

 На другом састанку, одржаном 24. и 25. октобра 1918, који је уследио после 

стварања Народног већа, ова резолуција је допуњена одлуком да се Народном већу 

СХС у Загребу призна искључива компетенција у односу на Србе и Хрвате Јужне 

Угарске и „да Срби и Хрвати у Угарској буду заступани у Народном вијећу“.
18

 

 С обзиром на супротности које су се појавиле у Војводини о начину 

укидања државноправних веза са Угарском, Народно веће је 26. октобра 1918. 

                                                 
13 Лазар Ракић, Војводина у време стварања југословенске државе 1918, Зборник радова Србија 1918, 

Београд 1988, 224.  
14 Исто. 
15 Коста Милутиновић, Војводина између Београда и Загреба, Старине, књ. 53, Загреб 1966, 41. 
16 Нав. према: Душан Попов, Српска штампа у Војводини 1918−1941, Матица српска, Нови Сад 1983, 13. 
17 Коста Милутиновић, Војводина и стврање Југославије, Хисторијски преглед, бр. 3−4, Загреб 1961, 203. 
18 Ова група је веровала да изражава опште схватање јужнословенских народа Војводине, али им је 

противречио Јаша Томић, који је сматрао да се проблем Војводине мора решити напоредним 

прикључењем Србији. Исто, 203. 
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препоручило Војвођанима да се они „сами договоре и уреде међу се“ и потом дођу 

на договор у Загреб.
19

 Истовремено, и Светозар Прибићевић настоји да придобије 

Васу Стајића, верујући да ће Војвођани под његовим утицајем прихватити 

концепцију Народног већа. Због тога му помаже да побегне из Турчанског Светог 

Мартина, где се налазио као осуђеник на фабричком раду, и последњег дана октобра 

стигне у Загреб, где на збору Војвођана буде изабран у Народно веће.
20

 

 Од тада се Стајић непосредније укључује у решавање војвођанског питања, 

заступајући доследно концепцију Народног већа према којој би Држава СХС имала 

сложенији државноправни карактер – заједничке органе власти (Народно веће, 

Средишњи одбор и Председништво Средишњег одбора) и покрајинске владе за 

Хрватску и Славонију, Далмацију, Словенију и Босну и Херцеговину. Војводина је 

такође требало да буде саставни део Државе СХС, али су супротности југословенске 

и просрпске (демократске и радикалске) њено питање чиниле нејасним, због чега је 

Народно веће и препоручило да ове проблеме разреше сами Војвођани. 

 Доласком у Загреб започиње и Стајићево разочарање у схватање 

југословенства у којем он превасходно види нужност стварања југословенске 

државе. У Загребу се суочава и са државноправним идејама Стјепана Радића, који 

тражи да се Банска Хрватска прогласи сувереном државом и саставним делом 

Државе СХС, да се око ње морају окупити сва подручја којима се сада може 

управљати, и да „ниједна војска ни пријатаљска српска, француска, енглеска, 

американска, као ни непријатељска не смије доћи на наше подручје“.
21

 Објективно, 

ове идеје више су одговарале влади Србије, која такође тежи да окупи све покрајине 

које је сматрала српским, па тек онда приступи евентуалном стварању југословенске 

државе, но ставовима Народног већа у које верује В. Стајић. Реч је била о суочавању 

са начелним питањем: шта се уједињује у заједничку државу − југословенске земље 

или народи? Недоумице о том питању биле су присутне и у време расправа о 

Крфској декларацији 1917, када су многи сматрали да се уједињењем 

југословенских земаља антиципира федерализам и конфедерализам, а уједињењем 

народа унитаризам. Мишљење Франка Поточњака, члана Југословенског одбора, 

како нам није „до спајања земаља већ уједињења народа“ најпотпуније изражава 

природу тих супротности. „Када би ишли за овим првим, створили бисмо 

федерацију или конфедерацију.“
22

 У духу ових схватања Поточњак је предлагао да 

се Бачка и Банат одмах присаједине Србији.  

 На мировној конференцији у Паризу, Н. Пашић је ову мисао још отвореније 

истицао, сматрајући да Србија прво мора решити питање својих граница, па тек 

после разговарати са Југословенима преко проширених граница, будући да је само 

она, а не Југославија, водила рат.
23

 У том контексту прихватао је и могућност 

                                                 
19 Богдан Кризман, Записници Средишњег одбора Народног вијећа СХС у Загребу, Старине, књ. 48, 341. 
20 В. Стајић, Моје учешће у југословенском уједињењу, у: Споменица ослобођења Војводине, 1918., Нови 

Сад 1929, 156−159. 
21 Драгослав Јанковић, Богдан Кризман, Грађа о стварању југословенске државе, 1−20. 12. 1918, 

393−398. 
22 Франко Поточњак, Из емиграције, 1, Загреб 1919, 116. 
23 Д. Јанковић, Б. Кризман, Грађа..., 393−398. 
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федеративног уређења заједничке државе. Пашићевим схватањима супротстављао 

се регент Александар, успевајући да их онемогући Прводецембарским актом, али се 

слагао са његовим централизмом као једином политичком алтернативом заједничке 

државе, поништавајући тиме основе на којима је Народно веће приступило 

уједињењу. 

 Своја гледишта о овим питањима Стајић је децидирано изнео у једној 

депеши Игњату Павласу од 23. 11. 1918. У њима се најдубље препознаје суштина 

његовог југословенства и погледа на проблем Војводине. „Моје становиште у моје 

име можете заступати. Узети на знање одлуку Народног већа прихватити је на 

скупштини и према њеним одредбама изабрати Земаљску владу Барање, Бачке и 

Баната, ступити енергично против ексклузивизма.“
24

 Стајић се овим схватањима 

супротставља и концепцијама које о Војводини пропагирају Ј. Томић и радикал 

Жарко Миладиновић из Срема, за кога каже: „У Руми Србенда Миладиновић хоће 

да откине Срем од Хрватске.“
25

  

 У оквирима Српског народног одбора, који је формиран 2. новембра 1918, 

настављене су расправе о питању начина државноправног раскида Војводине са 

Угарском. Расправе су изразиле јединство и нужност отцепљења Војводине, али и 

разлике о начину његове реализације. Доминирала је недоумица: хоће ли се 

„Војводина ујединити заједно са Хрватском, Далмацијом, БиХ или директно са 

Србијом?“
26

 Спорови о том питању били су понекад веома оштри и прожети многим 

интригама и мистификацијама.
27

 На једној страни нашли су се утицајни радикали Ј. 

Томића, који имају превагу у српским одборима, а на другој припадници 

демократских групација, углавном пројугословенске оријентације. Будући да о овом 

питању није дошло до сагласности, одучено је на састанку педесеторице 

војвођанских политичара да се предложи једно компромисно решење, којим би се 

Војводина преко Загреба ујединила са Србијом и Црном Гором, а у случају да 

Народно веће не прихвати уједињење, прикључила би се директно Србији.
28

  

 У немогућности да сами донесу одлуку о овом питању, Главни одбор у 

Новом Саду одлучио је да затражи помоћ српске владе, која је, због међународних 

разлога, дискретно подржавала идеју непосредног прикључења Србији. Због тога је 

Главни одбор послао у Београд тројицу својих чланова: Јашу Томића, Игњата 

Павласа и Васу Стајића, које су примили Момчило Нинчић и Љуба Јовановић.
29

 

Претходно је М. Нинчић већ разговарао са Петром Коњовићем и групом политичара 

из Панчева у којој су били радикали Пера Миладиновић и демократа Душан 

Бошковић. Свима је сугерисао да се на предстојећој Великој скупштини тражи 

уједињење свих Срба, Хрвата и Словенаца под династијом Карађорђевића, а у 

                                                 
24 Споменица ослобођења..., 17. 
25 Исто, 158. 
26 Исто 
27 Ј. Лалошевић, Наше ослобођење и уједињење, Књижевни север, књ. 5, св. 1, Суботица 1929, 11. 
28 Споменица ослобођења..., 158. Стајић је забележио да су такав предлог прихватили сви сем двојице: „Г. 

др. Милан Петровић није потписао то решење, мислим, због последње клаузуле, а Јаша Томић је радио, 

да се поквари решење конференције које је имало постати решење Велике народне скупштине“ (Исто). 
29 Милан Петровић, Београд или Загреб, Летопис Матице српске, 1952, 196. 
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случају племенске поделе припајање Баната, Бачке и Барање Србији, као и да се на 

скупштини изаберу покрајинска управа и делегација за Народно веће у Загребу и за 

Београд.
30

 

 Мишљење које је у разговору изнео Љ. Јовановић било је сасвим супротно 

од Нинчићевог; рекао је да је жеља владе Србије да се Војводина прикључи Србији 

независно од Загреба.
31

 Контроверзне изјаве двојице министара нису довеле до 

приближавања гледишта војвођанских политичара. У духу својих дотадашњих 

погледа Стајић је изјавио да мишљење званичне Србије за њега није меродавно: 

„Српска влада данас јесте сутра није. А мисао народног јединства је постојала пре 

владе, па ће је и преживети. Ја остајем при њој. Др Павлас, међутим, прихватио је 

жељу српске владе коју су не знам са колико права тада представљали г. Нинчић и г. 

Јовановић“.
32

  

 Разочаран и резигниран приликама које су се стварале око Војводине, 

посебно националистичком реториком Ј. Томића, Стајић је примио „као ослобођење 

позив г. Прибићевића“ да сместа иде у Загреб где је требало да се обави „гласање о 

одласку у Београд и стварању заједничке владе. Побегао сам испред Велике народне 

скупштине у Новом Саду, на којој ми није било места, и отишао у Загреб, где је 

изабран Одбор двадесетосморице, у који сам и ја ушао. Учинио сам још један 

последњи покушај: известио сам пре Велике народне скупштине Главни одбор у 

Новом Саду, да је у Загребу изгласано уједињење, те да нема смисла посебно 

прикључење Србији. Узалуд.“
33

 

 Иако формално није дефинисан јединствен предлог за Велику народну 

скупштину, присталице Ј. Томића стварале су атмосферу за афирмацију и победу 

своје платформе.
34

 

 Тако су посланици из Баната, који су преко Суботице кренули на Велику 

скупштину, сви око руке носили „широке српске тробојнице с натписом ’Живела 

Велика Србија’, што није наишло на разумевање многих Суботичана, који су по 

доласку у Нови Сад сазнали да је под утицајем Ј. Томића формулисан коначни 

предлог резолуције о директном прикључењу Србији“.
35

 

 Суботички посланик Б. Бабијан Малагурски, који је присуствовао и 

претконференцији одржаној у Матици српској, 25. новембра, одлучно се 

супротставио понуђеној резолуцији – „ми имамо“, изјавио је, „од нашег Народног 

већа одређено, што имамо да чинимо и шта да заступамо. Пошто се то не слаже са 

                                                 
30 Васа Вучковић и Александар Магарашевић – Светозару Прибићевићу, 15. 11. 1918,  РОМС М 5395. 
31 Споменица ослобођења..., 159. 
32 Исто, 158. 
33 Исто. 
34 О томе више сазнајемо из сећања суботичког проте Марка Протића. Пишући о конференцији у Матици 

српској од 17. 11, Протић напомиње да се Ј. Томић појавио са упутством да се уједињење изврши 

директно са Београдом. О томе је имао у „своме нотесу записку, оверовљену потписом самог министра 

М. Нинчића.“ М. Протић, Златни дани Суботице од ослобођења 13. новембра 1918. до потписа мира 4. 

јуна 1920, Суботица 1930, 29. Нав. према: Мирко Грлица, Блашко Рајић и стварање прве југ. државе – 

рукопис. 
35 Исто, 54. 
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датим нам упутством од нашег Већа, ја са друговима својим на ово решење 

пристати не могу... Било је око тога натезања све до саме скупштине“.
36

  

 На самој скупштини, међутим, јединствено је прихваћена резолуција да се 

Банат, Бачка и Барања прикључе Краљевини Србији, али и да се „учини све да дође 

до остварења јединствене Државе Срба, Хрвата и Словенаца под вођством краља 

Петра и његове династије.“
37

 

 Победи концепције Ј. Томића умногоме је допринео свештеник Блашко 

Рајић „топлим и фулминантним патриотским говором“.
38

 Своју подршку Резолуцији 

Рајић је касније образложио тврдњом да је она сигурније обезбеђивала ослобођење 

од Угарске но југословенска опција.
39

 

 Одлуке Велике народне скупштине нису поколебале Стајића у уверењу да 

је југословенска опција била опортуније решење, упркос томе што су таква 

схватања наилазила на опште критике. Као најтежу критику примио је 

квалификацију да се одрекао Српства – „то“, вели, „као значи моје југословенство. 

Кола су пошла правцем, који ја нисам одобравао; Зато и нисам суделовао у 

Прогласу јединства на дан 1. децембра, иако ми је, формално, онде било место. Све 

више сам се повлачио испред грлатих родољуба: најпре у Париз, па у Матицу 

српску, па у школу, и сад желим да стигнем у архиву, па да живим међу људима 

прошлости.“
40

 

Иако је победила концепција Ј. Томића, није нестала из политичког живота 

Војводине ни Стајићева алтернатива, која ће се највише изразити у незадовољству 

њеним економским и уставним положајем и борбом за аутономни статус. У 

суштини, Стајић и Томић разилазили су се у схватању смисла југословенства. За 

Стајића је оно увек било и просрпско решење, за Томићево српство не може се рећи 

да је безусловно било и југословенско. Касније ће се ове супротности пренети и на 

релацију аутономија Војводине  – Србија, односно да ли је и колико аутономија 

Војводине анационална, односно антисрпска појава. Стајићево војвођанство увек је 

било и просрпско, Томићево српство искључивало је војвођанство, и увек је 

сматрано сепаратистичком појавом.  

О Стајићевим погледима на питање Војводине Милан Грол ће изразити 

комплексније политичко мишљење. Као друга политичка личност Демократске 

странке рећи ће: „Њени проблеми, у светлости данашње стварности у њој и око ње, 

у свету, јасније него икад показују као проблеми – не трију жупанија на шта их неки 

хоће да враћају – него проблеми нације... Оно што је Стајићевим идејама давало 

реалну вредност, то је, колико његово здраво осећање недељивости судбине са 

народом на овој страни Саве и Дунава, толико исто његово разумно и либерално 

постављање општег проблема народности и вере у Војводини, која се не може 

замислити без равноправне утакмице и плодне сарадње.“
41

  

                                                 
36 Исто. 
37 Споменица ослобођења..., 156−157. 
38 Ј. Лалошевић, Наше ослобођење..., 11. 
39 Петар Пекић, Повијест ослобођења Војводине, Суботица 1939, 163. 
40 Исто. 
41 Споменица В. Стајићу, 115. 
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 Због свог југословенског и војвођанског опредељења Стајић је био 

изопштен из политичког живота Војводине, изгубивши свој ранији значај као 

национално непоуздан и непрактичан политичар. Његов саборац Петар Коњовић 

оценио је да је Стајић у прошлости хапшен ради нације, не мажен од нације, остао 

веран син свога краја. „Сада су преовладала друга мишљења, и други програми о 

Војводини, и други форуми за решавање, а Васи Стајићу одречене су компетенције 

и ускраћена реч о Војводини – која је била једина страсна идеја његовог живота.“
42

  

 Као човек од „финије глине и прометејског соја“, како га је видео 

Светислав Марић, „Стајићу је од свих страсти најјача била да говори истину“.
43

 

Будући да је рано спознао, како је записао М. Лесковац, „и како ће, и где ће, и са 

ким ће“,
44

 Стајић се повлачи у области научног и културног рада, и посвећује 

Војводини проучавајући њену прошлост, нарочито прошлост њених градова. 

Произлазило је то из његовог снажног духовног идентитета и индивидуалности која 

му није дозвољавала да буде члан икоје партије, иако је у једном тренутку настојао 

Демократској странци дати свој политички печат.  

 Према мишљењима његових интелектуалних пријатеља, В. Стајић никад 

није био партикулариста ни регионалиста, био је само припадник предратних 

националних револуционара, али је између два светска рата био сав Војвођанин. Већ 

од 1920. Стајић снажно устаје против шовинизма и балканизације Војводине. 

Обраћајући се омладини, он најпрецизније дефинише Војводину и њене националне 

и друштвене потребе. Војводину не види само у њеном територијалном оквиру (као 

Банат, Бачку и Барању), „без њених народа – без Немаца, без Мађара, без Буњеваца, 

Шокаца, Словака, Румуна?... Неваљалци су они који Војводину крсте српском, а 

раде на томе да она буде изгубљена за Југославију... Војводина ће бити наша кад ми 

презремо све преживеле националистичке фразе, кад нађемо начин да задовољимо 

разнородно становништво Војводине, кад му престанемо сугерисати противдржавно 

и разорно становиште према Југославији, кад му оставимо могућност 

поистовећивања с Европом, а не с Балканом.“
45

  

Можда је о њему и његовом политичком идентитету најпотпуније мишљење 

изрекао његов пријатељ др Милан Петровић. Пишући о породичном животу В. 

Стајића, М. Петровић је записао: „Провести век свој као Хрватица, у пуној 

хармонији у Србина, а не осетити да није удата за Хрвата, и провести век свој у 

непомућеној слози са Хрватицом, а никада не осетити да се није оженио Српкињом 

– неком ће можда изгледати ситно и безначајно... Није ли, међутим, ова хармонија 

нешто највише и најзначајније што је створио дух Васе Стајића? Веће и значајније 

од новог Србина и нове Војводине? Јер посматрани кроз призму породичног живота 

и нови Србин и нова Војводина добијају свој прави смисао.“
46

 Та политичка 

стварност у којој је и породично живео, објективно га је  поистовећивала са 

војвођанском националном реалношћу, коју је он тако дубоко разумевао и с њом 

                                                 
42 Исто, 88. 
43 Исто, 137. 
44 Исто, 147. 
45 А. Лебл, Нав. дело, 367. 
46 Споменица В. Стајићу..., 165. 
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живео. То је та историјска вододелница која ће обележити његов политички и 

људски портрет, али и модерни европски идентитет, који ће га пред крај живота 

чврсто везати и за антифашистички и народноослободилачки покрет у Војводини 

1941–1945. године. 
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RANKO KONČAR 

 

 

POLITICAL THOUGHT OF VASA STAJIĆ 
 

Summary 

 

This paper analyses the formation of Stajić and his views regarding identity in the 

context of ethnic group, Vojvodina, and Yugoslavia. On the ethnic question Vasa Stajić 

propagated Enlightenment ideas, focusing on Serbian attempts to attain independence 

within the Austro-Hungarian Empire. His thinking was heavily influenced by 19th-century 

empiricism and liberalism. His views were therefore not patriarchal and traditional but 

rather European.  

Facing the changes brought by World War I, Stajić subscribed to the idea of 

integrating all the South Slavic peoples in one state. From the very start he assigned great 

political and legal importance to this Yugoslav idea. In such a context, historical 

importance attaches to his thoughts regarding Vojvodina, a region he was one of the first 

to represent as European, in opposition to its Balkanisation. He perceived Vojvodina both 

as a constituent body within the Yugoslav state and as a complex multiethnic society.  

 

Keywords: Vasa Stajić, ethnic question, Vojvodina, multiethnic society. 
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ДИМИТРИЈЕ МИТА КЛИЦИН (1869−1943) 

СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ ДЕЛАТНИК 

 

 
Сажетак: Мита Клицин био је учитељ, новинар и политичар. Рођен је 1869. године у 

Вршцу. Као члан Српске радикалне странке биран је четири пута, у Уљманском срезу, за 

члана Српског народног црквеног сабора. Био је један од најближих сарадника Јаше Томића 

који ће га 1911. поставити за главног уредника Заставе. У време Првог светског рата биће 

интерниран у Вац као српски националиста и противник аустроугарског режима. Пред крај 

рата враћа се у Нови Сад где се укључује у рад Српског народног одбора који је имао главни 

задатак да присаједини Банат, Бачку и Барању Краљевини Србији. У Народној управи за 

Банат, Бачку и Барању био је повереник за привреду. На радикалској листи 1920. изабран је 

за посланика у Народној скупштини Краљевине СХС. За време диктатуре краља Александра 

био је комесар Бачке области. Као признати новинар налазио се на челу Новосадске секције 

Удружења новинара Југославије. Умро је у Новом Саду 1943. године. 

 

Кључне речи: Мита Клицин, учитељ, новинар, Јаша Томић, Застава, главни уредник 

Заставе, Народна управа за Банат, Бачку и Барању, Радикална странка. 

 

 

Војводина се као географски простор налазила у склопу Аустроугарске 

царевине до уједињења са Краљевином Србијом у заједничку државу Срба, Хрвата 

и Словенаца 1. децембра 1918. године. Срби у Угарској имали су ограничена права 

што се тиче слободе штампе, образовања, политичких партија, учешћа на црквеним 

саборима. Борац за права Срба у Угарској био је Димитрије Мита Клицин. 

Школовао се за учитеља али се доцније посветио само новинарском раду и 

политици, стојећи у опозицији према аустроугарском режиму. Својим доприносом у 

школству, политици и новинарству, и залагањем да се реши проблем Баната у 

разграничењу са Румунијом после Првог светског рата, заслужује да се нађе међу 

значајним личностима са простора Војводине. Рођени је Вршчанин. Рођен је 11. 
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септембра 1869. године.
1
 Учитељску школу завршио је у Сомбору 1888. године. 

Наклоност према новинарству показао је већ тада у раној младости када је 

сарађивао у сомборском листу Голуб а онда и у листу Наше доба (1885−1908), који 

је издавао и уређивао Стеван Павловић. Уређивао је и недељни лист Банаћанин у 

Великој Кикинди (1892−93). Извесно време је уређивао и недељни лист Родољуб у 

Вршцу.
2
 Као учитељ радио је у Сарајеву, одакле је протеран из политичких разлога,

3
 

а онда касније у Мокрину, Черевићу и Вршцу. Као управник српских народних 

школа уводио је најмодерније наставне методе. Док је био учитељ, написао је више 

уџбеника. Његова Читанка за II разред основне школе у Босни и Херцеговини 

доживела је седам издања. Аутор је и Буквара (Сомбор 1890). За време учитељевања 

у Вршцу учествовао је у покретању радикалског листа „за автономне, просветне и 

материјалне потребе“ Српство
4
 и био је један од највреднијих сарадника 

(1895−1900). Већ тада је показивао да има оштро перо. Дана 26. октобра 1896. 

године написао је писмо Милану Ђ. Милићевићу, председнику Коларчеве и 

Чупићеве задужбине. „Писмо које је послао Милићевићу значајан је историјски 

извор о стању српске просвете, међунационалним односима, верским приликама 

међу Србима, односу власти према српском народу, држању српског православног 

свештенства и намерама радикала да раде на свестраном јачању Срба у доњем 

Банату.“
5
 Клицин, добро знајући прилике у доњем Банату, молио је Милићевића да 

обезбеди вршачком листу Српство 5.000 форинти. Вршачки радикали, окупљени 

око Српства, желели су да од недељног листа, који се није могао бавити 

политиком, већ само питањима аутономије, просвете и привреде, направе лист који 

би излазио чешће и који би имао право да расправља и о политици. Нема поузданих 

података да је Милићевић успео да удовољи захтеву Клицина али се зна да су 

вршачки радикали почeтком 1897. годинe положили кауцију за Српство. Могућe да 

су тај новац добили из Србијe а нијe искључeно ни да је то било посрeдством 

Милићeвића.
6
 У писму Клицин тражи помоћ од Србијe јeр јe „са свих јe страна 

                                                 
1 Од оца Васе колара, и мајке Саре, рођене Јовановић (Српски биографски речник, 5, Кв–Мао, Нови Сад 

2011). 
2 Југословенски дневник, 20. октобар 1931.   
3 Torontal је 1897. и 1898. године писао да су српски учитељи „главни подстрекачи дражења народности 

против владиних мера“, а да се међу њима нарочито истиче радикал Мита Клицин, који је недавно 

протеран из Босне због нелојалног рада према политичкој власти. У питању су биле државне мере давања 

земљи што више мађарског обележја, мађаризацијом имена насеља (Лазар Ракић, Радикална странка у 

Војводини (до почетка XX века), Нови Сад 1975, 71). 
4 Српство је покренуто 7. априла 1895. као недељни лист за аутономне, просветне и материјалне потребе. 

Лист је био радикалског смера. У њему су сарађивали познати радикали: Мита Мушицки, Мита Клицин, 

Анте Велић, Јован Живојиновић, Милутин Трбић и П. С. Ипанов. Кад је радикалски првак Ђура Цвејић у 

име странке положио кауцију од 5.000 форинти, Српство је од почетка 1897. излазило два пута недељно 

као лист за политику, привреду и просвету. Последњи број листа појавио се 6. јануара 1899. године 

(Василије Крестић, Историја српске штампе у Угарској 1791−1914, Нови Сад, 1980, 311−313). 
5 Василије Ђ. Крестић, Писмо Мите Клицина Милану Ђ. Милићевићу, Зборник Матице српске за историју 

49, Нови Сад 1994, 149. 
6 Занимљиво је да је Мита Клицин знао да је радикалска влада Николе Пашића прискочила у помоћ 

Србобрану, премда је то била државна тајна. Кад је у јесен 1890. године Србобран спао на само 300 

претплатника и био осуђен на губитак кауције од 600 форинти, и кад се власник листа Павле Јовановић 



377 

 

Српство опсeднуто, са свакe странe разјапио јe своју чeљуст по јeдан нeпријатeљ, 

свако би то хтeо да прогута по који дeо Српства“
7
. Као проблeм Мита Клицин 

наводи да у читавој Вршачкој епархији нијe било вишe од пeт српских народних 

школа, а да су свe осталe комуналнe, или бољe рeћи, мађарскe. „Српчад слушају 

науку на мађарском јeзику, учитeљи морају само мађарски да прeдају“, писао јe 

Клицин. Даљe порeд Mађара наводи у писму још три нeпријатeља Српства: „Наша 

јeдновeрна браћа Румуни подсeдашe нас са свију страна – и отимају од нас стопу по 

стопу. Они су нам опаснији нeго и сами Мађари. Срцe би Вас заболeло, кад видитe 

нeкадашњe вeликe српскe општинe како су сe вeћ порумунилe или су на путу да то 

учинe. Сав источни крај Баната порумунио сe, имeна сeла и људи српска су, али јe 

народ румунски. Ето их нe само под Вршцeм, вeћ и под самим Бeоградом. Иако сe 

са нашe странe нe да јачи отпор – ми ћeмо жалосно, врло жалосно свршити. Трeћи 

нам јe нeпријатeљ Нeмац. Он нас на eкономском пољу потискујe. Србин јe мало 

просвeћeн, јeр у школи нe учи, што му јe потрeбно, вeћ само мађарски, тe остајe 

прост. Научи мађарски и ништа вишe, а Нeмац му отима комад по комад зeмљe. 

Чeтврти нам јe душманин: Назарeнство, којe нам такођe подгриза народно стабло. 

Свe су то опаки душмани, с њима сe јe тeшко борити, јeр нeмамо у рукама школу а 

и учитeљство стојeћи под влашћу Мађара нe смe ни да помисли, а камоли да поради 

у корист Српства. Пропадањeм Српства у Доњeм Банату нe губи само цeло Српство, 

нeго и сама Србија. Ми смо природни грудобран српском Пијeмонту – кад нас 

прeгази, нeпријатeљ ћe сe приближити самој Србији – а то јe заиста вeлика 

опасност“.
8
 Клицин јe жeлeо да сe у Вршцу, као цeнтру Доњeг Баната, обeзбeди 

излазак српском листу, који би замeнио школу и учитeљство и свe осталe факторe. 

„Доњeм Банату потрeбан јe лист, који ћe продрeти у свe слојeвe народнe, у сваку 

општину и тамо будити и одржавати српску свeст. Ми смо вeћ такав лист основали, 

вeћ јe друга година како излази – имe му јe Српство. Tо јe јeфтин нeдeљни лист, 

који јe најзгоднији да продрe у народ. Слутим, да ћeтe мe можда упитати: зар остали 

српски листови нe могу да помогну? Одмах одговарам: нe могу! У свима крајeвима 

Српства има Српство да сe бори – за сваки појeдини крај потрeбан јe лист. Просто 

да кажeм, јeдан лист нe можe да сe бори против свих нeпријатeља.“ 

Видимо да јe Мита Клицин био eнeргичан, тeмпeрамeнтан, амбициозан, 

борбeн и прeдузимљив члан вршачких радикала. Када сe радикализам у Војводини 

појавио као идeјна и политичка струја, њeгови носиоци су били углавном 

интeлeктуалци ситнобуржоаског порeкла. С обзиром на тадашњи углeд учитeља и 

на могућност њиховог утицаја у срeдини гдe су живeли, странка јe настојала да их 

што вишe привучe у својe рeдовe.
9
 Каснијe, почeтком XX вeка, Мита Клицин јe 

напустио учитeљски позив и постао управник Манастирскe штампаријe у Срeмским 

Карловцима. Ту сe примио дужности одговорног урeдника Школског листа, 

                                                 
због прекршаја у штампи нашао у затвору без средстава да плати штампање и уређивање новина, српски 

радикали из Београда, да би спасли загребачки српски лист, притекли су у помоћ. До сада се зна да је 

Србобран примао помоћ из Србије све до краја 1893. године (В. Ђ. Крестић, Нав. дело, 152). 
7 В. Ђ. Крестић, Нав. дело, 153. 
8 Исто, 154. 
9 Л. Ракић, Радикална странка у Војводини, 89. 
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најпознатијeг српског пeдагошког часописа у Угарској (1909−10), који јe тада у тој 

штампарији штампан.  

Као члан Српскe радикалнe странкe Мита Клицин јe биран чeтири пута, у 

Уљманском срeзу, за члана Српског народног црквeног сабора. Први пут, 1867. 

годинe, изабран јe са огромном вeћином, док јe остала три пута (1902, 1906. и 1910) 

изабран јeдногласно. У српском православном црквeном сабору Клицин јe био 

извeстилац вeрификационог и финансијског одбора а и извeстилац за манастирску 

урeдбу, којом су били осигурани приходи за потпомагањe народних школа.
10

 Био јe 

изабран и за члана Вршачкe eпархијскe скупштинe и за члана Градског 

прeдставништва у Вршцу. Српски народни црквeни сабор изабрао га јe два пута за 

eпархијског школског рeфeрeнта, а каснијe и за члана Народног школског савeта. 

Пошто јe избор за eпархијског школског рeфeрeнта зависио од потврдe самог 

владара Фрањe Јосифа, Клицин нијe могао да прими и обавља дужност eпархијског 

школског рeфeрeнта, јeр јe цар Фрања Јосиф оба пута одбио да потврди избор 

Клицина. 

Као присталица Српскe народнe радикалнe странкe Мита Клицин био јe 

блиски сарадник Јашe Томића и сталан, спољни сарадник Заставe, а од сeптeмбра 

1910. годинe па свe до почeтка свeтског рата био јe и њeн урeдник. Застава јe тада 

излазила два пута днeвно и била најраспрострањeнији днeвни српски лист у 

Војводини. Када јe Јаша Томић у августу 1912. годинe напустио положај главног 

урeдника Заставe, замeнио га јe на том мeсту Клицин. Иако јe у Угарској свe до 

1914. био на снази доста либeралан закон о штампи, а радикали бeзброј пута 

истицали своју оданост „домовини Угарској“, државна власт јe с подозрeњeм 

глeдала на радикалску штампу. Министар правдe јe обавeстио прeдсeдника владe да 

сe у овом листу поврeмeно јављају бунтовнe, антидржавнe и антимађарскe мисли. 

Застава јe објавила списак својих кажњeних сарадника и висину изрeчeнe казнe, 

али и ослобађајућe прeсудe као, на примeр, за Јашу Томића и Миту Клицина.Томић 

ћe због подстицања борбe „против нацијe и класe“ бити осуђeн од суда у Сeгeдину 

на шeст мeсeци затвора (бићe ослобођeн послe чeтири мeсeца). Као опозициона 

странка у односу на владу у Пeшти и у Загрeбу, радикали су сe залагали за слободу 

штампe и тај захтeв су унeли и у Политички програм својe странкe. За подстицањe 

борбe у штампи „против вeроисповeсти  и класа“ прeд судом јe одговарао и Мита 

Клицин. Њeгови тeкстови су вишe пута били повод за покрeтањe порeских парница 

против Заставe. Нарочито оштро иступао јe послe укидања српскe аутономијe 

                                                 
10 У складу са својим задружним идејама, радикали су били и међу покретачима акције за организовање 

Учитељске задруге у Новом Саду. На овоме су највише радили Мата Косовац и Мита Клицин. У Застави 

је био објављен предлог правилника за Српску учитељску задругу у Карловачкој митрополији, са циљем 

да организује све учитеље и помогне своје друштво, Српски учитељски конвикт у Новом Саду. 

Средином јула 1894. одржана је у Новом Саду оснивачка скупштина ове задруге, на којој је, са извесним 

изменама, прихваћен поменути правилник. Задруга је основана, али државна власт није одобрила њен 

рад. У свом говору на овој скупштини Мата Косовац је, као примарни задатак, означио борбу за правну 

заштиту вероисповедних школа, њихову модернизацију, као и материјалну помоћ. Сличног садржаја био 

је и захтев Мите Клицина (Л. Ракић, Радикална странка у Војводини, 229). 
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(1912). Послe процeса који јe изазвао бурну полeмику у политичким круговима и 

штампи, Застава јe у уводнику „Нeзаконита краљeвска нарeдба“ показала да сe и 

сам поротни суд, ослобађајући Клицина, прeћутно сагласио с констатацијом о 

нeзаконитости краљeвe нарeдбe.
11

 

„Нeшто сe спрeма“, стајало јe у наслову јeдног уводника Заставe почeтком 

судбоноснe 1914. годинe. Главни урeдник Заставe и јeдан од радикалских првака 

Мита Клицин ухапшeн јe у Зeмуну при повратку из Бeограда, али јe послe прeтрeса 

пуштeн на слободу.
12

 Јeдан будимпeштански лист јe објавио да јe Мита Клицин, 

урeдник Заставe, приликом нeдавног боравка у Бeограду држао прeдавањe о 

стратeгијском положају Срба у Угарској при чeму јe наводно говорио и на кога ћe 

сe свe моћи ослонити „српска иридeнтистичка махинација“ у изузeтној ситуацији. 

За врeмe њeговог прeдавања из салe јe истeран чиновник аустроугарског посланства 

у Бeограду. Застава јe у оваквој „вeлeиздајничкој оптужби“ против јeдног Србина и 

првака Радикалнe странкe видeла пeрфидност бeчкe полицијскe агeнтурe која хоћe 

да „гурнe Мађарe против Срба“
13

. Урeдништво јe бранило Клицина аргумeнтом да 

јe прeдавањe у Бeограду држао на основу података из Државнe статистикe Угарскe, 

као и да јe Клицин био против избацивања са прeдавања чиновника аустроугарског 

посланства, али су му домаћини објаснили да јe у ствари реч о познатом агeнту. „На 

овај начин јe главни орган Радикалнe странкe изражавао лојалност прeма Угарској а 

нeлојалност прeма Aустрији, нe видeћи или игноришући чињeницу да су владајући 

кругови обe зeмљe, и порeд бројних мeђусобних противрeчности, у односу прeма 

Србима и Србији углавном на истим позицијама. Вeст о сарајeвском атeнтату као да 

јe запрeпастила и радикалe, јeр су били свeсни тeжинe ситуацијe и могућности 

послeдица, нарочито по Србe.“
14

 Почeтком рата завeдeн јe такав рeжим да нијe било 

установа за лeгалну опозициону борбу. Под притиском власти распуштeнe су свe 

опозиционe грађанскe странкe народности, обустављeна јe њихова штампа, а многи 

политичари ухапшeни и интeрнирани. То сe дeсило и са Радикалном странком, 

њeном штампом и вођама странкe. Иако јe и Јаша Томић на почeтку рата изразио 

                                                 
11 „Незаконита краљевска наредба, Пешти Хирлап добио је из Сегедина извештај да је државни одветник 

повукао ништавну жалбу, коју је предао против пресуде поротног суда, којом је Мита Клицин ослобођен 

од оптужбе због дражења против краљевске наредбе од 11. јулија 1912. Том наредбом је укинута српска 

народна црквена аутономија и уведен комесаријат под врхавном командом Палчика Јовановића. Пошто 

је државни одветник повукао ништавну жалбу, пресуда је постала правомоћна. Том пресудом признао је 

поротни суд да је незаконита краљевска наредба о укидању српске народне црквене автономије. Према 

томе је незаконита и управа српске народне црквене автономије, која је постављена на основу те 

краљевске одредбе. Суд је дакле признао правомоћном пресудом, да српски народ има право, кад се 

одупире извршењу те незаконите краљевске наредбе и кад је осудио оне своје синове који примише 

жалосну улогу комесарчића и устарабара. Државни одветник је – по упутству министра правде – 

покушао да угуши отпор српског народа тиме, што је Миту Клицина оптужио због дражења против 

краљевске наредбе. Поротни суд ослободио га је и тако заузео једино правилно становиште: да је сама по 

себи ништавна свака наредба, која се коси са законом. Пресуда сегединског суда доказује да се може 

много више постићи истрајном борбом за народна права. Само том борбом постигло се, да суд краљевску 

наредбу о укидању автономије огласи за незакониту“ (Застава, 30. маја 1914. бр 117). 
12 Л. Ракић, Радикална странка у Војводини, 165. 
13 Исто. 
14 Исто, 168. 
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лојалност Монархији, убрзо јe ухапшeн, злостављан и интeрниран, а тeк при крају 

рата је пуштeн.
15

 

Рад Српскe народнe радикалнe странкe у Војводини за врeмe Првог свeтског 

рата 1914−1918. годинe јe слабо обрађeн, јeр сe на овај пeриод глeдало као на 

пeриод апсолутнe страначкe пасивизацијe.
16

 Првe вeсти о јавној активности 

радикала послe распуштања Радикалнe странкe имамо из 1917. годинe. Наимe, 

крајeм овe годинe у Новом Саду формиран јe Срeдишни одбор за Бачку, Банат и 

Барању ради прихватања ратнe сирочади из Боснe и Хeрцeговинe. У овом одбору од 

радикала били су Коста Хаџи, Мита Ђорђeвић и Милица Томић. Послe повратка из 

интeрнацијe 1918. годинe у овај одбор укључио сe и Јаша Томић. Нeкe занимљивe 

појeдиности из живота радикалских првака током рата сазнајeмо из њиховe 

приватнe прeпискe, нарочито измeђу Жарка Миладиновића и Ђурe Красојeвића, 

која јe скоро у цeлини сачувана. На основу јeднe Миладиновићeвe дописницe из 

Нирeђхазe од јуна 1916. сазнајeмо да јe у то врeмe Јаша Томић био у сeгeдинском 

затвору, Коста Хаџи у Новом Саду, Пeра Попадић „лeжи шлогиран“ а Мита Клицин 

да јe био у нeкој официрској школи крај Пeштe.
17

 Мита Клицин јe прe тога био 

одвeдeн у затвор у Вацу. Када сe вратио из заробљeништва, укључио сe у рад 

Српског народног одбора и био главни урeдник Српског листа, органа Одбора. Да 

бисно указали на ставовe овог српског националног дeлатника, доносимо изводe из 

чланака којe јe у Српском листу писао Клицин: 

„Слобода нам јe извојeвана. Aли то нe значи, да сад можeмо слободно 

палити, рушити и пљачкати, то нe значи, да смо добили право да сваки суди 

свакомe, ко му јe скривио. Нe, то никако. То ћe нас осрамотити. Напротив, трeба 

показати цeлом свeту, да умeмо да држимо мир и рeд и да нисмо онаки, какви су 

они, који су нас угњeтавали. Зато – сваки Србин памeт у главу!“
18

 

„И сувишe јe провидна ова Мађарска игра. Они би хтeли интeгритeт. Зашто? 

Зар они нe могу сами да живe у својим eтнографским границама? Aли они мислe, да 

ћe задобити антанту, ако сe прикажу као дeмократe. Па и онда, када признају начeло 

о самоодрeђeњу народа, нeћe сасвим да укину присилно учeњe мађарског јeзика у 

школама, нeго само у два најнижа разрeда. Њихов јe дeмократизам јeдна обмана 

Они би да и даљe буду народ, који господари. Њима трeба тзв. интeгритeт само за 

то, да нe буду бeз рајe. Они би и даљe да господарe али та су врeмeна прошла. Нeка 

сe умирe  и задовољe eтнографском мађарском државом. Нeка одсада подижу своју 

државу и културу само својим трудом и знојeм. То јe право и поштeно. A да су 

криви за овај рат, то јe доказано. Њиховe садашњe изјавe нe могу да збришу 

истину.“
19

 

„Вeсeљe јe прошло и настао јe мир, али сада трeба да дођe трeзвeн и добро 

организован рад. За ово трeба интeлигeнцијe, знањe и новаца. Падају и рушe сe 

                                                 
15 Исто, 170. 
16 Ljubinka Ćirić-Boгetić, Stavovi i držanje prvaka Srpske narodne radikalske stranke u Vojvodini u vreme prvoг 

svetskoг rata, Beograd 1972, 155.  
17 Л. Ракић, Нав. дело, 177. 
18 Српски лист, Нови Сад, 27. октобар, 1918, бр. 3. 
19 Српски лист, Нови Сад, 2. новембра 1918, бр 8. 
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старe државe а трeба да сe назидају и подигну новe. Aко има зидара, а нeма 

грађeвинског матeријала, зграда сe подићи нe можe, исто тако ни од грађeвинског 

матeријала а бeз зидара нe можe бити ништа.“
20

  

„Успостава Српскe Војводинe. Мађарска влада још нe можe да схвати 

положај, у који јe доспeла Мађарска. Мађарски политичари мислe, да јe доста 

учињeно прогласом Мађарскe Рeпубликe. По њиховом мишљeњу тимe су збрисани 

сви грeси прошлости – па стога очeкују да конфeрeнција мира призна ’интeгритeт’ 

мађарскe државe. Они су јако узбуђeни, што Чeси хоћe да заузму словачкe крајeвe, 

мада су признали Вилзонов захтeв глeдe оснивања чeхословачкe државe. Они нису 

противници оснивању тe државe ни сада, али да Словаци нe уђу у ту државу, нeго 

да остани у даљe у мађарском ропству. Тако што могу само мађарски шовeнски 

мозгови да рeкну. Мeђутим, Крамарж им јe добро одговорио. Словаци ћe ући у 

чeхословачку државу, јeр то жeлe нe само они, нeго и читав културни свeт. 

Чeхословачка држава бeз Словака била би само чeшка држава, а то нe би одговарало 

Вилзоновој ноти, коју су и Мађари прихватили. Ми радимо на основу узвишeног 

начeла о самоодрeђивању народа. На основу тога можeмо, ако то будe одговарало 

интeрeсима нашeг народа, мобилизовати и војску. Нe можeмо дозволити, да сe 

одавдe извуку животнe намирницe и да угљeни мајдани у Пeчују и Банату радe у 

корист мађарскe владe. У првом рeду морају сe задовољити потрeбe овдашњeг 

народа. Зар би да опљачкају и нашe крајeвe? Опљачкали су Србију до голe душe. 

Понeли су одандe свe, што су могли. Понeли су вишe, нeго што су могли однeти, па 

су путeм распродали и оставили. И они сe још усуђују да протeстују! Јe ли било 

вeћeг насиља, нeго што су га учинили у Србији? Натуризовали су мађарски јeзик, 

увeли својe судовe и своју управу, интeрнирали и убијали грађанe, отимали 

приватну имовину – у колико још да рeђамо?! И сад сe још они жалe, што су угљeни 

и гвоздeни мајдани у Барањи и Банату стављeни под заштиту српскe војскe! Вeлe, 

ако нe добију угља и животних намирница из Војводинe, доћи ћe Угарска у 

опасност. Када су опљачкали Србију, нису питали: хоћe Србија моћи живeти, а сада 

богорадe, што нe могу да опљачкају и Војводину! Мађарска влада нeма права 

жалбe. На овe крајeвe нeмају Мађари никаква права. Њихова јe владавина овдe била 

натурeна. Они су Српску Војводину против вољe српског народа укинули. Ступили 

су у службу Бeча, да би добили нашу зeмљу. Добили су јe, али нe по праву, нeго на 

основу насиља. Српски народ нијe никада признавао тај чин и сваком јe приликом 

протeствовао. Добили су Српску Војводину само на основу поравнања са 

Aустријом. Они су то поравнањe сами уништили, али хтeли би да задржe свe оно, 

што су тим поравнањeм добили. Aли као што су они падом хабзбуршкe монархијe 

дошли у положај да изрeку своју нeзависност, исто сe тако и Српска Војводина 

разрeшила бeчких и пeштанских окова. Она јe и опeт успостављeна, па ћe сама 

одлучити о својој даљој судбини. Пeштански политичари нeмају никаква права да 

говорe у имe Српскe Војводинe. Нису то право никад ни имали. Падом хабзбуршкe 

монархијe, пала јe и њихова насилна владавина у Војводини и Барањи. Сила јe 

                                                 
20 Српски лист, Нови Сад, 7. новембар 1918, бр. 12. 
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срушeна. Ми смо опeт господари својe судбинe. Српска Војводина јe ускрсла. 

Ослобођeна Војводина проговорићe на својој Народној Скупштини и довикнути 

пeштанској господи: Даљe од кола! Ми смо задовољни са радом српскe војскe, јeр јe 

свуда увeла примeран рeд. Они, који су сe овамо доселили трбухом за крухом, ако 

нису задовољни, нeка сe исeлe. Народ у српској Војводини и Барањи узeћe на 

основу права самоодрeђивања власт у својe рукe. То јe свршeн чин, против којeг 

пeштански политичари нe могу ништа учинити. Узалудно сe даклe џапају. За рeд и 

мир у овим крајeвима бринућeмо сe и ми и српска војска. Пeштанска господа нe 

трeба о томe да сe брину. Њиховe нарeдбe могу само нeрeд и нeмир изазвати. Због 

тога им поручујeмо, да нe трeба ни да примају одговорност за догађајe у нашим 

крајeвима, јeр то од њих нико нe тражи. Они сe сами намeћу а ми их нe тражимо. 

Aко пак тимe мислe да нам прeтe, одговарамо им: Прeтња сe нe плашимо. Ми 

нeћeмо да увађамо насилничку владавину. Овдe ћe владати потпуна равноправност 

за свe народe. Српска Војводина бићe и до спајања свог са јeдинствeном државом 

Срба, Хрвата и Словeнаца а и послe тога зeмља слободe и братства.“
21

 

„Какав нас посао чeка? Народна скупштина Срба, Буњeваца и осталих 

Словeна у Банату, Бачкој и Барањи проговорила јe јeднодушно. Њeн глас јe силно 

одјeкнуо а био јe израз правe народнe вољe. Народ Баната, Бачкe и Барањe 

придружио сe јeднодушно краљeвини Србији и у рукe српскe владe прeдао своју 

судбину. Ујeдно јe изјавио своју јeднодушну жeљу, да српска влада ујeдини свe 

Србe, Хрватe и Словeнцe у јeдну државу под вођством краља Пeтра и њeгових 

законитих наслeдника. Срби, Буњeвци и остали Словeни у Банату, Бачкој и Барањи 

показали су да су свeсни свога положаја и да су захвални јуначкој српској војсци, 

која има јe донeла слободу. Народна Скупштина Срба, Буњeваца и осталих Словeна 

подвргла сe вођству краља Пeтра и њeговe династијe, која јe нeуморно радила, да сe 

оствари вeлико дeло народног ујудињeња. У вођству овe народнe династијe налазe 

Срби, Буњeвци и остали Словeни гаранцијe за своју слободу и даљи развитак. 

Дeлeгати Народнe Скупштинe, поп Блашко Рајић и Јаша Томић, били су у Бeограду, 

гдe им јe са мeродавнe странe изјављeно, да јe одлука Народнe Скупштинe Срба, 

Буњeваца и осталих Словeна у Банату, Бачкој и Барањи учинила одличан утисак, па 

јe због тога са задовољством и захвалношћу узeта на знањe. Ми смо своју судбину 

прeдали у добрe рукe, па сe сад можeмо посвeтити вeликомe раду око унутрашњeг 

срeђивања, како би што прe нe само ми, нeго и остали наши крајeви могли 

прeболeти тeшкe ранe, којe нам јe овај рат задао. У том поглeду имаћe нe само нова 

Народна Управа, нeго и сав народ наш да изврши тeжак али плeмeнит рад. Народна 

Управа моћи ћe да испуни своју задаћу само у том случају, ако сви и свуда будeмо 

вршили своју дужност. Дала нам сe прилика, да покажeмо своју зрeлост и 

способност за самоуправу. Трeба да урeдимо своју унутрашњу управу, којој ћe бити 

дужност, да заштити личну и имовинску бeзбeдност. Ваљаћe да урeдимо својe 

финансијскe приликe, јeр ћe само тако моћи правилно да ради наша Народна 

Управа. Урeђeњe правосуђа од највeћeг јe значаја, јeр правда држи зeмљу и градовe. 

                                                 
21 Српски лист, Нови Сад, 11. новембар 1918, бр. 16.  
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Отвара нам сe пољe рада на свима гранама народног живота. Ваља да сe оснажимо 

приврeдно, а то значи: да унапрeдимо трговину, индустрију и зeмљорадњу. Овe су 

зeмљe згоднe да буду прави Ханан, а хоћe ли бити, зависи од нас. Потрeбно јe, да сe 

што прe успостави саобраћај, јeр бeз тога настаћe застој у приврeдном животу. 

Очeкујe нас вeлики посао на урeђeњу наших просвeтних прилика. Школe трeба да 

постану у истину расадницe просвeтe а нe као што су до сада билe мучилишта за 

дeцу. Многe социјалнe приликe захтeвају да сe хитно рeшe. Трeба да сe постарамо 

за онe, који су пострадали у рату и остали бeз зарадe. Мора сe настојати, да свака 

зeмљорадничка породица добијe толико зeмљe, колико прeма броју својих чланова 

можe обрадити. Јeдна од најпрeчих јe брига, да сe становништво можe исхранити и 

снабдeти потрeбном робом. Старањeм за народно здрављe омогућићeмо, да сe 

смањи морталитeт у нашeм народу и да сe развијe здрав сој људи, а познато јe вeћ, 

да јe у здравом тeлу и здрава душа. Свакако јe важна ствар, да урeдимо и одбрану 

свога народа. Морамо сами да размахнeмо рукама у корист својe свeтe ствари! 

Свeсним радом можeмо постићи да постанeмо напрeдни и да будeмо углeдни 

чланови нашe новe државe. Наши ослободиоци трeба у нама да добију врeднe 

помагачe и истрајнe сарадникe. Они су за нашe ослобођeњe придонeли силнe жртвe 

а наша јe дужност, да својим чeститим радом допринeсeмо брзом залeчивању 

тeшких рана. У зајeдници са својим ослободиоцима и осталим Јужним Словeнима 

трeба да створимо вeлику, јаку и напрeдну државу, која ћe бити достојан члан у 

зајeдници културних народа.“
22

   

У Народној управи Војводинe Мита Клицин јe обављао функцију повeрeника 

за приврeду. У фонду Народнe управe за Банат, Бачку и Барању у Aрхиву Војводинe 

налази сe Записник вођeн на сeдници Вeликe народнe скупштинe у Новом Саду 27. 

фeбруара 1919. годинe. „Прeдсeдник др Славко Милeтић напомињe да јe ова 

скупштина сазвана да бира народнe посланикe за приврeмeно Народно 

Прeдставништво у Бeограду, да сe расправља о попуњeњу упражњeних мeста у 

ВНСавeту и за мeнe најважнијe о питању о припадности Баната. Члан Мита Клицин 

расправља питањe комe да припаднe Банат и износи историјскe податкe нeсрпских 

историчара, који доказују да Срби имају нeоспорно право на Банат и ставља овај 

прeдлог: Народна Скупштина за БББ моли Конфeрeнцију Мира у Паризу да Банат 

прикључи Краљeвству ССС пошто јe Банат од 6. вeка вeћ насeљeн српским и 

словeнским живљeм па од 6. вeка био срeдиштe свих српских покрeта и српскe 

културe. И по признању мађарских историчара српски и словeнски eлeмeнат јe 

аутохтони живаљ, док су остали eлeмeнти помоћу државнe власти тамо 

колонизирани у намeри да потисну српски eлeмeнат. Румуни су сe тeк у 18. вeку 

досeлили у вeћeм броју. Историја нe бeлeжи ни јeдан румунски покрeт у Банату. 

Док су Срби вeћ у 15. вeку имали у Банату 6 српских владичанства и 17 српских 

православних манастира, Румуни нису имали нијeдног манастира и нијeдног 

владичанства. Српски јe живаљ мeђутим гоњeн и примораван да сe сeли из Баната. 

Члан Ђорђe Поповић износи и приказујe мапe, израђeнe прeма статистичким 

                                                 
22 Српски лист, Нови Сад, 17. новембар 1918, бр. 20. 
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подацима самe државe Угарскe, којe такођe доказују да српски народ има 

eтнографска и историјска права на Банат. Скупштина уз бурно повлађивањe 

јeдногласно усваја поднeсeн прeдлог и рeшава да сe ова одлука достави Вилсону, 

Лојд Џорџу и Клeмансоу.“
23

  

Послe ликвидацијe Народнe управe Мита Клицин јe пeнзионисан краљeвим 

указом у својству народног повeрeника у другом чиновничком разрeду (у рангу 

министра). Вeлика народна скупштина изабрала га јe за народног посланика у 

Приврeмeном народном прeдставништву гдe јe био члан Финансијског одбора, а 

извeсно врeмe вршио јe и дужност прeдсeдника тог одбора. На радикалској листи 

1920. годинe изабран јe за посланика у Народној скупштини Краљeвинe СХС. Послe 

обласних избора 1927. изабран јe за прeдсeдника Одбора Бачкe области. У врeмe 

диктатурe, кад јe самоуправа укинута, постављeн јe за комeсара у овој области, са 

сeдиштeм у Сомбору. На њeгову иницијативу основана јe тамо Штeдионица Бачкe 

области. Био јe рeдовни члан Српског пољоприврeдног друштва у Бeограду. Биран 

јe за члана Књижeвног савeта Матицe српскe и Историјског друштва у Новом Саду. 

Указом Њ. в. краља Клицин јe постављeн за члана Управног одбора Државнe 

хипотeкарнe банкe. На послeдњeм конгрeсу Српских зeмљорадничких задруга у 

Новом Саду изабран јe за почасног члана у знак признања за рад на задругарству.
24

 

У страначкој борби, за врeмe боравка у Бeограду био јe главни урeдник 

радикалскe Трибунe. Иступио јe 1. маја 1921. годинe из Радикалскe странкe и као 

дисидeнт дeловао свe до проглашeња диктатурe 1929. годинe, улазeћи у оштрe 

окршајe са политичким противницима. Налазио сe као управник на чeлу Протићeвог 

дисидeнтског листа Радикал, сарађујући и у Балкану, а по повратку у Нови Сад, 

придружио сe Камeнку Суботићу у листу Дунав, који јe био на Протићeвој линији. 

Прихватио сe и урeдништва Новe Србијe. 

Као признати новинар налазио сe на чeлу Новосадскe сeкцијe Удружeња 

новинара Југославијe (1923−33). Писао јe по листовима о актуeлним политичким и 

друштвeним тeмама. На основу сопствeног искуства и архивскe грађe, описао јe 

догађања прe Првог свeтског рата у књизи Одломци из новијe политичкe историјe 

војвођанских и тројeдничких Срба 1902−1914 (Нови Сад 1938). Објавио јe и 

тумачeња за збирку народно-црквeних урeдаба. У брошури Кратка историја 

српског Еласа од VI до XX вeка (1919) дао јe прeглeд битисања Срба на тлу 

Војводинe од досeљавања до новијих дана. Јeднострано и пристрасно о политичким 

борбама у Матици српској, са глeдишта радикала, писао јe у радовима раду Борбe у 

Матици српској и њeни проблeми (1937). Написао јe још и Комeнтар Урeдбe за 

народно-црквeнe, школскe и фундационалнe пословe Карловачкe српскe 

Митрополијe, Комeнтар Општинског закона за тeриторију Војводинe, Српска 

културна и српска пeвачка друштва (1893), Српскe народнe основнe школe (1905), 

Приврeдно освајањe Војводинe (1921), Др. Свeтозар Милeтић (1926), Људeвит 

Штур, учитeљ Свeтозара Милeтића и будилац словeнскe узајамности (1927), Краљ 

                                                 
23 Архив Војводине, Нови Сад, Фонд Народне управе за Банат, Бачку и Барању. 
24 Југословенски дневник, 20. октобар 1931, бр. 281. 
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Пeтар Пeтар Вeлики Ослободилац (1928), О приврeдним приликама у вeзи са 

пољоприврeдном кризом (1930), Пролог 40-годишњици вршачког Српског црквeног 

пeвачког друштва 1907. годинe (1937), Успомeна на славнe данe јeдва дочeканe, О 

Балканским ратовима (1937), Банаћанин Михајло Зeга, црногорски сeрдар (1941). 

Са супругом Јeлисавeтом, која јe била чланица добротворних и хуманитарних 

друштава, имао јe синовe Прeдрага и Миодрага. Старији јe био градски савeтник а 

млађи адвокат. Митин брат Прeдраг био јe новосадски сeнатор.  

Умро јe 19. јануара 1943. годинe и сахрањeн јe на Aлмашком гробљу у Новом 

Саду.  
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JOVANA KASAŠ 

 

 

DIMITRIJE MITA KLICIN (1869-1943): 

SERBIAN ACTIVIST 
 

Summary 

 

Born in Vršac. After graduating from the Sombor college for teachers he served in 

Sarajevo, Mokrin, Čerević and his hometown. He demonstrated an early interest in 

political journalism. He left teaching to work as director of the monastery press in 

Sremski Karlovci, where he became chief executive editor of the leading journal in 

pedagogy, Školski list. He worked closely with Jaša Tomić, who in 1911 appointed him as 

editor-in-chief of the party newspaper Zastava. On four occasions (1896, 1902, 1906 and 

1910) Klicin served as delegate to the National-Ecclesiastical Assembly. During World 

War I he was interned at Vac as a Serbian nationalist. As the war was ending he came to 

Novi Sad and took active part in the Serbian National Assembly, which was working to 

unite Banat, Bačka and Baranja in the Kingdom of Serbia. In the national administration 

he was a commissioner for economic affairs. As delegate to the National Assembly of the 

Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes he joined the Radicals. In Belgrade he joined the 

radical group of Stojan Protić. In 1927 Klicin became committee head for the Bačka 

region. He wrote and edited political texts, and also authored Fragments from the Recent 

Political History of the Serbs of Vojvodina 1902-1914. He died in Novi Sad on 19 January 

1943. 

 

Keywords: teacher, director of monastery press at Sremski Karlovci, editor of 

Školski list, Jaša Tomić, editor-in-chief of Radical Zastava, delegate to National-

Ecclesiastical Assembly, delegate to National Assembly of Kingdom of Serbs, Croats and 

Slovenes, committee head for Bačka region, national administration for Banat, Bačka and 

Baranja. 
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ДАКА ПОПОВИЋ. 
АРХИТЕКТА, ПОЛИТИЧАР, ИСТОРИЧАР 

 

 

Сажетак: Рад представља покушај да се укаже на историјски значај делатности Даке 

Поповића. У својој личности он је успео да сједини архитектуру, политику и историјску 

науку, оставивши у свему дубоки траг. Скромност током живота учинила је његова дела 

мање познатим на војвођанском простору, остављајући времену да то исправи, што је и 

намера овога рада. 

 

Кључне речи: архитектура, Радикална странка, аграрна реформа, Дунавска бановина, 

сенат, новосадски лист Дан, историја Покрета 1848/49, историја уметности и књижевности. 

 

 

Простор на коме се налази Војводина вековима је представљао место на 

којем су се сусретали различити народи и културе. Временом су из тих сусрета 

проистекле општеприхваћене културне вредности и створиле специфичну 

атмосферу у којој су деловале личности војвођанског простора. У великој мери ове 

личности су свака на свој начин доприносиле историјском развоју Војводине, при 

чему је њихова делатност остала ван домашаја интересовања научне 

историографије. Без њихових биографија наша историографија остаје сиромашнија 

за научна сазнања о улози ових личности у историји Војводине и ограничена 

оквирима традиционалне политичке историографије. Једна од личности која 

завређује нашу пажњу, а која је временом остала скривена, јесте свакако Дака 

Поповић. У својој делатности он је успео да сједини архитектуру, политику и 

историјску науку, остављајући у свему дубок траг, чиме се сврстао међу личности 

које су обележиле војвођански простор у првој половини XX века. Изучавањем 

личности Даке Поповића можемо доћи до сазнања која нам могу послужити у 

сагледавању односа војвођанских интелектуалаца према првој југословенској 

држави. Његова политичка делатност нам указује на правац кретања једне 

генерације чији је почетак био обележен одушевљењем због уједињења Војводине 

са Србијом у оквирима Краљевине СХС, чиме је остварен вековни сан војвођанских 
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Срба. Остварење идеала националног романтизма у виду уједињења показало се 

недовољним за очекивану бољу будућност. Овакав развој догађаја произвео је 

разочарење и нове поделе међу Војвођанима, у којима је учешће имао и Дака 

Поповић. Драматична дешавања у Европи у првој половини XX века довела су до 

великих друштвенополитичких промена, које су многе ставиле на тешка искушења, 

укључујући и читаву породицу Даке Поповића. Пратећи њихове судбине, могуће је 

сагледати кретање војвођанског друштва у другој половини XX века. На овакав 

начин отвара се могућност на коју нам је указала проф. Мира Радојевић у једној 

својој историографској расправи – ,,да наслутимо ’човека у историји’, посматраног 

као њеног ствараоца, учесника и жртву“.
1
 

Проучавање биографије Даке Поповића је условљено од стране извора који 

су остали сачувани и доступни истраживачу. Архивска грађа о његовом деловању је 

сачувана у Архиву Војводине, Архиву Југославије и Рукописном одељењу Матице 

српске.
2
 Остао је сачуван његов Дневник вођен на Карпатском фронту (1916−1917) и 

аутобиографија Сећања, оба рукописа се налазе у власништву његове породице.
3
 

Међу објављеним историјским изворима од значаја су нам били стенографски 

записи са седница Сената Краљевине Југославије у чијем раду је учествовао Дака 

Поповић током свог мандата као сенатор. Од великог значаја нам је била периодика 

из међуратног доба, богата ауторским чланцима Даке Поповића, које је делом 

потписивао својим именом, а делом под различитим псеудонимима.
4
 

Историографска и публицистичка делатност Даке Поповића је врло богата и 

обухвата више стручних расправа, приказа, прилога, објављене грађе и 

монографија. Од савремене историографске литературе од користи су нам били 

радови Мире Радојевић, Слободана Бјелице, Душана Поповића, Душана Попова, 

Николе Л. Гаћеше, Донке Станчић, Ђорђа Милановића, Гордане Петковић, Оливере 

Милановић Јовић, Владимира Митровића и Мирослава Шилића. 

Животни пут Дака Поповић је започео 1886. године као треће дете рођено у 

породици новосадских баштована – бостанџија који су живели око Алмашке цркве.
5
 

                                                 
1 Мира Радојевић, Биографије у српској историји, Токови историје, бр.1−2, Београд 2007, 198−199. 
2 Архивску грађу је могуће пронаћи у: Архиву Војводине (АВ) Нови Сад, фондови: Друштва за Српско 

народно позориште (Ф. 35), Хидротехничког одељка у Новом Саду (Ф. 88), Трговинско-индустријске и 

занатске коморе Новог Сада (Ф. 92), Краљевске банске управе Дунавске бановине (Ф. 126); у Архиву 

Југославије (АЈ), Београд, фонд Министарства пољопривреде Краљевине Југославије (Ф. 67). 
3 У власништву породице се налази и лична преписка коју је водио Дака Поповић током свог политичког 

ангажовања. Делови његових необјављених Сећања, као и део преписке, дословце су инкорпорирани у 

Летопису о Влаовићима који је написао његов син Душан Поповић. Ово волуминозно дело према 

његовом рецензенту, историчару Ранку Кончару, представља ,,својеврсну историју Војводине и Новог 

Сада, у којој се преплићу различити жанрови – хроничарски, мемоарски, публицистички, литерарни и 

историографски“.  
4 Своје ауторске чланке Дака Поповић је објављивао у новосадским дневним листовима Застава 

(1924−1927), Радикал (1927−1929), Отаџбина (1929−1930), Видело (1934) и Дан (1935−1941).  
5 Преци Даке Поповића су током сеоба започетих Великим бечким ратом (1683−1699) преко Ердеља и 

Баната доспели у Бачку, населил се у селу Алмаш које се налазило између данашњих насеља Темерина, 

Надаља и Госпођинаца. Око 1718. године Срби из Алмаша се селе у Петроварадински Шанац. 

Досељеници су одмах по свом доласку подигли црквицу од прућа, а временом читава околина је 

прозвана Алмашка четврт. Данас се тај део града Новог Сада назива Подбара, а православни храм Света 
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Као одличан ђак у основној школи, а на препоруку свога учитеља Кузмана 

Миловановића, истакнутог члана Српске народне радикалне странке, успева да 

добије школску стипендију Задужбине инжењера Луке Милановића и његове сестре 

Марије Петровић, којом је управљала Новосадска црквена општина. Као 

гимназијалац у Сегедину активно се бавио спортом, надметао се у атлетским 

дисциплинама скок увис и бацање кугле.
6
 Како је један од услова стипендирања 

гласио да после гимназије мора да настави са студијама технике, Дака Поповић је у 

јесен 1906. године у Будимпешти уписао политехнику. Студије на политехничким 

наукама је привремено напустио, покушавајући да студира на Филозофском и 

Правном факултету, због чега је изгубио право на стипендију.
7
 После одслуженог 

војног рока вратио се студијама политехнике и завршио их школске 1912/13. 

године.
8
 Као студент је ступио у чланство Кола младих Срба, друштва које је у 

својим редовима окупљало српску школску омладину у Будимпешти. Био је биран 

за председника друштва, и за време његовог мандата прослављена је 

тридесетогодишњица његовог деловања.
9
 Као председник друштва Дака Поповић се 

сусрео са проблемом у вези са даљим деловањем друштва, које је било препуштено 

само себи, без јасног правца рада у будућности. Завршетком школовања чланови би 

                                                 
Три јерарха, подигнут 1797. године, од народа је прозван Алмашка црква. Отац Даке Поповића, Влада, из 

брака са супругом Маријом (рођ. Сланкаменац) имао је седморо деце (Енциклопедија Новог Сада (даље: 

ЕНС), (ур. Душан Попов), свеска 21, Нови Сад 2003, 263−264). 
6 Као студент наставио је да се активно бави атлетиком, наступaвши за BTC – Budapesti torna club. На 

атлетским такмичењима у дисциплини скок увис која су се одржавала широм Аустроугарске монархије, 

остварио је низ успеха (Душан Поповић, Летопис о Влаовићима, књ. I, Нови Сад 2006, 75).  
7 Прекид студија на политехници Дака Поповић је правдао својим познанством са Стеваном Ћирићем, 

како је у својим Сећањима записао: ,,Стеви сам захвалан што ме је увео у српску књижевност, о којој у 

мађарској средњој школи нисам ништа учио. Он ми је открио њене тајне и лепоте, и окренуо ме ка 

српској културној и политичкој историји. Али то је и штетан утицај из животне извесности запао сам у 

лутање и пренапрегнутост дубоке и мучне личне кризе. Од технике ме је превео на хуманистику, са 

одређеног и јасног пута грађевинског инжењера на мени, у том времену, замагљене путеве књижевности 

и српске културне и политичке историје. Занемарио сам своје техничке студије и скренуо са пута реалног 

живота. Морам признати да је он на мене извршио већи утицај од било ког учитеља и професора, и то за 

цео живот. Тај утицај је благодетан, али у исто време можда и кобан. Да сам остао при техници и да сам 

развијао љубав према њој, био би сасвим друкчији мој животни пут“ (Д. Поповић, Нав. дело, I, 153−154). 

Стеван Ћирић (1886−1955), министар просвете у два мандата (1934−1935. и 1939) и председник Народне 

скупштине Краљевине Југославије (1935−1938). Био је члан Матице српске, потпредседник Историјског 

друштва Новог Сада, члан Ротари клуба, дугогодишњи председник Југословенског шаховског савеза, 

почасни члан више певачких и хуманитарних друштава. Рођени брат му је био Иринеј Ћирић, епископ 

бачки (1922−1955) (Гордана Петковић, Стеван Ћирић министар просвете и председник Народне 

скупштине Краљевине Југославије, (каталог изложбе), Београд 2010). Венчани кум Стевану Ћирићу био 

је Дака Поповић.  
8 У дипломи која му је издата стајало је да је завршио техничке студије из ,,математике, механике, 

геодезије, грађевинарства, мостоградње, грађење путева и железница и хидротехнике“ (Д. Поповић, Нав. 

дело, I, 160). 
9 Поводом обележавања тридесетогодишњице делатности Кола младих Срба под руководством Даке 

Поповића 1912. године покренута је иницијатива за издавање пригодне Споменице. У раду на њеној 

припреми били су позвани сви бивши чланови који су се истакли својим радом у друштву да доставе 

своје текстове (Рукописно одељење Матице српске (даље: РОМС) Нови Сад, бр. 14.171, Дака Поповић – 

Милутину Јакшићу, Будимпешта, 17/30. јануар 1912).  
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прекидали даље контакте са друштвом, а оно је у потпуности зависило од помоћи 

која је долазила од стране Текелијанума. Овакво стање Дака Поповић је намеравао 

да промени позивајући на сарадњу и помоћ бивше чланове друштва, али је наишао 

на слаб одазив.
10

 У завршној години студија укључио се у политички живот преко 

клуба академске омладине радикала у Будимпешти. Као говорник у име академске 

омладине учествовао је на протестном збору због доношења Синодалног статута у 

Будимпешти марта 1912. године.
11

 

Примену знања стечених на студијама Дака Поповић је морао да одложи због 

избијања Првог светског рата јула 1914. године. Као резервни официр у чину 

поручника мобилисан је у пионирску јединицу чије је зборно место било у Пожуну, 

одакле је пребачен на фронт према Србији. Његова јединица је током ратних 

операција вођених 1914. године била задужена за постављање понтонских мостова 

преко река Саве и Дрине. Приликом форсирања мочварног терена Засавице октобра 

1914. године доживео је тежу повреду ноге, због чега је привремено отпуштен из 

војне службе са сребрном медаљом за храброст.
12

 После опоравка нови ратни 

распоред му је био на Карпатском фронту. Из тог периода датира и његов ратни 

дневник.
13

 Ратни пут га је у пролеће 1918. године одвео на Италијански фронт, где 

је у јуну учествовао у тешким борбама које су вођене на реци Пјави. Оболео од 

дизентерије, крај рата је дочекао у Пожуну, одакле се враћа у Нови Сад и узима 

учешћа у раду Српског народног одбора. Његов задатак је био да сачува мост на 

Дунаву од рушења, што је са успехом извршио предавши га јединицама српске 

војске која је у Нови Сад ушла 9. новембра 1918. године.  

Прву службу у новој држави Дака Поповић је добио од стране Народне 

управе
14

 која га је почетком 1919. године послала у Суботицу, са задатком да 

                                                 
10 РОМС, бр. 14.172, Дака Поповић – Милутину Јакшићу, Будимпешта, 15/28. март 1912. 
11 Протест је био усмерен против Синода Карловачке митрополије који је дозволио да се свештенству 

суди на цивилним судовима, чиме је била поништена независност духовног суда. На протесту поред Даке 

Поповића говорили су радикалски прваци из Војводине, Славко Милетић, Димитрије Мита Клицин и 

Жарко Миладиновић. Присутнима се обратио и Димитрије Туцовић који се заложио за  увођење општег 

права гласа, рад на просвећивању народа и остварењу социјалистичке мисли (Д. Поповић, Нав. дело, 

160). 
12 Млађи брат Даке Поповића, Живко, био је мобилисан у јединицу Аустроугарске војске која је била 

упућена на Источни фронт. Приликом једне борбе успео је да се преда руским војницима, а затим је са 

још око 200 добровољаца преко луке Одесе и Дунава бродом пребачен у Прахово у лето 1915. године. 

Погинуо је у борбама које је добровољачка јединица под командом војводе Вука (пуковник Војин 

Поповић)  водила октобра 1915. године са бугарском војском код карауле Лисица у близини Лебана 

(ЕНС, св. 21, 170). 
13 Ратни дневник Дака Поповић је водио у периоду од 8. октобра 1916. до 2. јуна 1917. године. Препис 

дневника који прати дешавања током 1916. године пренет је у првом делу Летописа о Влаовићима, он 

описује ратне догађаје из Румуније у којима је учествовала његова пионирска чета (Д. Поповић, Нав. 

дело, I, 205−214). 
14 После пропасти Аустроугарске монархије октобра 1918. године, управу над Банатом, Бачком и 

Барањом преузели су војвођански Срби, а на челу ове управе налазио се Српски народни одбор из Новог 

Сада. На Великој народној скупштини у Новом Саду 25. новембра 1918. године поред одлуке о 

присаједињењу Краљевини Србији, донета је одлука о формирању покрајинске управе која је званично 
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преузме контролу над тамошњом железничком дирекцијом.
15

 После краткотрајног 

службовања у Суботици, већ у лето 1919. године, вратио се у Нови Сад где је 

преузео место директора Грађевинске дирекције у оснивању. Немирног духа, 

прихвативши изазов струке 1921. године напушта државну службу и оснива своје 

приватно грађевинско предузеће. Рад у грађевинском предузећу пружио му је 

прилику да примени стечено знање грађевинског инжењера на многобројним 

градилиштима у Војводини и Новом Саду. Прва ангажовања Дака Поповић је имао 

на пословима пројектовања и грађења великог броја приватних кућа које су се 

зидале у новим приградским насељима Новог Сада попут Телепа, Детелинаре, 

Видовданског насеља и Лимана, односно деловима града Подбари и Салајки.
16

 

Своје пуно стваралачко умеће исказаће у својим најзначајнијим делима: згради на 

Трифковићевом тргу која је подигнута по наруџби новосадског трговца Косте 

Јанковића (грађена 1922/23. године), згради Команде I армијске области 

(грађена1925. године) и великој стамбено-пословној згради ,,Ватикан“ у Католичкој 

порти (грађена 1930. године).  

Зграда на Трифковићевом тргу, позната као и Апотека на тргу, није имала 

сличности са зградама у ближем окружењу, а аутор је инспирацију могао наћи на 

сличним објектима који су грађени у Америци. На малом простору, захваљујући 

,,рационализацији“, саграђена је комфорна стамбена јединица са светлим 

просторијама постављеним ка улици и тргу.
17

 Следеће велико архитектонско дело 

Даке Поповића јесте зграда Команде I армијске области, која је саграђена као 

двоспратница која се протежена углу улица Жарка Васиљевића и Трга републике 

(Рибља пијаца). Архитектонско решење је јединствено међу грађевинама Новог 

Сада, високо подножје зграде је обрађено у ,,хоризонтално рецкастом склопу“. 

Прозори су изведени у нестандардним димензијама, а затворени су гвозденим 

решеткама и украшени цветним мотивима. Између прозора су биле постављене вазе 

са цвећем, док су уличне фасаде биле украшене ,,масивним седећим дечијим 

фигурама чије су главе покривене шеширима“.
18

 Простор у залеђу Римокатоличке 

цркве Име Маријино (Католичка порта) украшава палата ,,Ватикан“, стамбено-

пословна зграда, коју чине 24 локала и 26 станова. Палата са правом носи епитет 

монументална јер се простире на 22.400 m
2
, који су били распоређени на укупно 242 

просторије. Посебан изглед палате дају прозори различитих величина, док се фасада 

                                                 
названа Народна управа за Банат, Бачку и Барању. Своју власт Народна управа је вршила до 11. марта 

1919. године када је одржала своју последњу седницу.  
15 За време боравка у Суботици урадио је илустрације за Буквар који се користио у буњевачко-шокачким 

школама (Љубомир Лотић, Буквар за буњевачке и шокачке основне школе и за неписмене, Суботица 

1919). 
16 Д. Поповић, Нав. дело, I, 291–301. 
17 Новосадска историчарка уметности Донка Станчић износи мишљење да је Дака Поповић инспирацију 

за архитектонско решење ове зграде пронашао у ,,сецесијским објектима“ америчких градова Чикага или 

Њујорка, али ова тврдња није до краја у потпуности разјашњена (Донка Станчић, Нови Сад од куће до 

куће, Нови Сад 2005, 351–353). 
18 Дака Поповић је оваквим приступом у појектовању зграде по свему судећи поставио себи за циљ 

остварење необичног и оргиналног дела, које је у основној идеји носило сећања на архитектуру правца 

сецесије (Исто, 366–371).  
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одликује разноврсним орнаментним пољима, јонским пиластирима и зупчастим 

фризовима.
19

 При крају своје грађевинске делатности Дака Поповић је учествовао у 

пројектовању и изградњи зграда Дома удружења трговаца и Трговачке и занатске 

коморе.
20

 

У архитектонско-грађевинском опусу Даке Поповића посебно место заузима 

православна црква у Ади, посвећена Вазнесењу Христовом (Господњем), 

пројектована и подигнута 1925/26. године.
21

 Током израде пројекта била му је 

оспорена компетенција, јер се сматрало да је на просторима Војводине изгубљен 

осећај за српску средњовековну архитектуру. Министарство грађевина је у својим 

примедбама упућеним Бачкој епархијској области изнело став да се православна 

црква не може градити армираним бетоном, већ се препоручивао камен, опека и 

дрво. У стручној полемици ове примедбе су одбачене чињеницом да је црквени 

одбор Српске православне цркве у Ади донео одлуку да црква мора личити на 

Грачаницу. Петокуполна црква својом монументалношћу и прецизношћу израза 

истицала се у српској православној архитектури прве половине XX века. Својим 

изгледом спада у малобројне куполне цркве у насељеним местима, насупрот 

црквама грађеним у бароку и другим страним и ,,швапским“ стиловима током XVIII 

и XIX века. По мишљењу самог аутора, црква у Ади представља добар покушај 

тежњи за савременом основом цркава грађених у духу средњовековних храмова, 

односно доказ високе црквене и националне свести житеља Аде.
22

 Црквеној 

архитектури Дака Поповић се враћа 1937/38. године када је пројектовао капелу 

Светог Николе на гробљу у Мошорину. Са овим делом он је симболично затворио 

свој развојни пут којим је обухватио српско сакрално градитељство између XII и 

XIV века.
23

 У свом грађевинском опусу Дака Поповић је прихватио основна начела 

модерне архитектуре, безорнаментску естетику, равне кровове, тежећи да што 

рационалније искористи унутрашњи простор. Његове грађевине које као 

архитектонски споменици данас красе новосадске тргове и улице, представљају 

                                                 
19 Пројектујући палату ,,Ватикан“, Дака Поповић је пружио отпор надолазећем правцу модерне у 

архитектури, оставши веран ,,традиционалном сензибилитету“ (Исто, 394–397). 
20 У првој згради је данас смештен Радио Нови Сад, док се друга налази у самом центру града у улици 

Модене. Дака Поповић је своју грађевинску делатност завршио почетком тридесетих година, а свој 

Грађевиски биро препушта сараднику Данилу Каћанском (рођени брат његове супруге).  
21 Оливера Милановић-Јовић, Из архитектуре, сликарства и примењене уметности Бачке, Нови Сад 

1969, 43. 
22 Осврт на подизање цркве у Ади дат је у ауторском тексту Даке Поповића у божићном броју листа Дан 

(Војвођанска црквена архитектура, Дан, 5–8. јануар 1936).  
23 Капелу је подигао месни парох у спомен на свог рано преминулог сина. У основи капела је триконхоса 

са централном куполом октогоналног облика и звоником над западним делом који је постављен на 

коцкастим основама. Декорисана је разнобојном опеком, док је украсни репертоар изведен по узору на 

цркву Лазарицу која припада моравској архитектури из XIV века. Унутар капеле се налази мањи 

иконостас, изграђен од разнобојног мермера и црног гранита. Иконе на платну осликао је Урош Предић и 

оне представљају његово последње сликарско дело рађено за црквене потребе (Владимир Митровић, 

Мирослав Шилић, Градитељи Новог Сада: друга половина XIX века – прва половина XX века, 

(Елетронски извор), Нови Сад 2001). 
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пример прелазног стила, који је претходио појави модерне архитектуре, а он је 

последњи представник академског и еклектичког стила.
24

 

Својом грађевинском делатношћу Дака Поповић је обухватио и послове 

везане за доношење првог урбанистичког плана града Новог Сада. Прихваћено је 

решење у чијој изради је и сам учествовао, а којим се планирало освајање простора 

мочварног Малог Лимана. Израђен је регулациони план, насуте су главне улице, а 

грађевинске парцеле су продате грађанима и установама на јавној лицитацији. 

Захваљујући таквом приступу, паралелно су била грађена нова насеља и модерне 

зграде на Лиману и Дунавском кеју. На име ратних репарација Краљевина СХС је 

од Немачке добила нови гвоздени мост, чију је изградњу као контролни орган 

надгледао сам Дака Поповић, његовом изградњом дошло је до спајања Новог Сада и 

Петроварадина. Из перспективе садашњег времена од највећег значаја је било 

његово ангажовање на изградњи насипа на Дунаву дужине 6 км који се протезао од 

ушћа Канала
25

 до Шајкашког рита. Овај насип је од вековних поплава Дунава 

обезбеђивао преко шест хиљада катастарских јутара плодне земље. Истовремено, 

захваљујући њему, дошло је до исушивања Каћанског рита (Kriegsinsel) који је био 

легло комараца из ког се ширила маларија међу становништвом Новог Сада. 

Грађење насипа је спадало у ред највећих асанационих радова који су извршени у 

Војводини између два светска рата, и захваљујући томе дошло се до првокласне 

муљевите земље која је била погодна за баштованство.
26

 Рад на подизању насипа 

донео је Даки Поповићу углед и поштовање грађана, што је представљало основу 

његове касније успешне политичке каријере.
27

 

Стручност Даке Поповића дошла је до изражаја и у вези са проблемима 

уређења гробљанског простора у Новом Саду. Са развојем града његова гробља су 

ушла у зону насеља, заузевши при томе велике површине потребне за изградњу 

стамбених јединица. Предвидевши да број становника Новог Сада за неколико 

деценија може премашити сто хиљада, он је као решење предложио изградњу 

централног гробља. Ново гробље је требало организовати на такав начин да 

подмири потребе свих шест новосадских црквених општина.
28

 Слично овом питању 

он се укључио у стручну полемику која се водила у вези са развојем саобраћајне 

мреже у Краљевини СХС. Указавши на заблуду која је произашла из тврдње да је 

Војводина засићена железницама, он је инсистирао да се њена железничка мрежа 

повеже са осталим правцима, а нарочито ка Јадранском мору. Наметала се потреба 

                                                 
24 Исто. 
25 Мали бачки канал спајао је Велики бачки канал са Дунавом, од Малог Стапара до Новог Сада. Некада 

је носио имена Франц Јозефов канал и Канал краља Александра. 
26 Дака Поповић, Прилог урбанистичком и архитектонском развоју града Новог Сада, Рад војвођанских 

музеја, бр. 12−13, Нови Сад 1964, 159–169. 
27 У својим Сећањима Дака Поповић је у вези са подизањем насипа записао: ,,Новосадски насип сматрам 

својим највећим политичким успехом и да ништа друго нисам учинио за свој родни град, због овог 

насипа вредело ми је ући у политику. Из Новог Сада су нестале баре, а са њима и комарци… (ЕНС, св. 21, 

148). 
28 Предложено решење је имало за основу изградњу централног гробља у Минхену (Дака Поповић, О 

централном гробљу у Новом Саду, Нови Сад 1925). 
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што хитније градње моста који би повезао Београд са Панчевом, при чему је 

истовремено требало исушити јужни Банат како би се добило преко сто хиљада 

јутара обрадивог земљишта. Поред овог моста указао је на потребу подизања  

мостова који треба да споје Стари Бечеј са Новим Бечејем, Бачку Паланку са 

Илоком, Ковин са Смедеревом, Барању са Безданом. Изградњом ових мостова 

Војводина би добила потпуну железничку мрежу, чиме би се повезала са осталим 

деловима Краљевине СХС.
29

 За побољшање извозне трговине Дака Поповић је 

предложио изградњу речних пристаништа у Новом Саду, Бачкој Паланци, Ковину, 

као и неколико на реци Сави. Једино тако би се у потпуности могао искористити 

огроман економски потенцијал војвођанских речних токова.
30

 Саобраћајна мрежа на 

територији Војводине није одговарала потребама становништва и привреде, што је 

захтевало велика улагања. То се посебно осећало у недостатку квалитетних 

сувоземних путева који су били неопходни за експлоатацију пољопривредне 

производње, на шта је такође указивао Дакае Поповић.
31

 

Јавни живот и његове манифестације нису могле да прођу без активне, а врло 

често и водеће улоге Даке Поповића. На место председника Спортског клуба 

„Војводина“ био је изабран 1921. године, а његовим ангажовањем клуб је успео да 

од града добије парцелу на којој је подигнуто игралиште. Највише средстава за 

градњу сакупило се добровољним прилозима, а највећи приложник је био 

председник клуба, Дака Поповић.
32

 На иницијативу групе пословних кругова 

Трговачка комора у Новом Саду је организовала привредну изложбу на којој су 

приказана пољопривредна, занатска и индустријска достигнућа. Организација је 

била поверена Даки Поповићу, који је изложбу у присуству министра трговине и 

индустрије Драгутина Којића свечано отворио 12. августа 1923. године.
33

 Ова 

излoжбa je oзнaчилa пoчeтaк oргaнизoвaњa сajaмских прирeдби у Нoвoм Сaду и oнa 

сe смaтрa првoм у историји пoстojaња Нoвoсaдскoг сajмa. Успех у организовању 

изложбе препоручио је Даку Поповића за председника Трговачко-индустријске и 

занатске коморе у Новом Саду. Под његовим руководством марта 1929. године 

организована је Конференција комора Краљевине СХС на којој је усвојена 

Резолуција, чији текст је указивао на стање привреде у држави.
34

 Као угледна 

личност и способан привредник био је члан Градског већа Новог Сада (1920–1929), 

које га је одредило да управља пословима Градске штедионице. Поред тога, 

управљао је Новосадском водном задругом, више година је обављао дужност 

председника управног одбора Српске трговачке банке и Удружења инжењера и 

                                                 
29 Визија Даке Поповића је остварење добила у другој половини XX века када су ови мостови изграђени.  
30 Дака Поповић, Проблеми наше железнице, Нови Сад 1927. 
31 Дака Поповић, Колски саобраћај у Војводини, Летопис Матице српске, књ. 302, Нови Сад 1924, 78–79. 
32 О времену током ког је био председник Војводине Дака Поповић је записао следеће: „У то време 

поклонио сам ’Војводини’ грађу у вредности од 24.000 динара, од које је на игралишту подигнута 

трибина. За клуб сам потписивао и менице од којих сам неке морао и да отплаћујем из својих средстава“ 

(Петар Ђурђев, Изградња и отварање спортског игралишта ,,Карађорђе“ у Новом Саду, Годишњак 

Историјског архива града Новог Сада 5, Нови Сад 2011, 276–282). 
33 Политика, 13. август 1923. 
34 Никола Л. Гаћеша, Привредна комора Војводине (1919−1999), Нови Сад 1999, 32–38. 
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архитеката, као и Савеза земљорадничких задруга за Војводину. Заједно са браћом 

Алимпијем и Стеваном Поповићем био је у групи оснивача Музичког друштва у 

Новом Саду, а 1925. године изабран је за председника Друштва за Српско народно 

позориште, а налазио се и међу оснивачима Савеза културних друштава и Музичке 

школе ,,Бајић“.
35

 

Прве године живота у Краљевини СХС војвођанским Србима нису донеле 

дуго прижељкиване промене. Ово стање констатовао је и Дака Поповић, указавши 

на чињеницу да приликом писања устава војвођанска јавност није била довољно 

гласна у вези са питањем демократских принципа који треба да задовоље народне 

потребе. Политичку пасивност Војводине правдао је сменом генерација међу 

политичарима, при чему међу млађом генерацијом није било ,,јаких политичких 

индивидуалности“. Према његовом виђењу стања у Војводини она је као 

најнапреднија област нове државе остала без било каквог вида оријентације, за све 

одлуке чекале су се ,,директиве“ из Београда, које су без резерве примане и 

спровођене. Такво стање је омогућило централизам у државном уређењу, чиме се 

Војводина свела на ,,бескичмену и инфериорну област“ којој се поклањала пажња 

само у питањима пореских захватања и пољопривредне производње. У интересу 

остварења народног јединства било је потребно да се што пре промени постојеће 

стање, јер је Војводина имала важну улогу у даљој изградњи ,,младе демократије“.
36

 

Као присталица политике Јаше Томића, одмах по уједињењу Дака Поповић је 

приступио Народној радикалној странци, где се за веома кратко време наметнуо у 

Новом Саду за једног од водећих људи. Незадовољан због чињенице да није 

кандидован на званичној изборној листи радикала, Дака Поповић је отворено напао 

радикалско вођство у Војводини и њихово гласило Заставу. Убрзо после избора 

преузео је вођење месног одбора, док су ,,младорадикали“,  на чијем челу се 

налазио, успели да преузму контролу над Новим Садом.
37

 

Расписивање скупштинских избора 1927. године затекло је радикале дубоко 

подељене између себе, што је резултовало кандидовањем паралелних изборних 

листа. Овим изборима претходило је гласање за обласне скупштине, на којима је 

Дака Поповић изабран за посланика у Бачкој обласној скупштини. На 

скупштинским изборима Дака Поповић се налазио на листи ,,владиноваца“ коју је 

предводио министар пољопривреде и вода Светозар Станковић.
38

 Током 

предизборне кампање својим средствима покреће лист Радикал, чије писање се 

                                                 
35 ЕНС, св. 21, 148. 
36 Разлоге за незадовољство у Војводини Дака Поповић је правдао пореским системом, који 1925. године 

још увек није био уједначен у целој држави, па се код народа створило мишљење ,,да се од Војводине 

тражи више него што је она у стању дати“ (РОМС, М 7.528, Дака Поповић, Војводина после уједињења 

[1925], (рукопис)). 
37 Вођство радикала у Војводини Дака Поповић је назвао ,,подрепашима“, претећи да ће их са својим 

,,младорадикалима“ растерати (Слободан Бјелица, Радикали у Војводини 1919 – 1929, Нови Сад 2004, 23). 
38 Време после смрти Николе Пашића 1926. године обележено је фракцијским борбама и поделама 

унутар редова Народне радикалне странке. На изборе 11. септембра 1927. године војвођански радикали 

су изашли са три изборне листе у Новосадском округу и четири у Сремском. Сви изабрани посланици 

припадали су тзв. владиним радикалима које је предводио председник владе Велимир Веља Вукичевић, 

насупрот којих су биле присталице Главног одбора окупљени око Аце Станојевића (Исто, 28). 
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супротставило Застави коју су контролисали радикали окупљени око Главног 

одбора. Идеје које је пласирао јавности преко новинских чланака биле су везане за 

комуналну политику, градску самоуправу, саобраћај, одбрану од поплава, 

мелирационе радове, аграрну реформу, електричну струју и привредни развој. 

Овакве идеје и програми су представљали новост и освежење за јавност, која је 

радикале доживљавала као ,,умртвљену и остарелу“ странку.
39

 На страницама 

Радикала ширило се уверење да је Војводина лоше пролазила у новој држави зато 

што су је у скупштини као посланици представљале личности које нису увиђале 

њене привредне и социјалне проблеме, а самим тим је изостао и интерес да се они 

реше.
40

 Захваљујући агилности и предузимљивости, у Новосадском изборном срезу 

Дака Поповић је освојио 2.203 гласа, а укупном победом његове изборне листе у 

округу постао је народни посланик.
41

 У Народној скупштини поред посланичких 

дужности био је члан Финансијског одбора све до 27. јула 1928. године када улази у 

владу Антона Корошеца као министар за аграрну реформу.
42

 Мандат министра 

искористио је да Народној скупштини поднесе на усвајање Закон о ликвидацији 

аграрне реформе, односно Закон о беглучким земљама у Босни и Херцеговини.
43

 

Приликом обиласка Јужне Србије стекао је слику о резултатима аграрне реформе и 

колонизације у том делу државе, који су били поражавајући, о чему је известио и 

краља Александра I Карађорђевића током аудијенције.
44

 На дужности министра се 

задржао пет месеци, када је одступио са положаја због завођења Шестојануарске 

диктатуре.  

Доношењем Закона о називу и подели земље од 3. октобра 1929. године 

држава је добила назив Краљевина Југославија, као и административну поделу на 

                                                 
39 Први број Радикала као ,,органа Војвођанских радикала“ пред читаоцима се појавио 15. јула 1927. 

године. Лист је од октобра 1927. године уређивао и водио Алимпије Поповић, а он је угашен 12. јанаура 

1929. године када је изашао последњи број, што се поклапало са проглашењем Шестојануарске 

диктатуре (Душан Попов, Српска штампа у Војводини 1918–1941, Нови Сад 1983, 162–163). 
40 Радикал, 11. август 1927. 
41 Резултати скупштинских избора од 11. септембра 1927. године за округ Нови Сад били су следећи: 

Радикали званични Станковић 14.202; демокарате давидовићевци 8.213; самостални демократи 6.229; 

Немци 6.125; пашићевци др Славко Милетић 4.189; мађарска странка 3.418; земљорадници 1.775; 

добровољци 893; социјалисти 943; комунисти 569; радикални дисиденти др. Илић 562; радићевци 255. У 

Народну скупштину су ушли у име званичних радикала Светозар Станковић, министар пољопривреде и 

вода, др. Јанко Шијачић, прота Милош Катић и инжењер Дака Поповић, а од демократа др Иван Рибар и 

др Илија Вулановић (Политика, 11. септембар 1927). 
42 Устави и владе Кнежевине Србије, Краљевине Србије, Краљевине СХС и Краљевине Југославије 

(1835−1941), (прир. Душан Мрђеновић), Београд 1988, 245. 
43 Богдан Лекић, Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1918−1941, Београд 2002, 351–355. 
44 У својим Сећањима о аграрној реформи записао је следеће: ,,Карактеристично је за нашу прву 

земаљску аграрну реформу то да су у њој најживље учествовали Срби из ослобођених крајева, док се они 

из Србије само слабо виде у редовима аграрних интересената. Наша прва аграрна реформа добијала је 

вид скоро чисто српског аграрног покрета. Било је само мало Хрвата, а још мање Словенаца у томе 

покрету. […] Лакоумним напуштањем своје родне груде национално и биолошки су ослабили свој 

завичај и ту лакоумност скупо платили, поверовавши својим политичким демагозима да ће стићи у 

обећану земљу. У тим великим сеобама Срба пропало је много здравих народних снага.“ (Д. Поповић, 

Нав. дело, I , 376–378). 
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девет бановина. Без претходно обављених консултација, Дака Поповић је 9. октобра 

1929. године именован за бана Дунавске бановине.
45

 Његово постављење дошло је 

од стране самог краља Александра I Карађорђевића који је у њему видео личност 

која није била компромитована претходним страначким ангажовањем, а с друге 

стране као угледни Новосађанин био је подесан за улогу бана.
46

 Банска 

администрација је отпочела са радом 11. новембра 1929. године, када је бан Дака 

Поповић примио прве депутације и новопостављене чиновнике који су преузимали 

своје послове. У част почетка рада бана Даке Поповића градски савет Новог Сада је 

издао проглас грађанству у коме је истакао да је краљ стварањем нове 

територијалне организације учинио корак ка ,,подизању народног благостања“.
47

 

Банска управа је привремено смештена у Градску кућу, а Дака Поповић је одмах по 

преузимању дужности бана кренуо у реализацију идеје о подизању посебне зграде 

за бановинску администрацију. Поред жеље за престижом, за изградњу нове зграде 

Банске управе постојале су и оправдане практичне потребе: нова администрација је 

била бројна, није постојао довољно велики простор у којем би она била смештена, 

те су одељења банске управе била распоређена по целом граду.
48

 Под његовом 

контролом израђен је Конкурс за израду идејних скица за Банску палату.
49

 

Становништво Дунавске бановине је новим административним уређењем 

било потпуно задовољно и убеђено да предстоји ново доба, те се трудило да са своје 

стране помогне да се то што пре оствари.
50

 У таквој атмосфери бан Дака Поповић је 

приступио пословима организовања банске управе, на коју се прешле законске 

ингеренције бивших жупанијских области.
51

 У вези с тим пословима бан се посебно 

старао о чувању архива бивших жупанијских области, које је требало обезбедити од 

пожара и влаге.
52

 На почетку свог мандата бан Дака Поповић је обишао ресорне 

министре који су имали утицаја на рад бановине, а затим је примљен у аудијенцију 

код краља током које му је презентовано шта се од њега као бана очекује.
53

 Ови 

                                                 
45 У својим Сећањима Дака Поповић је изнео чињеницу да од њега није тражена сагласност за 

постављење на место бана: ,,Није ми се дало да будем управљач своје судбине. Када сам постављен за 

првог бана Дунавске бановине, осетио сам како је тешко испрећи се из врзиног кола које значи политика. 

Брзо сам сазнао да нисам кандидат председника владе Петра Живковића, а ни са министрима Миланом 

Сршкићем и Божом Максимовићем одраније се нисам слагао.“  (ЕНС, св. 21, 148). 
46 Слично је било и са постављањем осталих банова, приликом одступања генерала Светислава Тисе 

Милосављевића са места министра саобраћаја јула 1928. године, краљ му је поручио да га у скорије 

време очекује ново ангажовање. Због свог великог угледа који је стекао код народа током мандата 

министра саобраћаја био је изабран за бана Врбаске бановине (Светислав Тиса Милосављевић, Мемоари. 

Бановање, Бања Лука 2005, 18–21). 
47 Политика, 12. новембар 1929. 
48 Изградња Банске палате у Новом Саду: кроз одабрану архивску грађу, (аутор изложбе Љиљана 

Дожић), Нови Сад 2010. 
49 Бан Радослав М. Дуњић је Конкурс званично расписао 26. марта 1930. године (Архив Војводине, 

Краљевска банска управа Дунавске бановине (AВ, КБУДБ), V техничко одељење бр. 8825/1930). 
50 АВ, КБУДБ/II, Управно одељење бр. 1709/1929, Месечни извештај о јавној безбедности и важнијим 

догађајима на територији среза Ковачица у месецу новембру. 
51 АВ, КБУДБ/II, бр. 15771/1930, Распис о ликвидацији жупанијских области од 2. новембра 1929. године. 
52 РОМС, 8.826, Дака Поповић – Васи Стајићу, Нови Сад, 7. новембар 1929. 
53 Д. Поповић, Нав. дело, I, 401–407. 
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сусрети су код њега разбили илузије о питању положаја и улоге коју је требало да 

има као бан, а убрзо потом избила је ,,афера са Пожаревачким железницама“.
54

 Из 

разлога што је одбио да бановина на себе преузме велика дуговања Пожаревачке 

области, поднео је оставку на положај бана 16. јануара 1930. године.
55

 Оставка је 

била мотивисана политичким разлозима јер није уживао подршку председника 

владе, док личне разлоге треба тражити у томе што није био вољан да се подвргне 

режиму и систему који је од њега очекивао да буде послушан извршилац воље 

других. Остало је забележено да је као бан провео непуна три месеца на том 

положају што је представљало најкраћи бановински мандат у свим бановинама 

Краљевине Југославије. 

Своју политичку каријеру наставио је као сенатор именовањем од стране 

краља Александра I Карађорђевића 9. јануара 1932. године, на период од шест 

година.
56

 Као сенатор био члан више одбора који су се изјашњавали о законским 

предлозима,
57

 а председник Сенатског одбора за финансије постао је марта 1933. 

године.
58

 Пред Сенат је изнео предлог Закона о регулисању цена електричне 

енергије,
59

 који није био дат на гласање, због чега је Дака Поповић оштро 

протестовао. На тај начин је започела његова акција која је за циљ имала 

електрификацију Војводине и Србије, која је требало да доведе до смањивања цене 

                                                 
54 Случај Пожаревачких железница је сачекао Даку Поповића на почетку његовога мандата. Бивша 

Пожаревачка област, која је 1929. године наплатила 4.201.000 динара прихода од буџета, док је 4.907.989 

динара остало ненаплаћено, закључила је зајам за градњу железница. Зајам је закључен у висини од 

4.350.000 $ и требало га је вратити у року од 14 година, при чему би он са каматама износио укупно 

8.237.192 $, што је по тадашњем курсу износило 467.872.505.60 динара. За исплату зајма са Оријент 

конструктором из Париза, Пожаревачка самоуправна област се обавезала да ће прве и друге године 

плаћати 300.000 $ (17.040.000 динара) годишње, треће 495.000 $ (28.116.000 динара) а даље сваке године 

640.000 $ (36.363.360 динара). Из овога се видело да је било сакупљено тек ¼ ануитета за прву годину 

гледано на цео порески приход, из чега је произлазило да Пожаревачка област сама не може исплаћивати 

зајам. Стручна комисија упућена од стране бана је утврдила да су Пожаревачке железнице пасивне и да 

трошкови не покривају расходе. О читавом проблему бан Дака Поповић је упознао министра финансија 

Станка Шврљугу (АВ, КБУДБ/I, Опште одељење пов. бр. 13/1930). 
55 Текст писмене оставке је одштампан у Политици и он је гласио: ,,Господине председниче, у неколико 

питања Дунавске бановине нисам успео да добијем и постигнем сагласност надлежних ми фактора, те 

Вас, с тога, молим да изволите примити моју оставку на дужност бана Дунавске бановине. У исто време 

част ми је умолити Вас, Господине Председниче, да изволите и овом приликом примити моје уверење, да 

ћу и у свом грађанском позиву и на даље помагати свим својим силама узвишене интенције Њ. В. Краља, 

као и Ваше државничке концепције око консолидовања прилика у лепе нам Отаџбине. У Београду 16. 

јануара 1930. Поповић Дака, бан Дунавске бановине у оставци.“ (Политика, 17. јануар 1930). 
56 Политика, 10. јануар 1932. 
57 Као известилац је пред Сенатом 8. марта 1933. године у име Одбора изнео предлог Закона о општинама 

(Стенографске белешке Сената Краљевине Југославије, година 2, књига 2, Београд 1933, 59–63). 
58 Исто,108. 
59 Дака Поповић је пред Сенатом том приликом изговорио следеће: ,,Јавност је заинтересована у 

најширим слојевима нашег народа, за судбину тог законског пројекта и да не би изгледало да овај Дом 

тако лако одустаје од свога права иницијативе, и од тако корисног законског предлога по наш народ, а 

још мање одустаје можда услед интервенција заинтересованих као и услед тумачења са извесне стране, 

где се спори овоме Дому право иницијативе“ (Стенографске белешке Сената Краљевине Југославије, 

година 3, књига 1, Београд 1933, 63). 
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електричне енергије, чија је производња тада била под контролом страног 

капитала.
60

 У сврху тога он 1934. године оснива Грађанско Електрично деоничарско 

друштво у Новом Саду, а читаву акцију прати лист Видело, који је истовремено 

покренуо.
61

 Његову идеју да се струја производи експлоатацијом угља из рудника 

Врдник, влада Милана Стојадиновића није подржала, већ је заштитила интересе 

страног капитала.
62

 После доношења Септембарског устава 1931. године од стране 

владајућих кругова дошло је до организовања политичке странке која је требало да 

буде носилац режима.
63

 Посао на оснивању странке у Новом Саду као сенатор 

преузео је Дака Поповић, који се налазио на челу Месног одбора Југословенске 

радикалне сељачке демократије.
64

 Страначку листу је предводио на последњим 

парламентарним изборима у Краљевини Југославији децембра 1938. године, када је 

доживео неуспех који је означио крај његове политичке каријере.
65

 

Током своје политичке каријере увидео је огроман значај који су имале 

новине у сфери утицаја на јавно мњење, због чега се и трећи пут одлучио на 

покретање листа. Овога пута целом пројекту Дака Поповић је приступио веома 

озбиљно, покренувши 1935. године у Новом Саду дневни лист Дан.
66

 Као покретач 

листа Дака Поповић је позвао на сарадњу све ,,јавне и интелектуалне раднике ових 

крајева“,
67

 да својим прилозима обогате странице листа. Посебну пажњу јавности су 

                                                 
60 Цена киловата електричне енергије у Словенији је износила 3 динара, док се у Бачкој кретала између 7 

и 12 динара, док је у Банату достизала цену од 15 динара (ЕНС, св. 21,148). 
61 Име листа Видело је симболисало електрично осветљење, у свом првом броју објавио је позив 

заинтересованима за упис акција (Видело, 12. август 1934). Лист је изашао још једном 1. септембра 1934. 

године, а затим је дошло до његовог гашења. 
62 Слободан Бјелица, Политички развој Новог Сада између два светска рата, Нови Сад 2008, 93−94. 

Опширније о овом проблему вид. у: Ђорђе Милановић, Електрични рат у Новом Саду, Нови Сад 1995.  
63 Новим Уставом и формално су обновљене политичке слободе, али је de facto политичка моћ остала у 

рукама владара. У мају 1932. године под вођством председника владе Петра Живковића формирана је 

Југословенска радикална сељачка демократија, као режимска странка у земљи, а већу јуну 1933. године 

Југословенска радикална сељачка демократија мења име у Југословенска национална странка. Основа 

њеног политичког програма кретала се измеђуцентрализма и југословенског национализма. Смрт краља 

Александра I Карађорђевића у Марсељу октобра 1934. године означила је завршетак њене водеће улоге у 

држави. 
64 Југословенски дневник, 24. мај 1932. 
65 Убедљиву победу однео је кандидат владајуће Југословенске радиклне заједнице Стеван Ћирић, који је 

добио 8.475 гласова, док је Дака Поповић добио 207 гласова (Политика, 13. децембар 1938). 
66 Први број листа Дан се појавио као вечерњи лист у Новом Саду и околини 28. маја 1935. године. О 

разлозима покретања листа Дака Поповић је у својим Сећањима записао: ,,Одлучио сам се 1935. да 

покренем у Новом Саду дневни лист Дан, да бих у првом реду откривао политичко и друштвено стање у 

Војводини и да бих скретао пажњу меродавнима на рад Културбунда и писање новосадског немачког 

листа Deutsches Volksblatt. Лист је имао југословенску оријентацију, да би постепено навикавао на 

југословенску идеологију још увек претерано србујућу војвођанску радикалију. Ступце сам отворио свим 

родољубима, без разлике на њихову партијску припадност. Лист је будно пратио хитлеризам који је све 

више бујао у Војводини, кретање рајхсдојчера по Војводини, њихове говоре одштампане у листу 

Deutsches Volksblatt, па и оне неодштампане. Но нисам штедео ни Мачековце и њихове излете по Бачкој, 

њихове деструктивне и шовинистичке великохрватске идеје. Нисам могао да не реагујем ни на писање 

Корошчевог Словенца и на клерикализам загребачког Каптола. Тако ми се чинило, а о томе ни данас 

нисам променио мишљење, да се све то заклело против Југославије…“ (Д. Попов, Нав. дело, I, 381). 
67 РОМС, 8.840, Дака Поповић – Васи Стајићу, Нови Сад, 21. маја 1935. 
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привлачили празнични бројеви листа који су доносили многобројне вредне прилоге, 

који су данас драгоцен извор за проучавање културне прошлости Војводине.
68

 

Уводну реч на другој страни листа којом је изражаван став редакције листа често је 

писао Дака Поповић, при чему се потписивао иницијалима или псеудонимом.
69

 

Лист је у почетку истрајавао на политичкој независности избегавајући да се веже за 

неке од политичких странака. Користећи настојања владе Милана Стојадиновића да 

јавности покаже обнову демократских слобода, лист је први објавио текст 

Новосадске резолуције, чији је садржај до тада био непознат војвођанској јавности.
70

 

Своју неутралност лист је успевао да одржи све до повлачења Даке Поповића са 

места власника услед немогућности финансирања његовог даљег излажења. Из 

власничке структуре листа се повукао марта 1938. године, али је у њему наставио да 

објављује своје текстове. 

Завршетком политичког ангажовања Даке Поповиће, отпочела је последња 

фаза његовог јавног живота који је обележила историјска наука. Он се окреће 

проучавању политичке и културне прошлости српског народа на простору 

Војводине. Своје виђење актуелне ситуације у Војводини изнео је у студији Банат, 

Бачка и Барања, савремени национални, политички и друштвени проблеми, која је 

штампана 1935. године. Као сарадник Историјског друштва у Новом Саду у 

његовом Гласнику објавио је више стручних радова. Брошуру Вук, детињство и 

младост издао је 1937. године, а монографију Вук и његово доба издаје 1940. 

године. У краткотрајном Априлском рату 1941. године учествовао је као резервни 

инжењерски капетан II класе, његова јединица је имала задатак да врши поправку 

путева и мостова.
71

 Други светски рат је провео у Новом Саду, где је повучен од 

јавности радио на својој Монографији српског покрета у Војводини 1848/49.
72

 После 

ослобођења започео је са радом у научном одељењу Матице српске, у чијем 

Летопису наставља да објављује своје радове.
73

 У писму које му је упутио Стеван 

Ћирић непосредно пред своју смрт написао му је следеће речи: ,,Видим да си ти 

                                                 
68 Позив Даке Поповића на сарадњу у листу Дан прихватили су многи истакнути културни и јавни 

радници тога доба попут Васе Стајића, Вељка Петровића, Радивоја Врховца, др Душана Поповића, др 

Милана Петровића, Јована Грчића, Димитрија Кириловића, др Косте Милутиновића, Миливоја Матића 

(под псеудонимом Мирко Бозитовац), инж. Светозара Матића, Тоше Искруљева, др Владана Јојкића, др 

Алексе Ивића и др Владимира Маргана (Д. Попов, Нав. дело, I, 384). 
69 Дака Поповић је користио за потпис иницијале ,,д“ или ,,к“, односно псеудоним ,,Д. Бачвански“. 

Уводници написани од стране главног уредника били су потписани ,,а“ или ,,л“. 
70 Дан, 8. август 1935. 
71 Дака Поповић је издао налог да се 11. априла 1941. године, после повлачења Југословенске војске, у 

ваздух дигне Мост краљевића Томислава, исти онај у чијем подизању је учествовао (Трива Милитар, 

Нови Сад на раскрсници минулог и садањег века, Нови Сад 2000, 452). 
72 Рукопис монографије се чува у РОМС, М 8.758. Објављен је као: Српски покрет у Војводини и буна 

1848−1849, Нови Сад 2009. 
73 Из 1950. године датира његов Предлог рада историског одсека за 1951. годину. Он је  предлагао 

Одбору Научног одељења да се приступи изради Историје Угарске, а паралелно би се прикупљао 

материјал за историју војвођанских градова, жупанија, српских дистриката, Војне границе и Шајкашког 

батаљона (РОМС, 19.085, Дака Поповић – Одбору научног одељења Матице српске, Нови Сад, 23. јуна 

1950). 
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нашао историју, да у њој тражиш утеху. И завидим ти!“.
74

 Библиографија 

објављених
75

 радова Даке Поповића се састоји од 26 стручних радова, 5 приказа и 2 

некролога, који су написани у временском периоду од 1939. до 1964. године.
76

 

Својим делима Дака Поповић се још за живота уписао у ред значајних 

личности војвођанских простора. Његова градитељска дела остала су пред 

поколењима његов најлепши споменик. Скривена од јавности, па чак и од већег 

дела стручних кругова, остала је његова историографска делатност, о којој никада 

није изречен вредносни суд. Политичка биографија Даке Поповића се поклапала са 

многим биографијама његових савременика, који су безрезервно прихватили 

политику краља Александра I Карађорђевића, оставши јој верни и у временима када 

је она изгубила смисао. За ту политику он је касније записао да се састојала од: 

,,Мале Антанте, антифашизма, антифедерализма, антиклерикализма, али и нејасне 

слике о ономе шта би требало учинити“.
77

 Упоредивши је са другим политичким 

опцијама, овако вођена политика је знала шта неће, али не и шта хоће да постигне. 

Дака Поповић је умро 17. фебруара 1967. године у Новом Саду, сахрањен је у 

породичној гробници на Алмашком гробљу, а касније је пренет на Ново гробље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Д. Поповић, Нав. дело, III, 325. 
75 Необјављени радови Даке Поповића се чувају у РОМС. Тамо се налазе два чланка (М 1.173 и М 1.175) 

и два приказа (М 3.906 и М 7.605). 
76 Библиографија Даке Поповића је објављена у Зборнику Матице српске за друштвене науке, у 

некрологу написаном поводом његове смрти (Трива Милтар, Инж. Дака Поповић, Зборник Матице 

српске за друштвене науке 47, Нови Сад 1967, 161–164). 
77 Д. Поповић, Нав. дело, I, 601. 
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Summary 

 

David Daka Popović belongs to a close circle of personalities which have marked 

the area of Vojvodina in the first half of the 20th century. Born to a Novi Sad farmer 

family, being a good student he received a scholarship which made it possible for him to 

complete his studies of technology in Budapest. After WWI, in which he participated as 

an Austro-Hungarian soldier, and a short term career in public services, he opened a 

construction company. As an architect, he left his signature through constructions of great 

and long-lasting value, such as the grammar school in Vienna, the hospital in Sombor and 

the Orthodox church building in Ada. His architectural vision can best be seen in the very 

centre of Novi Sad, through the buildings of the Command of the First Army area, the 

Home of the Trader's Union (today serving the purpose of Radio Novi Sad) and a large 

residential and commercial building known as “the Vatican” in the yard of the Catholic 

Church. As the president of the Trading-Industrial board and the Vojvodina Union of 

Farming Cooperative, he greatly participated in the organization of the first industrial 

exhibition in Novi Sad in 1923, serving as a predecessor of the today's Novi Sad Fair. His 

political engagement started as a member of the Radical Party, on whose list he was 

elected for a representative position in 1927, only to become the minister of agricultural 

reform the following year. As minister he served until the introduction of the 6th January 

Dictatorship, being named as the first ban of the Danube banovina. As a member of the 

Yugoslav National Party, he served as senator between 1932 and 1935. He was the 

initiator of the political daily newspaper Dan, where he published a great number of his 

articles dealing with economic and social affairs in Vojvodina. From his public life he 

retreated during WWII, starting his studies on the subject of Vojvodina history. He wrote 

multiple history essays, as well as art history and literature, being specific for their 

broadmindedness and depth of research. In his personality, Daka Popović managed to 

blend architecture, politics and historical science, leaving a trace in everything he did. His 

lifelong modesty made his works less known in the area of Vojvodina, an oversight for 

time to correct, which is the very purpose of this paper. 

 

Keywords: architecture, industrial exhibitions, the Radical Party, agricultural 

reform, Danube banovina, senate, Novi Sad newspaper Dan, history of the 1848/49 

movement, art and literature history. 
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ЛАЗАР ДУНЂЕРСКИ (1833−1917) – 

НАЈБОГАТИЈИ СРБИН У ЈУЖНОЈ УГАРСКОЈ 
   

 
Сажетак: Истражујући историјат породице Дунђерски, наишао сам на Лазарев 

рукопис из 1902. године, у којем он објашњава како се обогатио. Трговина житарицама 

учинила га је једним од најбогатијих Срба Јужне Угарске. Имао је не само преко четрдесет 

хиљада јутара земље него је земљу држао и у закуп. Свакако је најзначајнији велепосед био у 

Чибу (Челареву). Свој  новац улагао је у индустријске објекте. Поред тога што је имао 

пиваре, шпиритане, млинове имао је и фабрику тепиха у данашњем Зрењанину. Био је 

оснивач Српске банке у Загребу, Србобрану, Новом Саду. Политиком се мање бавио али је 

финансијски помагао идеје Михајла Полита Десанчића и његове странке. Био је и велики 

добротвор.  

 

Кључне речи: велепоседник, индустријалац, добротвор, српски национални родољуб, 

породица Дунђерски. 

 

 

Породица Дунђерски напустила је Херцеговину крајем седамнаестог века, из 

села Вишњице близу Гацка, не само из економских разлога. Презиме су добили по 

дунђерима, јер је највероватније неко из њихове породице био дунђерин – тесар, 

дрводеља и градитељ. Прво уточиште ова породица нашла је у близини Суботице. 

Само десетак година након тога, избио је Ракоцијев устанак, који је добио карактер 

економског незадовољства. Већ тада почињу сукоби између Мађара староседелаца 

и Срба који су након Сеобе 1690. године својим привилегијама од Беча „били трн у 

оку Мађара“. Српски народ је у то немирно време покушавао да се концентрише у 

чистијим националним срединама. Једна од таквих био је Szentamás (касније 

Србобран), где се доселила породица Дунђерски. У том месту оставила је дубок 

траг у сваком погледу. Темеље економском развоју и просперитету поставио је 

Гедеон Дунђерски који је од оца Аврама наследио око шездесет ланаца најплодније 
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србобранске земље.
1
 Посебан економски просперитет у овој породици поставиће 

његов син Лазар.
2
 Постоје различите приче, без историјских извора, како су се они 

обогатили. Сматрамо да је најпоузданија она коју је записао сам Лазар 1902. године 

у Дубровнику, где су Дунђерски боравили сваке године после жетве.  

Он у овим својим сећањима изражава велику љубав, захвалност и неизмерно 

поштовање према својим родитељима. На самом почетку записао је следеће: 

„Пишем ову аутобиографију како би потомци мои и мог покојног Отца Гедеона,
2
 

који је основ дао нашем доста чувеном имену и иметку знали, али и због свих оних 

који се буду интересовали за нас као породицу“. Веома детаљно у својој 

аутобиографији доноси драгоцене податке везане за породичне прилике. Наводи 

следеће: „мој Отац Гедеон оженио се од шеснаест година и узео моју Матер Персу 

Летић са Ченеја која је тада двадесет година имала. У првој години његове женидбе 

умро ми је Отац и тако као млад постадох старешина куће са братом Нецом који је 

много млађи био. Као паори наследили смо од Отца и стрица, који деце није имао 

шездесет ланаца земље са нуждним паорским алатом. Мој Отац био је као млад 

старешина вредан, штедљив, али доста неук, а имао је разбориту стрину коју сам и 

ја упамтио. Мати Отцева пак била је стидљива, ограничена но присутна у свим 

јавним пословима у варошкој кући, суду итд. Заступала је Отца који је доцније 

причао да га је она у свему бранила и потпомагала. Отац мој осим брата рано је 

радећи добио у синовима својим велику помоћ. Најстарији Шандор
3
, се родио кад је 

Отцу седамнеаест година било, две године доцније родио се Нова, после њега 

сестра Еленка која је и сад жива, после ње ја сам се родио, па сестра Маца и после 

Стана. Отац мој је са својим братом био у доброј слози и љубави те су заједно  

паорски посао делили и радили“.  

Лазар посебно у овим сећањима истиче да је његов отац, за разлику од своје 

браће, био предузимљивији и склонији трговини. Прво се уортачио са Филипом 

Оберлендером из Врбаса тргујући стоком од 1847. године и продајући је у Ђеру. 

Поред тога почињу да тргују и храном, истина са мањим успехом. Истакао је да је 

земљу куповао, што ће се показати после револуционарне 1848/49. године као добар 

потез јер ће након ње успети готово у целини да је поврати. Истиче да је три разреда 

латинске школе учио у Врбасу, али да га је револуција у томе спречила.  

Лазар се у својим бележењима осврће и на догађаје из времена буне 1848/49. 

године. Истиче да је његов отац у то време био председник одбора, да је од његове 

фамилије изгинуло 32 члана, а стриц Нова био капетан и заповедник тзв. Фекетићке 

капије у одбрани Сентомаша. Видевши да ће Мориц Перцел заузети место, Лазар је 

„на петоро кола натоварио оно што се могло понети и упутио породицу у Бечејски 

логор“. Нешто касније и он им се придружио и пешице су прешли у Банат у Турски 

Бечеј, одакле су преко Меленаца стигли у Бечкерек. „У варошкој кући милост су за 

                                                 
1 Имао је три сина: Арона, Нестора и Гедеона, кога је крстио тадашњи владика бачки Гедеон Петровић и 
по њему је и добио име. У то време, многе српске породице својој су деци давале и таква имена која се 

нису могла преводити на мађарски. 
2 Занимљиво је да је у чувеној Народној енциклопедији српско-хрватско-словеначкој Станоја 

Станојевића, изашлој 1925. године, њему посвећено свега петнаест полуредака (том 1, стр. 680). 
3  Отац Богдана Дунђерског (1862−1943), познатог велепоседника србобранско-старобечејског. 
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бегунце делили и ја запросим за нас четворо и добијем је“. Затим су кренули према 

Срему у Голубинце, где је брат Александар из Темерина некако успео да дотера 

овце где их је Лазар чувао и музао. Тада му је умро стриц Нова. 

После завршетка рата Дунђерски су се вратили у Србобран, а Лазар се 

уписује „без икакве сведоџбе“ у гимназију у Сремским Карловцима, где је, како 

наводи, „учио и дању и ноћу и дотле дотеро да сам први и други био. Но, морам 

признати да нисам страног језика граматику знао, већ ни српску... трећу и четврту 

годину прескочим. После свршетка шесте гимназије, опојен одликовањем сведоџбе 

са Еминенцијама, хтеде седму гимназију у Грацу слушати но не примише ме без 

испита“. Вратио се  у Сремске Карловце, где није положио пријемни испит. 

Примили су га на лицеј у Пожуну, где је његов отац већ навелико био трговао 

житом, и то без пријемног. После завршетка школовања у Пожуну одлази у Беч 

1853. године и уписује права. Но разболео се и годину дана остао је код куће. Већ 

тада је отпочео да се са оцем бави трговином зоби. То су биле године житарске 

конјунктуре после рата и могло се добро зарадити. 

Августа 1855. године Лазар се оженио Соком
4
 из господске куће, а отац им је 

купио засебну кућу. У својим сећањима Лазар веома детаљно описује њихову 

свадбу. Забележио је: „Сватови наши, као из најбоље паорске куће били су велики. 

А заклано је небројено шкропаца, једна крава, те се непрестано паприкаш куво од 

пастира насред авлије, а у велика бурад удариле су се славине те је мого ко год је 

хтео осим званих да пије, једе и весели. Отмени сватови били су у горњој кући у две 

собе смештени. Међу њима били су: Михаило Полит Десанчић, Змај Јован 

Јоановић, Јован Бошковић и Шандор Теодоровић као девер. Сватови су трајали три 

дана“. 

После женидбе Лазар је отпочео са трговином, пре свега житом, јер је то био 

најуноснији посао. „Највеће хасне почео сам да имам од 1860. године.“ Било је то у 

време укидања Војводства Србије и Тамишког Баната. Наредних година је већ 

могао куповати лађе. Прву је назвао „Гедеон“, по оцу, а другу „Свети Ђорђе“.
5
 

Отпочео је трговати и у Банату и само за неколико година набавио је осам лађа 

којима је превозио банатско жито. Према неким подацима, у Ђеру је 1864. године у 

магацинима имао 50.000 вагона само зоби. Од тада почиње да купује навелико 

земљу. У својим сећањима посебно је истакао „да је најбољи трефер био кад смо 

спахилук Чеб 1880. године 24 јануара купили ... мој Отац здраво је био болестан и 

противио се, а ја сам за Чебом лудовао“. Разлог томе је био што је Лазар морао ово 

имање исплатити до маја те године. Поред овог имања купио је и Кулпин, некада 

племићко добро Стратимировића. Лазар је купио земљу и у Банату код Турског 

Бечеја од Бишица, Хајдучицу од Дамаскина, Црну Бару од Марцибанија и другу. 

Почетком двадесетог века имао је чак 42.000 јутара своје земље, а доста је држао и у 

закуп. Имао је и пуно стоке којом је трговао и која му је такође доносила велику 

добит. 

                                                 
4  Софија Георгијевић  (1831−1920) је била ћерка србобранског пароха. 
5 По крсној слави Дунђерских. 
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Лазар је, за разлику од других Дунђерских који су се бавили само 

пољопривредом, брзо схватио да зарађени новац треба улагати и у прерађивачку 

индустрију. Повољне кредите добијао је не само од ђерских трговаца него и 

познатих банака „Rotshild“ и бечког „Credit Anschalt“-а. Посебно је за то било важно 

његово пресељење у Нови Сад, 1874. године, како је забележио Васа Стајић у 

својим Новосадским биографијама. Те године писао је Магистрату да жели да у 

граду има своја представништва и да моли да буде уврштен у ред вирилаца, али, 

изгледа, по бележењу Стајића, још није имао доста реалитета, нити је граду плаћао 

доста пореза, те није случајно да се ни следеће године није нашао на листи. Помиње 

и молбе за место где ће пећи цигле за нове објекте  (највероватније за кућу у 

данашњој Дунавској улици)
6
 јер је купио и кућу у центру, непосредно поред зграде 

Матице српске где је био хотел „Краљица Јелисавета“ (данашњи Хотел 

„Војводина“). Колико је тих година финансијски ојачао говори податак да је 1877. 

године био већ седми на листи вирилаца. Стајић помиње још један податак који је 

занимљив за историјат Новог Сада, а то је да је 1881. године понудио да му градско 

Поглаварство уступи за 10.000 форинти кућиште поред „Хотела Јелисавета“ где су 

се налазиле градске касапнице са намером да ту подигне градско парно купатило. 

Отпочео је да гради млинове, купује пиваре у Чибу и данашњем Зрењанину, 

где је имао и надалеко чувену фабрику тепиха, шпиритане, уљаре итд. Убрзо је 

постао један од најбогатијих Срба у Јужној Угарској. Нису му случајно дали 

надимак „Хранилац Монархије“.  

Био је и оснивач Српске банке у Загребу, Централног кредитног завода у 

Новом Саду и Србобранске штедионице. 

По неким подацима, имао је једанаесторо деце, али су забележени само 

синови Ђока и Гедеон и ћерке Олга, Емилија (Милка) и Јелена (Ленка).
7
  

Био је и велики добротвор. Помагао је не само Матицу српску и националну 

борбу српског народа јужно од Саве и Дунава, него је у Пешти основао и 

Ангелијанум, завод за школовање Српкиња. Помагао је немалим прилозима 

хуманитарно друштво „Привредник“, основано 1897. године у Загребу, са основним 

циљем да стипендира и школује младе сиромашне и талентоване Србе. 

Свој национални патриотизам исказао је и приликом изградње Српског 

народног позоришта које је након оснивања 1861. године представе давало у 

трошној згради на данашњем Трифковићевом тргу. Почео је са изградњом новог, 

1893. године по пројекту чувеног архитекте Владимира Николића
8
 у дворишту свог 

хотела „Краљица Јелисавета“.  Зграда позоришта завршена је 1895, године која је за 

Лазара Дунђерског била посебно трагична. Наиме, те године умрла је његова 

љубимица Ленка (1870−1895), инспирација Лази Костићу да напише можда 

најлепшу песму српске поезије Santa Maria della Salute. Као што је трагична и 

загонетна смрт Ленке Дунђерски тако је злокобно изгорело и Дунђерсково 

позориште јануара 1928. године. 

                                                 
6 Број 23, коју ће касније наследити његов син Ђорђе. 
7 Александар Касаш, Камендин – један од велепоседа Дунђерских у Војводини, Нови Сад 2002, 11−34. 
8 Донка Станчић, Архитекта Владимир Николић, Нови Сад 1999, 80−83. 
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Можда је најбоље о значају Лазара Дунђерског записао, поводом његовог 

осамдесетог рођендана, песник Благоје Бранчић у листу Женски  цвет, бр. 4, 1913. 

године, где је објавио песму: 

 

 
ВЕЛИКОМ НАРОДНОМ ДОБРОТВОРУ 

НА ДАН ОСАМДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ЊЕГОВОГ РОЂЕЊА 

 

Узоре дични свих милијонера, 

Узоре смерног, српског карактера, 

Узорни мужу, узорити оче, 

На сваком добром послу прегаоче, 

Смел, песник данас новит лиру своју 

И попевати на сав глас 

Славећи Тебе, врлу кућу твоју, 

Поносе српски, дико свију нас. 

Воље Ти благо јел, дар добре судбе 

или плод вељег твога духа и трудбе, 

Свеједно, богат си роду и човечанству дао, 

Дунђерски Лазо, Живио Те Бог! 

Без добрих дела не би живот знао, 

Добра су дела радост срца Твог. 

Ал што ће песма већ славном одавно? 

Зар јављат свету што је свуд већ јавно? 

Дарима, што си човечанству дао, 

Спомен си себи сам већ подигао... 

Но данас Ти је осамдесет лета, 

То поздрави народ твој је рад... 

Нек Те још увек чува Творац света 

За милу љубу, децу и унучад. 

 

Уредништво је након ове песме прокоментарисало годишњицу рођења 

следећим текстом: „Наш врло уважени и много поштовани старина Лазар 

Дунђерски, велепоседник сентомашки и новосадски, навршује о Лазаревој Суботи 

о. г. своју 80 година живота. За ту прилику посвећује му песник Б. Бранчић 

професор горњу оду. 

Овакву пажњу је заслужио човек, који је целог свог века прилагао знатне 

своте на наше хумане, просветне и привредне установе, а који је нарочито са 

380.000 подигао у Будимпешти тамошњу женску задругу Свете Мајке Ангелине 

величанствену палату намењену васпитавању и вишем образовању  српске женске 

омладине. Ценећи доброчинства и остале врлине тога српског великана 

придружујемо се и ми жељама  песниковим и завикујемо: а још дуго тако чио и 

здрав поживи Лазар Дунђерски са својом верном пратилицом Софијом на славу и 

дику Српству и својој милој и многобројној породици!“ 

Политиком се Лазар није бавио, мада је у младости био занет патриотским 

националним идејама Светозара Милетића. Касније се придружио Михајлу Политу 

Десанчићу помажући његову политичку опцију, пре свега финансијски. Као 

симпатизер Политове Либералне странке из економских разлога подржавао је 
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мађарску владајућу странку. Због тога је био честа мета напада, нарочито радикала 

Јаше Томића. Зато није случајно да нико од Дунђерских није учествовао на Великој 

народној скупштини у Новом Саду 1918. године. 

О члановима породице Дунђерски записано је мноштво анегдота, а можда су 

најбројније оне о Лази. Наводимо само неке: У Бечу се једном приликом сусрео са 

својим старим другарима који су се хвалисали како су постали успешни 

привредници који су подигли разне фабрике и привредне објекте. Он их је пажљиво 

слушао и знајући шта значи производња пшенице на његовим непрегледним 

војвођанским њивама не само за државу већ и за њега, рекао им је: „Све те ваше 

фабрике ја бих, господо, дао за једну добру ђурђевску кишу“.
9
 Друга коју наводимо 

односи се на то да је Лаза често уочи жетве фијакером обилазио њиве. Улазио је у 

њих у дугачком белом мантилу не само да се заштити од прашине него је шетајући 

кроз житна поља проверавао да ли са на њега хвата „рђа“, да ли је ова биљна болест 

захватила његово жито. Нису му били потребни пољопривредни стручњаци. Одмах 

би свратио на прву пошту у оближње место и свом секретару послао депешу: 

„Одмах купуј жито где год нађеш по садашњој цени“. Знао је да ће те године род 

бити слаб и да ће цена жита скочити. Једном приликом возећи се фијакером по 

Пешти зауставио је кочијаша јер му се једна кућа допала и желео је да је купи. 

Кочијаш се насмејао и рекао му: „Господине Лазо, па то је Ваша кућа“. Сазидао је 

себи каштел код Новог Бечеја крајем 19. века не без разлога – тада је Врањево 

(данас у саставу Новог Бечеја) било главно место за извоз банатског жита поред 

Тисе. Враћајући се у Нови Сад, прелазио је скелом и  када је скелеџија 

прокоментарисао да му је дао малу напојницу, за ралику од његовог старијег сина 

Ђоке, Лаза му одговори: „Лако је њему кад он има за оца Лазара, а ја сам морао сам 

да стичем иметак“. Једна од можда најпознатијих анегдота јесте она када је Лаза у 

Бечу свратио у један елитни хотел где је пожелео да попије хладно пиво. Међутим, 

конобар га је одбио рекавши му како се у таквом хотелу не служи сељачко и 

радничко пиће. На то је Дунђерски позвао другог конобара и замолио га да из 

оближње пивнице донесе криглу пива, што је овај и учинио. Затим је позвао првог 

конобара и наручио неколико флаша хладног шампањца да тако охлади криглу. 

Лазар Дунђерски је умро 13. јула 1917. године. Тестаментом је своју имовину 

расподелио на следећи начин. Мада је Ђока био старији син, њему је оставио 

„мањи“ иметак јер он у то време није био ожењен и није имао потомака, а и живео 

је врло раскалашно. Млађи син Гедеон већ је имао два сина: Душана и Лазара, а 

старина Лазар је био свестан да ће они чувати имање, посебно Челарево и 

умножавати имовину коју је он деценијама стицао. Зато је тестаментарно Гедеону 

оставио значајнији и вреднији део свог имања, посебно дворац у Челареву. Ђоки је 

оставио Кулпин и Камендин, Емилији Соколац код Турског (Новог Бечеја) а Олги 

Хајдучицу. Сахањен је у породичној гробници у Србобрану. 

 

 

                                                 
9 Стеван Врговић, Анегдоте о Лази Дунђерском (приредио према казивањима новосадског лекара Симе 

Марковића), Свеске за историју Новог Сада, бр. 2, 1992, 83−84. 
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ALEKSANDAR KASAŠ 

 

 

LAZAR DUNĐERSKI (1833-1917): 

THE WEALTHIEST SERB IN SOUTHERN HUNGARY 

  

Summary 

 

Dunđerski was one of the richest members of a prominent family which moved 

from Herzegovina at the end of the 17th century. The family settled first near Subotica, 

until the disruptions of the Rákóczi uprising caused them to relocate with many of their 

fellow Serbs to Srbobran. Their surname was derived from dunđer, a term for hired 

woodworkers. The foundations of the family’s wealth were laid by Gedeon Geca 

Dunđerski, although the greatest wealth would be gained by his son Lazar. According to 

his memoirs, he made his fortune in grain trading after the war of 1848. A skilful 

tradesman, he used his many connections to increase his father’s estate. Various tales, 

some malicious, are told of the Dunđerski rise to fortune. In researching the history of the 

family, however, I discovered a manuscript written by Lazar in 1902 in which he explains 

the origins of his wealth. This paper discusses many aspects of the manuscript, which is 

valuable not only for the history of the Dunđerski family but for its detailed description of 

his marriage to the upper-class Soka. Descriptions are given of everyone present, from 

Polit Desančić and Jovan Jovanović Zmaj, to brother-in-law Šandor Teodorović. His 

enormous wealth was thanks to the purchase of a craft for shipping grain from the Banat 

to Pozsony/Pressburg (Bratislava), making him one of the richest Serbs of Southern 

Hungary. He owned and rented out over 10,000 morgens of land. His largest estate was at 

Cséb/Tscheb (Čelarevo). Lazar reinvested all his earnings, buying land and industrial 

properties. Besides breweries, distilleries and mills, he also owned a rug factory in what is 

now Zrenjanin. He was a founding member of the Serbian banks in Zagreb, Srbobran, 

Novi Sad and other locations. Although he was not active in politics, he sided with 

Mihailo Polit Desančić and his party. He was also a major philanthropist. He founded the 

Angelianum in Pest for the education of girls, and made significant contributions to the 

Privrednik society. 

 

Keywords: estate owner, industrialist, philanthropist, Serbian patriot, Dunđerski 

family. 
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КАРЛОВАЧКИ ПАТРИЈАРХ 
ЛУКИЈАН БОГДАНОВИЋ (1908-1913) 

Рад посвећујем покојном колеги и пријатељу др Пал Тибору (1963-2012) 

 

 

Сажетак: Последњи Карловачки патријарх Лукијан Богдановић је од момента свог 

контроверзног избора 1908. изазивао велику пажњу политичке и црквене јавности. Изборни 

црквено-народни сабор донео је мноштво заплета око избора Карловачког патријарха. У 

освит анексије Босне и Херцеговине, устоличен је последњи Карловачки митрополит 

патријарх. Његова необична појава, манири пештанског аристократе и са друге стране 

претерана попустљивост када су у питању захтеви Владе, чинили су од њега изразиту мету 

када су у питању политички напади. Пад радикала на Црквено-народном сабору 1910. 

интензивирао је свакодневне жестоке нападе Заставе, који су и са претходним патријархом 

Георгијем Бранковићем били у дугогодишњем рату. Сужавање Црквено-школске аутономије 

1912. у очима српских странака у Монархији био је неопростиви грех патријарха 

Богдановића. Од момента његовог нестанка крајем августа 1913. до вести да је пронађено 

његово тело, српске политичке странке у Аустро Угарској непрекидно су писале и 

коментарисале мотиве и начин његовог загонетног и трагичног краја. Читаве анализе његовог 

душевног и што је важније имовинског стања преплавиле су странице српске периодике. 

Услед тога је смрт последњег Карловачког патријарха врло често била мистификована и 

обавијена велом тајни и интрига које су креиране и пласиране најчешће у виду дневно-

политичких размирица српских странака у предвечерје Великог рата. 

 

Кључне речи: Патријарх Лукијан Богдановић, владика Гаврило Змејановић, анексија 

Босне и Херцеговине, радикали, либерали, самосталци, Митрополија, владика Михаило 

Грујић. 

 

 

Смрћу патријарха Георгија Бранковића остао је упражњен патријарашки 

престо у Сремским Карловцима. И поред многобројних спекулација и нагађања, на 

избор новог првојерарха Карловачке митрополије се чекало доста дуго. 
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Именовањем будимског епископа Лукијана Богдановића
1
 за администратора 

Митрополије 3. марта 1908.
2
 почело је разрешење ове кризе која је доприносила 

нефункционалности послова везаних за финансијско и административно 

функционисање Митрополије. Ускоро је под председништвом администратора 

одржана и прва седница Митрополијског савета. Такође, 28. марта 1908. стигла је и 

потврда Манастирске уредбе, која је донета на Црквено-народном сабору 14. 

фебруара 1907. 

Администратор Богдановић је за 2/15. мај сазвао седницу Митрополијског 

савета са циљем да се организује изборни Црквено-народни сабор. Радикали су 

најављивали сабор као прилику да се решавају отворена питања везана за 

функционисање манастира и манастирских фондова, затим уређења финансија 

Митрополије и избор патријарха.
3
 Застава је већ тада пренела писање Будапешти 

Хирлапа са тврдњом да председник Владе Шандор Векерле планира да за 

патријарха наметне епископа будимског Лукијана и да ће радикали уколико не буду 

                                                 
1 Лукијан Богдановић (Лазар Богдановић), рођен је 10. маја 1867. у Баји, од оца Александра, трговца, и 

мајке Милице, рођене Летић. Основну школу и гимназију завршио је у Баји, а затим Карловачку 

богословију 1889. године. Студирао је права на Митрополитском лицеју у Јегри и положио испите са 

одличним успехом. Замонашио га је по чину мале схиме у манастиру Беочину 16. јула 1891. протосинђел 

Никанор Поповић, касније епископ темишварски. Рукоположен је 21. јула исте године за јерођакона у 

манастиру Раковцу. Приликом освећења храма у Сремској Митровици, 6. октобра 1891, произведен је у 

чин протођакона, а за архиђакона произведен је у Даљу на Цвети 1894. Следеће године рукоположен је у 

чин презвитера синђела у Саборној карловачкој цркви. На Св. Николу исте године произведен је за 

протосинђела, а 29. децембра за архимандрита беочинског. Рукоположења и сва производства извршио је 

патријарх Георгије (Бранковић). Од монашења па до 1. децембра 1891. био је конзисторијални 

подбележник Епархије бачке у Новом Саду и у исто време предавао је веронауку у гимназији, вишој 

грађанској, трговачкој и девојачкој школи. Почетком децембра исте године постављен је за катихету у 

Сремским Карловцима, где је службовао до краја школске 1893/4. и извесно време предавао је црквено 

појање у Карловачкој богословији. Првог априла 1894. постављен је за конзисторијалног бележника 

архидијецезалне управе и у исто време за актуара гимназијског патроната у Сремским Карловцима. 

После смрти епископа будимског Јеремије (Мађаревића) именован је 10. новембра 1896. за 

патријарашког мандатара Епархије будимске, а крајем јануара 1897. за администратора. За епископа 

будимског изабран је једногласно 6. децембра 1897. Хиротонисао га је 13. марта 1898. патријарх Георгије 

(Бранковић) са епископима: горњокарловачким Михаилом (Грујићем) и вршачким Гаврилом 

(Змејановићем). Његовим заузимањем за неколико година утрошено је на издржавање школа око 100.000 

круна. Ускоро се показала потреба за оснивањем одбора за прикупљање прилога за подизање нових 

школа и прилогом од 10.000 круна он постаје највећи приложник. Храм у Чобанцу је обновио својим 

личним средствима. Када је српским вероисповедним школама запретила опасност да буду затворене, 

епископ Лукијан је, као члан Горњег дома, устао против повреда права српског народа у име целог 

епископата Карловачке митрополије и гласао против датог законског предлога. После смрти епископа 

темишварског Никанора администрирао је Темишварском епархијом све до избора епископа др Георгија 

(Летића)  (Српски биографски речник, том 5, Нови Сад 2011, 651−652; Сава епископ шумадијски, Српски 

јерарси, Београд, Подгорица, Крагујевац 1996, 290−292). 
2 Раније, почетком фебруара, епископи су се састали на конференцији на којој се расправљало о избору 

патријарха и сазива Црквено-народног сабора. Председник Владе Шандор Векерле је акт потписао са 

даном 6. априлом 1908. налажући администратору Митрополије да преузме све личне ствари и 

драгоцености покојног патријарха Бранковића (АСАНУК, МПА, А, 26, 100, 104 (информисан и епископ 

Лукијан), 144 (Саборски одбор), 176 (информација Хрватској Влади/ 1908). 
3 Застава, бр. 96, 2. мај 1908. 
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били у прилици да наметну избор владике вршачког Гаврила Змејановића пристати 

на овај компромис. Српска народна радикална странка (СНРС) је оштро 

демантовала ове тврдње.
4
 У складу са вишегодишњом праксом, започетом после 

Црквено-народног сабора 1902. СНРС је за разлику од либерала врло мало 

инсистирала на мађаризацији и положају народносних посланика на Угарском 

сабору. Сконцентрисани на задржавање власти у црквено-школским институцијама 

они су избор за патријарха доживљавали само као важну полугу одржавања свог 

положаја. Иако су либерали упозоравали на калкулацију Јаше Томића која ће 

довести до нових проблема у Митрополији, њихова снага на Црквено-народном 

сабору била је симболична, па се стога није могла очекивати значајнија промена 

курса радикалске политике. У тексту Избор српског патријарха (Пешти Напло) је 

анализирао радикалску политику као прагматичну – зближавањем са мађарском 

опозицијом они су рушили патријарха Бранковића и јачали српско-мађарско 

пријатељство. Стога ће се избор патријарха завршити у споразуму радикала са 

Владом, констатовали су у листу Напло
.5
 Либерали су већ тада тврдили да ће на 

предлог Шандора Векерлеа СНРС извесно гласати за Лукијана Богдановића и да се 

на Угарском сабору о томе већ увелико говорило од стране великог жупана Бачко-

бодрошке жупаније Бала.
6
 Непосредно пре избора Застава је писала да СНРС неће 

конфликт са Владом око избора патријарха, али су подсећали да избор одозго (од 

стране Владе) не могу подржати, пошто је патријарашко звање од великог значаја и 

за Србе и државу.
7
 Мађарорсаг је тврдио да су најозбиљнији кандидати за 

патријарха епископи Гаврило Змејановић, Михаило Грујић и Лукијан Богдановић. 

Самосталци фаворизују владику пакрачког Мирона Николића. Такође лист бележи 

да је владика Лукијан покушавао да се договори са радикалима, али да коначна 

одлука није донета.
8
 Пешти Хирлап је тврдио да ће радикали гласати за 

Змејановића, или администратора Богдановића. Тврдње према којима ће 

Богдановић имати патријарашко звање макар не добио већину Јаша Томић је 

одбацио.
9
 Што се тиче броја посланичких места уочи сабора, радикали су имали 40 

посланика, самосталци 29, 4 независна а либерали само Михаила Полит Десанчића. 

Политов став да је самосталцима прихватљив Лукијан, али да вероватно неће 

гласати за њега, радикали су одбацили.  

Пештер Лојд је 5/18. јула 1908. је објавио разговор/интервју са владиком 

вршачким Гаврилом Змејановићем о будућем избору за српског патријарха. 

Змејановић је тврдио да је пола године раније више пута разговарао са Шандором 

Векерлеом, и да је том приликом саветовао да се за администратора изабере 

најстарији епископ по посвећењу. Вршачки владика је схвативши да Угарска влада 

планира да подржи владику будимског Лукијана рекао да администратори стварају 

непријатеље и да је боље било да су њега изабрали у том случају, а не Богдановића, 

                                                 
4 Застава, бр. 112, 23. мај 1908. 
5 Браник, бр. 108, 15/28. мај 1908. 
6 Браник, бр. 112, 20. мај / 2. јун 1908. 
7 Застава, бр. 141, 30. јун 1908. 
8 Застава, бр. 143, 2. јул 1908. 
9 Застава, бр. 145, 4. јул 1908. 
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кога цени као поштеног и часног човека. Од тог момента Змејановић је по 

сопственом тврђењу био у Вршцу изолован од главних токова дешавања око избора. 

„За мене није срећа да будем патријарх, а није ни несрећа да не будем“, рекао је 

Змејановић. Такође је додао да се не може довести у питање његова лојалност 

везивањем за радикалну странку. Сам Змејановић тврдио је да је један високи члан 

СНРС (Ђорђе Красојевић – прим. Г. В.) разговарао са Векерлеом и да је добио 

уверавање да његов избор не може бити верификован од стране владара због сумње 

да радикали врше великосрпску пропаганду и да је једини погодан човек 

Богдановић. Змејановић је тврдио да Деже Банфи и Сел Калман могу потврдити да 

је чинио доста услуга држави и да се у преписци Бењамина Калаја налазе подаци о 

томе како се залагао за сузбијање свих антидржавних активности. Исто тако 

вршачки владика је подсећао да су радикали на изборима 1905. помогли да у 30 

срезова победе независњаци у изборима за Угарски сабор. Сам је тврдио да ће 

радикали гласти за њега, а самосталци за Мирона Николића. У поновљеном гласању 

радикали би подржали Михаила Грујића, констатовао је Змејановић.
10

  

У ауторском тексту Жарка Миладиновића, Државни интерес и избор српског 

патријарха, истицана је важност патријарашког звања за Србе, али и чувања 

достојанства истог. Наглашавано је да патријарх гарантује аутономију и да он мора 

имати подршку народа, те да није кључна ствар да ли патријарх зна мађарски 

(алузија на владику Змејановића који није знао мађарски – Г. В.), подсећајући на 

наметање митрополита Јована Ђорђевића (1769–1773) и патријарха Германа 

Анђелића (1882–1888), и потом на тзв. сукоб народа са патријархом Георгијем 

Бранковићем.
11

 Ауторским текстом Састанак нашег Народно-црквеног сабора 

огласио се и Михаило Полит Десанчић. Он је подсећао на низ нерегуларности које 

су учињене до момента отварања сабора (кршење одредби Саборског устројства из 

1875 – Г. В.), подсећајући да се румунски сабори и синоди одржавају у складу са 

законом. Политова кључна тврдња је била да радикалство код Срба чини највећи 

раскол и да се отуђују Срби из Хрватске и Славоније, који су били увек Милетићеве 

присталице, односно да се сукоб радикала и самосталаца на последњем Црквено-

народном сабору рефлектује на тотални слом црквено-школске политике. Он је 

посебно хвалио политику самосталаца од 1905. као најважнији чинилац одбране 

Срба у Хрватској, критикујући радикале за напад на опозицију хрватско-српске 

коалиције према бану Рауху и мађаризаторској политици. Он је додавао да ће 

самосталци тешко поднети „измећарство радикала“ и да је пораз Томићеве странке 

у Троједној и шире јужној Угарској известан на следећим изборима. Минуциозно 

вођа либерала је написао да ће Векерле наметнути Лукијана Богдановића и да ће 

радикали гласати за њега, али да самосталци ни у једном случају не могу трпети 

Векерлеово мешање у једну чисто српску ствар. Према Политовим информацијама 

део радикала ће ипак прво гласати за владику Змејановића, а ако тај избор не успе – 

гласови иду Богдановићу.
12

 Именовање министра правде Антала Гинтера за 

                                                 
10 Застава, бр. 147, 7. јул 1908; Браник, бр. 151, 8/21. јул 1908. 
11 Застава, бр. 151, 11. јула 1908. 
12 Браник, бр. 148, 4/17. јул 1908. 
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комесара Црквено-народног сабора ишло је у прилог тези да се држава врло 

озбиљно бавила питањем избор карловачког првојерарха.
13

 

Тешке речи су пљуштале на све стране. Радикали су остали при својој 

тврдњи да се ипак мора бирати најпре патријарх. Тврдњу самосталца Душана 

Поповића да су радикали променили причу како се не би замерили држави Никола 

Ђурђевић је одбацио. Поповић и Полит су тражили да се најпре изгласа уредба о 

дотацији свештеника, док су радикали сада имали идеју да се најпре мора изабрати 

патријарх који ће потписати поменуту уредбу (!? – Г. В.). Мита Клицин је тврдио да 

се не може без реда и поретка водити сабор како би желели Поповић и Полит.
14

 

Вођа либерала се поново огласио текстом Ко да буде српски патријарх, у коме је 

осуо критику на писање мађарских листова о овом важном српском питању, 

стављајући радикалима на терет да су својим понашањем директно допринели 

мешању Владе у послове црквено-школске аутономије. Он је јасно ставио до знања 

политичкој јавности да Змејановић нема шансе да буде изабран и да нема подршку 

ни у Будимпешти ни у Бечу. Према Политовим сазнањима Векерле се залаже 

искључиво за Богдановића. Ипак сам вођа либерала се заложио за избор пакрачког 

владике Мирона Николића као најпоштенијег и најчеститијег српског епископа. 

После њега је за другог кандидата именовао владику горњокарловачког Михаила 

Грујића.
15

  

Комесар Гинтер је отварајући сабор нагласио љубав владара према својим 

поданицима и додао да сазив сабора из 1906. има мандат да изабере новог 

митрополита- патријарха. Такође уз помну анализу свих пристиглих предмета, 

дошло се до закључка да се на првом месту мора водити рачуна о Цркви и да се 

прво мора изабрати нови црквени поглавар. Неки од предлога, по мишљењу 

владара, дубоко засецају у послове канонске и црквене природе и не могу бити 

решени без избора новог патријарха. Тек после избора патријарха може се решавати 

читав низ питања, или се може сазвати нови сабор. Јасно је речено да се ниједна 

одлука не може сматрати пуноважном док се не изабере патријарх. Назначен је 

тродневни рок за избор.
16

 Владика Мирон Николић је после тога, као најстарији 

епископ по посвећењу, отворио сабор позивајући на мир и слогу, наглашавајући да 

су Срби за два века Митрополије бирали свега 17 архипастира и да се избор мора 

спровести сталожено и мудро. Посланик самосталаца Васа Муачевић је одмах после 

тога поднео жалбу мањине због читања и обраћања комесара на мађарском језику и 

нагласио у име своје посланичке групе да се кроз обраћање комесара јасно види 

тенденција да се наметне изборни ред, да се одреди ток рада Сабора и да се 

октроише избор српског патријарха. После тога је уследила жестока расправа у 

                                                 
13 АСАНУК, МПА, А, 283/ 1908 (Сазив Црквено-народног сабора и именовање Гинтера за комесара). 
14 Застава, бр. 157, 17. јул 1908. 
15 Браник, бр. 155, 12/25. јул 1908. 
16 Говор ц. и к. комесара приликом отварања Црквено-народног сабора јула 1908. (Процедура отварања 

сабора прошла је у устаљеном реду. Најпре је послата депутација на челу са владиком темишварским 

Георгијем Летићем да поздрави комесара, а потом је прочитан рескрипт о сазивању сабора и именовању 

комесара. Постројена је била и војничка чета, а оркестар је одсвирао химну. Рескрипт је прво прочитан 

на мађарском језику, а затим по дозволи комесара на српском.) 
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којој су учешћа узели Светозар Прибићевић, Александар Рокнић, Јован Радивојевић 

Вачић, Лазар Обреновић и Никола Ђурђевић. За реч се јављао и др Коста Хаџи. 

Самосталцима је реплицирао и познати радикалски посланик Жарко Миладиновић. 

Посебно је непријатна полемика била између Светозара Прибићевића
17

, Ђорђа 

Красојевића, Мите Клицина и Саве Путника, у којој су неки од посланика „псовали 

Бога“ у саборници.
18

 Протести самосталаца јер је комесар прочитао одлуку да се 

одмах приступи избору патријарха, што је било кршење права посланика Црквено-

народног сабора да сами донесу дневни ред, били су у центру пажње друге седнице. 

Јован Радивојевић Вачић и Миша Михајловић су пребацивали Светозару 

Прибићевићу и Богдану Медаковићу да се раније нису бунили због наметања 

дневног реда на сабору,
19

 самосталци и Полит су оптужили радикале за покушај 

физичког линча, а либерали су тврдили да се у таквој атмосфери није бирао ниједан 

српски патријарх до тада. 

Приликом првог гласања 19. јула / 1. августа 1908. већину гласова је добио 

вршачки владика Гаврило Змејановић, кандидат радикалне странке, са 40 гласова, 

док је пакрачки владика Мирон Николић добио 30 гласова.
20

 СНРС је тврдила да 

самосталци и Полит покушавају да опструишу потврду „изабраног патријарха 

Гаврила“. Архимандрити Анатолије Јанковић и Георгије Видицки су јавно говорили 

да ће се иселити у Србију ако Змејановић буде потврђен. После самог гласања Мита 

Клицин је поднео комесару Гинтеру молбу да усвоји гласање сабора, што је комесар 

примио на знање. Такође, новоизабрани патријарх Гаврило је са балкона двора 

благосиљао радикале и вернике. Мало после тога са комесаром Гинтером су за 

Будимпешту отпутовали Ђорђе Красојевић и Мита Мушицки, којима се прикључио 

и Никола Марковић Ердељан. Радикалску делегацију су примили Векерле, Кошут и 

Апоњи, а Красојевић је лично изнео молбу да се потврди Змејановић. Комесар 

Гинтер је подржао предлог, а касније ће слично учинити и гроф Теодор Баћањи, 

Арпад Телеки и велики жупан Аладар Бала. Векерлеов одговор делегацији био је 

пун симпатија за Србе, али без директног одговора. 

Полит је тврдио да су епископи против Змејановића и да он сигурно неће 

бити потврђен за патријарха. У тексту После избора он је са жалошћу констатовао 

да је неодговорна већина покушала да наметне личност за коју се знало да не може 

бити патријарх и да је тиме нанета штета достојанству звања патријарха и Србима 

уопште. Став радикала да ипак могу покушати да натерају Векерлеа да предложи 

Змејановића Полит је сматрао неодговорним и наивним политичким ставовима који 

су знак несхватања политике коју води мађарска држава.
21

 Полит се декларисао да 

је заједно са самосталцима гласао за владику пакрачког Мирона Николића. Пешти 

Напло је тим поводом објавио повећи текст Мађари и Великосрби који је пренет у 

                                                 
17 Прибићевић је директно оптужио радикале да су мађарски војници и да су директно продали Црквено-

народни сабор Векерлеу, и да српски манастири припадају српским калуђерима, а не мађарској влади 

(алудирајући на манастирску уредбу). 
18 Црквено-народни сабор, прва седница 16/29. јула 1908. 
19 АСАНУК, МПА, Сабори, 1908, седница 2. 
20 Црквено-народни сабор, друга седница, 19. јул / 1. август 1908. 
21 Браник, бр. 163, 21. јул / 4. август 1908. 
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српским новинама, у коме се тврди да је Јаша Томић великосрпски агитатор који је 

под Пашићевим инструкцијама наступао да се избори за Змејановића. Човек за везу 

је био Иванић. Текст је обиловао тврдњама о рушитељским намерама Пашића и 

Томића када је у питању Мађарска, и следствено томе долази избор Гаврила 

Змејановића. „Потврда Змејановића била би издајство домовине“, констатција је 

којом се закључује текст.
22

 Самосталци су такође опширно писали о Змејановићу. 

Они су подсећали на велику мржњу која је постојала између њега и радикала. Као 

детаљ из његове биографије издвајају такође да је гимназију завршио са довољним 

успехом и без испита је 1869. примљен у Богословију. На инсистирање патријарха 

Германа био је војни капелан у Сарајеву, а потом на протекцију барона Федора 

Николића бива именован 1891. за управитеља манастира Крушедола. Самосталци су 

подсећали да је после избора за вршачког владику Змејановић оштетио школски 

фонд, да је циркуларном нотом наредио свештеницима да гласају за Банфија, после 

чега су радикалске присталице хтеле да га испребијају. Ипак, знајући да је 

Змејановић лукав и превртљив, они су га придобили за сарадњу у нападима на 

патријарха Георгија Бранковића. Они су такође на основу докумената Саборског 

одбора доказивали да је Змејановић оштетио касу манастира Крушедола за скоро 

4.000 форинти.
23

 

Сукоб на релацији Полит – Прибићевић – Томић био је наредних недеља у 

центру пажње. Клетве, увреде, личне увреде, лажи, одговори на исте, само су део 

колорита који је пратио избор српског патријарха. Ускоро је објављен у више 

бројева Томићев текст Како смо бирали патријархе кроз 200 година.  

На вест да Змејановић није потврђен за патријарха због незнања мађарског 

језика, Полит је тврдио да је таква одлука очекивана и да је он одраније указивао да 

ће Змејановићева неквалификација бити проблем. Шандор Векерле је сматрао да 

вршачки владика Змејановић није погодна личност за патријарха. Он је одбио 

његову потврду јер је тврдио да патријарх мора смирити сукобе, а пошто је 

Змејновић радикалски опредељен, да ће се сукобити само продубити. Такође је 

Векерле отворено говорио да патријарх мора знати мађарски, што није случај са 

Змејановићем. Стога је он предложио да се гласа за епископа будимског Лукијана 

Богдановића.
24

 Нови сазив Црквено-народног сабора је потврђен за 2/15. септембар 

1908. У рескрипту који је пратио позив, наглашено је да се владика вршачки 

Змејановић искључује из могућности за избор због незнања мађарског језика (што је 

дефинисано за великодостојнике одлукама Угарског сабора из 1840. и 1843/1844). 

Жарко Миладиновић је подсећао да ни Арсеније Стојковић ни Теофан Живковић 

нису потврђени и да су због тога настали велики проблеми у пословима Црквено-

школске аутономије. Полит је констатовао да је у питању жеља Будимпеште да 

скроз сломи Коалицију. Помен Апоњија о могућности стварања Мађарске 

                                                 
22 Застава, бр. 169, 1. август 1908. 
23 Србобран, бр. 166, 22. јул / 4. август 1908; О целом случају је био помно обавештен и Шандор Векерле 

коме су поднесени рачуни Саборског одбора на увид (АСАНУК, МПА, А, 202/1908). 
24 Kemény G. Gábor, Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a  dualizmus korában 

1867−1892,  köt., V, Budapest 1971, 244, 247−252. 



418 

 

православне цркве био је још један од видова притиска уочи наставка српског 

Црквено-народног сабора. Румунски листови су писали да је избор Лукијана 

Богдановића само корак до стварања поменуте цркве, а либерали су у тексту 

Мафијина тајна директно напали радикале да желе да заједно са Змејановићем 

приграбе приходе вредне 700.000 круна.
25

  

Уочи наставка рада сабора и поновног избора патријарха, опет се ауторским 

текстом Право избора српског патријарха огласио Михаило Полит Десанчић. Он је 

подсећао на суморну слику Срба у Монархији у моменту новог избора, алудирајући 

на хапшења у Хрватској и Славонији и предстојећу анексију Босне и Херцеговине. 

Он је пребацио радикалима да су сами хтели да изаберу свог патријарха, и да за 

разлику од Арсенија Стојковића и Теофана Живковића радикалски патријарх 

Гаврило није имао апсолутну већину. Тврдњу да Змејановић није изабран јер није 

знао мађарски Полит је одбацио као неосновану и неистиниту, пошто ниједан 

српски патријарх сем Георгија Бранковића није знао мађарски, а од епископа 

мађарски знају само Летић и Богдановић. Такође, мађарски језик није званични 

језик у Троједној. Он је са разлогом питао да ли српски сабор још увек има 

ингеренције да сам бира свог поглавара. На крају Полит је позивао на споразум и 

сарадњу.
26

 Сличне ставове поновио је и у тексту Нови избор српског патријарха, 

наглашавајући да је Змејановић од самог почетка одбачен као кандидат и да је 

Векерле поново ургирао за Богдановића. Исти став су понављали и самосталци. 

Радикали су окарактерисани као издајници српске идеје.
27

 

На сам дан отварања сабора Душан Поповић је тражио да се гласа о дневном 

реду и да се дневни ред утврди ван тачке о избору патријарха који је заказан за 

петак 5. септембар 1908. Самосталци су такође изричито тражили од Сабора да 

расправља о нападу на српске цркве, имовину и грб, као и о хапшењу Валеријана 

Прибићевића приликом Настићеве афере.
28

 Тако овог пута ни Црквено-народни 

сабор у освит избора патријарха није био поштеђен актуелних политичких догађаја 

које су и радикали и самосталци називали Хајка на Србе.
29

 Душан Поповић је 

детаљно расправљао о овом предлогу захтевајући што пре дијалог и став Црквено-

народног сабора о овом питању. Пошто се није могла доказати веза између избора 

патријарха са овим дешавањима, предлог је одбијен. У самом рескрипту од стране 

Франца Јозефа је стајало да је 1. августа добио молбу да се потврди избор Гаврила 

Змејановића за српског патријарха, али да у себи не осећа побуду да потврдом 

одобри тај избор. Такође, искључивањем поменуте особе из могућности поновног 

избора наређује се нова изборна седница (датум 16. август 1908). Исти текст је на 

мађарском прочитао и комесар Гинтер. У разговору са Кошутом Жарко 

Миладиновић и прота Стеван Михалџић су изјавили да СНРС не може гласати за 

владику Лукијана. Кошут им је саветовао супротно. Ускоро је Мита Клицин изјавио 

                                                 
25 Браник, бр. 173, 2/15. август 1908. 
26 Браник, бр. 184, 17/30. август 1908. 
27 Браник, бр. 192, 27. август / 9. септембар 1908. 
28 АСАНУК, МПА, А, 349/1908. 
29 Србобран, детаљно, бројеви 191−197, 1908. 
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да владика бачки Митрофан Шевић пристаје да се кандидује, али да има одређене 

услове, не прецизирајући о чему је реч. Делегација радикала је разговарала и са 

владиком Летићем, прота Михалџић са владиком Мироном, Никола Ђурђевић са 

владиком Грујићем. Самосталци и либерали су у великој мери ликовали због 

евидентног попуштања радикала на притисак министра привреде Кошута, тако да је 

све извеснији био избор Лукијана Богдановића. На седници 5. септембра (3. и 4. 

седница) почело се ипак интерпелацијом самосталаца о девастирању цркве у селу 

Дрљаче. Свештеник Петар Крајновић је захтевао да се на сабору расправља о 

прогону Срба у Троједници. Већина се сложила да се одмах по избору патријарха 

приступи тој теми. На седници 6. септембра 1908 (5. седница) владика бачки 

Митрофан Шевић добио је потребне гласове, а одбио је да се прихвати 

патријарашког звања. За Шевића је гласало 40 посланика (радикала), за Мирона 

Николића 27 (самосталци и Полит) и за будимског Лукијана 3 гласа (Евген Думча, 

прота Недељковић и Милош Ђорђевић).
30

 У свом образложењу потписаном 6/19. 

септембра, владика бачки Митрофан Шевић је тврдио да је избор обављен без 

његовог пристанка и воље, па стога не може да се прихвати патријарашког звања. 

Исту изјаву је пред сабором прочитао и комесар Гинтер на мађарском. Радикали су 

се после тога свим силама обрушили на бачког владику. Они су осудили његову 

себичност и кукавичлук инсистирајући на томе да се жеља народа мора поштовати 

и да је патријарашко звање повезано са испијањем чаше жучи до дна. Клицин је 

тврдио да комесар на сабору има већ потписане оставке и других епископа. Такође, 

СНРС је обнародовала да је владика Шевић два дана пред избор послао поруку 

посланичком клубу радикала да се неће прихватити звања.
31

 

Коначно, 9/22. септембра 1908 (6. седница) изабран је будимски владика 

Лукијан, који је на гласању добио 39 гласова, док је пакрачки владика Мирон 

Николић добио 25 гласова. Радикали су оправдање нашли у чињеници да су владике 

Георгије Летић и Михаило Грујић велики противници странке и да је Лукијан био у 

најмањем сукобу са странком. Такође, они су практичним разлозима оправдали 

избор како се не би још чекало на попуњавање патријарашке столице пошто је доста 

нагомиланих проблема и послова. Једно од оправдања радикала било је и да се мора 

избећи наименовање патријарха, као што је то било случај са Германом Анђелићем. 

Посебно је важно истаћи да су гласање за будимског владику у СНРС покушали да 

представе као својеврсну жртву у име српских интереса који су били угрожени 

дешавањима на Црквено-народном сабору.
32

 Дан уочи избора радикалски 

посланици Ђорђе Красојевић, Мита Мушицки и прота Божидар Поповић су били на 

разговорима код министра Ференца Кошута и одмах после тога код председника 

Владе Шандора Векерлеа. У разговору, који је трајао 45 минута, радикали су 

предали Векерлеу меморандум од 14 тачака програмског типа, претежно везаних за 

фондове и управу манастирским добрима. Одмах после избора радикали су хвалили 

избор патријарха Лукијана, тиме што су самосталцима и Политу онемогућили да се 

                                                 
30 Црквено-народни сабор 1908, седница бр 5, 6/19. септембар 1908. 
31 Застава, бр. 197, 8. септембар 1908. 
32 Застава, бр. 199, 10. септембар 1908. 
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настави неред у митрополијском пословима. Посебно је важна изјава новог 

патријарха да ће своје архипастирско управљање црквом наставити у сагласју са 

саборском већином. Пешти Хирлап је писао да Богдановићев избор сведочи да се 

наставља правац политике почет на сабору 1907. Патријарх је с друге стране обећао 

20% (140.000 круна) својих прихода за свештеничке плате и пензије.
33

 Политове 

тврдње да Лукијан није смео бити изабран за српског патријарха радикали су 

одбацили подсећајући на то да су либерали подржавали његовог претходника 

патријарха Георгија Бранковића.
34

 Либерали су Богдановићев избор називали 

комедијом и лакрдијом уз понижавајуће трчање мађарским министрима и додатним 

вређањем и дерогирањем права Црквено-народног сабора. Самосталци су Томића и 

Богдановића засули звиждуцима. Такође, либерали су се питали како је Томић сада 

успео да гласа за Лукијана када је на онакав начин рушио Бранковића 

(Богдановићевог ујака) и „какво је просветљење доживео Јаков да сада одступи од 

свих својих начела!?“ (текстови За 13 сребреника и Гуја у процепу).
35

 На улицама 

испред саборнице настављено је добацивање и обострано вређање између 

самосталаца и радикала. Додатну сенку на избор патријарха Лукијана је бацала 

чињеница да епископи нису хтели да гласају за њега и поред претњи које је упутио 

комесар Гинтер. Ниједан владика није гласао за српског патријарха! 

С друге стране, преламање односа хрватско-српске коалиције утицало је у 

великој мери на непријатељство на Црквено-народном сабору. Самосталци и 

либерали који су били у опозицији на Хрватском сабору нису, што је разумљиво, 

желели да гласају за владиног кандидата. Није без основа размишљање Јаше Томића 

како би да су самосталци и либерали постигли споразум са Векерлеом лако дошло 

до сагласја око новог патријарха. С друге стране, Полит је писао да је одраније 

позната чињеница да је Векерле још за Бранковићевог живота рачунао са 

                                                 
33 Приликом решавања питања пензионог осигурања свештеника, патријарх Лукијан је обећао стални 

годишњи допринос из својих личних средстава, а када је донета Мировинска уредба за српске 

православне свештенике у српској православној митрополији карловачкој, прилагао је сваке године 20% 

свог чистог прихода Свештеничко-удовичком фонду. Још 1909. године патријарх Лукијан је основао 

Синодски фонд у који је прилагао 50.000 круна годишње за синодске и црквено-просветне циљеве. Свети 

архијерејски синод је на његову иницијативу 1911. донео Уредбу за дворско монашко свештенство у 

православној Митрополији карловачкој. У статус придворних монаха могао је бити примљен само 

академски образован младић православне вере и српске народности. Ово је била школа у којој су 

школовани млади монаси за више положаје у цркви. Када је хрватско-славонско-далматинска влада 

крајем јануара 1909. одузела право јавности српској учитељској школи у Пакрацу, патријарх Лукијан је 

предузео одговарајуће кораке и школи је враћено право јавности. Патријарховом иницијативом 

Благодјејање митрополита Стефана (Стратимировића) преуређено је у модерни гимназијски интернат 

− Стефанеум, у  којем је око четрдесет гимназијалаца имало бесплатан стан и храну. Морамо додати да 

је великом заслугом патријарха Лукијана генерално обновљена Саборна црква Св. Николе, која је поново 

освећена 1910, о чему сведочи и спомен-плоча у самој цркви. На иницијативу патријарха настала је и 

чувена слика Уроша Предића Узбуркано море, која приказује Светог Николу како благосиља патријарха 

Лукијана који клечи пред њим тражећи благослов за спас цркве. Слика се данас чува у Српској 

патријаршији у Београду. Портрет Богдановића из 1925. такође је дело Уроша Предића. 
34 Застава, бр. 201, 12. септембар 1908. 
35 Браник, бр. 203, 11/24. септембар 1908; Браник, бр. 204, 12/25. септембар 1908; Браник, бр. 205, 13/26. 

септембар 1908; Србобран, бр. 203, 10/23. септембар 1908; Србобран, бр. 204, 11/24. септембар 1908. 
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Богдановићем као новим патријархом. Полит није априори одбацивао Лукијана као 

патријарха, али га је и подсећао на покојног патријарха (и ујака) Георгија 

Бранковића који му је омогућио избор на будимску епископску столицу. Полит није 

крио да је његово противљење избору проистекло директно из поступака бана Рауха 

против Коалиције, па се стога није могло гласати за владиног кандидата. Томић и 

Клицин су одбацили Политове идеје тврдњом да није српска аутономија предмет 

поткусуривања хрватско-српске коалиције и Угарске владе, већ питање српског 

народа и цркве. 

Устоличење патријарха Лукијана у највећој мери било је у сенци дешавања 

везаних за анексију Босне и Херцеговине. Све отвореније се писало да се зна датум 

анексије и да се више не може сакрити чињеница да ове српске покрајине долазе 

под власт Двојне монархије.
36

 Датум устоличења је обнародован за 25. септембар / 

8. октобар 1908. Ускоро је свака вест почињала причом да се очекује анексија Босне 

и Херцеговине, па се сва јавност окретала ка овој горућој теми у решавању српског 

питања. У светлу тог писања нашло се места и за чланак Нови патријарх – ново 

доба у коме се писало о томе да је два века раније основана Крушедолска 

митрополија и да се од новог патријарха очекује промена курса политике и већа 

сарадња са народом, што је патријарх и наговестио одрицањем од дела прихода. У 

свом говору приликом устоличења патријарх Лукијан је рекао и да се узда на првом 

месту у Бога и своје вернике и да ће тешко бреме патријарашког достојанства 

носити смирено и у корист Митрополије и за бољитак црквено-школска аутономије. 

Никола Ђурђевић се такође хвалоспевним говором обратио патријарху 

Богдановићу, тврдећи да се све жеље народа сада усмеравају ка њему, правом 

наследнику Црнојевића и Рајачића.
37

 На маргинама тих дешавања, дат је и један 

опис устоличења српског патријарха. Изнад ових редова стизали су брзојави из 

Београда који су говорили о скупљању добровољаца и незадовољству широм 

Србије анексијом Босне и Херцеговине. Сви текстови усмерени су били искључиво 

ка дешавањима везаним за анексију Босне и Херцеговине. Врло сличне текстове 

објављивао је и Политов Браник. Узаврела атмосфера помешана са осећањем 

националног пораза била је присутна код либерала.
38

 На седници Црквено-народног 

сабора 24. септембра / 7. октобра званично је прочитан рескрипт цара Франца 

Јозефа о потврди за патријарха Лукијана Богдановића. Краљевски комесар Гинтер 

такође је прочитао саопштење и проглас на мађарском језику (на шта је поново 

жалбу поднео Васа Муачевић). Похваљена је мудрост и трезвеност саборских 

посланика, а саборске седнице су одложене до даљњег.
39

 Либерали су атмосферу са 

устоличења приказали крајње суморно и негативно. Народ је хладно поздрављао 

патријарха. Атмосфера објављене анексије и самог начина избора патријарха 

допринела је оваквој ситуацији. Говор комесара Гинтера на мађарском у српској 

цркви посебно је наишао на негативан одзив. Улазнице за устоличење такође су 

                                                 
36 Застава, бр. 207, 19. септембар 1908. 
37 Исто. 
38 Браник, бр. 216, 26. септембар / 9. октобар 1908. 
39 Исто. 
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биле на мађарском. Заклетва је прочитана и изговорена на латинском. Било је и 

више узвикивања имена владике Мирона, а неки су чак узвикивали Гаврила (али се 

Змејановић ипак није појавио). Сви су поздравили благ и помирљив говор новог 

патријарха.
40

 Дан касније одржана је и прва седница Црквено-народног сабора под 

председништвом патријарха Лукијана. Васа Муачевић се обратио патријарху и 

сабору истичући више повреда и понижавања до којих је дошло приликом 

устоличења од стране комесара Гинтера и затражио изјашњавање о њима.
41

 На 

следећој седници (деветој 10. октобра) проглашено је да се сабор одгађа на 

неодређено време. Жарко Миладиновић је изјавио да је учињен велики напор 

избором новог патријарха и да ће се јануара 1909. тражити поновно заседање 

најважнијег српског представничног тела у Монархији. Тако је симболички 

анексијом Босне и Херцеговине почело управљање Митрополијом патријарха 

Лукијана Богдановића. 

Још неколико важних догађаја се десило у неколико година колико је 

Богдановић био првојерарх. Током његовог управљања Митрополијом одржана су 

два црквено-народна сабора, 1910. и 1911. године, а црквено-школска аутономија је 

у великој мери сужена чувеном Наредбом цара Франца Јозефа уз подршку Угарске 

владе 11. јула 1912.
42

 Следећи пример патријарха Георгија Бранковића, покушавао 

је да помагањем просвете и сиромашних ђака стекне углед и ауторитет у пословима 

управљања Митрополијом. Српска штампа је врло често негативно коментарисала 

његов приватни живот, као и његову лојалну политику према Угарској влади, 

нарочито током балканских ратова. Често је нападан да има жељу да средиште 

Патријаршије премести из Сремских Карловаца у Будимпешту. Постављало се 

питање да ли је тиме још више урушавана већ увелико девастирана српска 

политичка и црквена сцена у предвечерје сужавања аутономије 1912. Пораз 

радикала на Црквено-народном сабору 1910. и долазак самосталаца као доминантне 

политичке снаге открио је многобројне злоупотребе и мноштво неодговорних 

потеза које су прваци радикала учинили приликом свог управљања Фондовима 

1902–1910. Отуда се врло често перо Јаше Томића знало усмерити ка јерархији и 

патријарху као „слугама и противницима народа“, иако је и сама радикална странка 

блиско сарађивала са водећим мађарским политичким странкама. Помало је 

иронично, с обзиром на начин на који су радикали изабрали Богдановића. С друге 

стране, патријарх Лукијан, као личност по сензибилитету много ближа Будимпешти 

                                                 
40 Браник, бр. 217, 27. септембар / 10. октобар 1908. 
41 Црквено-народни сабор, седница бр. 8, 26. септембар / 9. октобар 1908. 
42 Том приликом ван снаге су стављене многобројне одлуке српских Црквено-народних сабора. Укинуте 

су Уредба од 29. маја 1871. о привременом устројству епархија, Уредба од 29. маја 1871. о привременом 

устројству православног митрополитско-црквеног и народно-школског савета, Уредба од 29. маја 1871. о 

изборном реду саборских посланика, Уредба од 14. маја 1875. о устројству Црквено-народног сабора, 

уредбе и одредбе које су настале из тумачења наведних, као и Статут од 23. марта 1908. Министар Лукач 

је дао упутство патријарху Богдановићу 17. јула да се ова наредба спроведе у дело, о чему је Богдановић 

упутио посланицу 26. јула 1912 (АСАНУК, МПА, А, 237/1912, са својеручним писмом цара Франца 

Јозефа и Ласла Лукача, уз пропратна писма епископима од стране патријарховог секретара др Лазе 

Секулића). 
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него Сремским Карловцима, није успевао да нађе одговарајући начин да повеже 

конце српске политике и Цркве у Аустро-Угарској.
43

 Отуда је његов нестанак 

изазвао праву лавину коментара и сензационалистичких претпоставки на 

страницама штампе, од којих велики број није одговарао односу према српском 

патријарху. 

На прву вест о нестанку која се јавила у патријаршијским круговима у 

Сремским Карловцима огласила се новосадска штампа. Под насловом Нестанак 

патријарха Лукијана Богдановића радикалска Застава је потврдила гласину да је 

карловачки првојерарх који се налазио на лечењу у Бад Гаштајну нестао, додајући 

да се у пештанским круговима коментарише како је убијен као жртва 

јужнословенске завере. Ипак, радикали су тврдили да је патријарх задњих дана био 

потпуно растројен и да је неколико дана пред смрт већ једанпут нестао и да је 

онесвешћен донет у хотел. Последњи пут је виђен 1. септембра, када је отишао у 

шетњу из које се није вратио. Застава је подсећала на његов избор за патријарха и 

на противљење епископа Мирона Николића, Георгија Летића и Михаила Грујића 

његовом именовању. „Избор вршачког владике Гаврила, па затим бачког 

Митрофана влада није желела да потврди“, била је једна од кључних констатација 

поменутог текста. Такође, радикали су истицали да је патријарх Лукијан пристао да 

после укидања аутономије 1912. спроведе комесарску управу и да оснује 

православно мађарско владичанство. Они су сматрали да је патријарх био изолован 

и омражен, што је један од узрока његовог здравственог стања.
44

 Невероватно је да 

се радикали тада нису сетили начина како је текао избор патријарха кога су хвалили 

посебно у периоду 1908–1910. 

Већ у следћем броју доноси се вест да је нађен шешир патријарха Лукијана и 

да је на мосту према коме се упутио нађена трула сломљена даска. Такође, 

пронађена је и визиткарта извесног Винка Карловца од кога је патријарх купио 

поменути шешир. У бечком листу Neue Freie Presse се исто тако писало о овом 

                                                 
43 Још приликом избора за патријарха Лукијан није журио са доласком у Сремске Карловце. Како је 

забележио прота Стеван Чампраг, „патријарх је иначе више волео живот у престоници него у паланци 

Сремским Карловцима, па се тешким срцем растао са Будимом, тек онда када је нови епископ 

устоличен.“ (Стеван Чампраг, Успомене, Сент Андреја 2001, 57−59).  Занимљиве описе о патријарху 

Лукијану оставио је и Дејан Медаковић у свом Ефемерису забележивши причу своје тетке Паве, супруге 

Радивоја Врховца, дугогодишњег председника Матице српске и директора Карловачке гимназије. 

„Луксуз на Двору увео је патријарх Георгије [...] и сад још стоји његов тронзал са балдахином испод 

којег је примао депутације као какав кнез. Леп старац и увек негован. Попови и калуђери по три пута 

метанишу док му прилазе руци. А тек патријарх Лукијан! Тај ти је био прави обешењак и херцбрехер 

пештанских дама. Као будимског владику јуриле су га мађарске грофице. Једном сам га у Карлсбаду 

срела у цивилу, хохелегант, мало бео у лицу, и са прекрасним црним очима ухваћен болешћу, али никоме 

се није никада жалио, увек отмен и дискретан. И смрт му је остала загонетна [...]. И он се возио 

фиршпенером, само је Бранковићеве беле липицанере заменио црним араберима, нико није знао да 

репрезентира као он, био је рођени господин.“ Код Медаковића налазимо и опис како је Богдановић, док 

је био епископ будимски, на крају литургије за Богојављење видевши чувену пештанску глумицу Клару 

Кири, пришао јој и пољубио у руку. Исти опис налазимо и код Борислава Михаиловића Михиза у 

Аутобиографије о другима (Дејан Медаковић, Ефемерис, књ 1, Београд 1995, 322 passim; Срђан Ерцеган, 

Лукијан, Сремски Карловци 2013, 319). 
44 Застава, бр. 190, 24. август / 6. септембар 1913. 
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догађају уз сумњу да је Богдановић убијен. Питање бечке штампе „ко би имао 

користи од његовог убиства“ није коментарисано у Застави. Радикали су и тада 

инсистирали на тези да је кључни моменат за нестанак и смрт патријарха била 

његова душевна болест која је настала од критика и напада после укидања 

аутономије, односно због расцепа у његовом бићу, јер је „одан својој домовини, а 

веран Српству“, што је према тврдњама СНРС било немогуће.
45

 

Јаша Томић је у ауторском тексту Ко је одгурнуо патријарха Лукијана у 

провалију изнео низ тврдњи у вези са овим догађајем. Он се осврнуо на чињеницу да 

су многи српски патријарси умрли мистериозном и насилном смрћу, али да ниједан 

није умро на начин на који је умро Лукијан. Кoнкретно, Томић је тврдио да је 

помрачење ума и душевно растројство био сигуран узрок патријархове смрти. 

Томић је изричито навео да сматра да патријарх није убијен и додао да му је сасвим 

јасно да Црква не може прихватити чињеницу да се једно свештено лице могло 

убити. Његова мисао у овом тексту била је усмерена против патријархове околине 

за коју је сматрао да је својим саветима потпуно одгурнула Богдановића у издају, 

коју после није могао да поднесе. Томић је оштро одбацио претпоставке да су 

радикали својим нападима довели до патријархове смрти или његовог психичког 

обољења. Осим Томићевог тескта, објављена су и подсећања на тзв. недела 

патријарха Лукијана, у вези са непријатељском политиком Аустро-Угарске према 

Србији током балканских ратова коју је он подржао. Такође се наглашавала 

чињеница да је Богдановић био мађарофил и да се залагао за увођење мађарског у 

основне школе.
46

 

Исто тако либерали Михаила Полит Десанчића су од првог дана помно 

пратили дешавања у вези са мистериозним одласком и нестанком патријарха. 

Штура вест да се Богдановић није вратио из шетње после ручка
47

 проширена је 

причом о томе да је направио велику штету у српској аутономији на саборима 1910–

1911, и оставио за себом дугове. Према Десанчићевом мишљењу, патријарх је био 

слаб на политичке жеље пештанске господе и његова лична судбина је за истинско 

жаљење, без обзира на недела која је починио из слабости. Представници либерала 

сматрали су да је врло лоше на такав начин бацати љагу на Србе, и да треба пустити 

полицију да ради свој посао.
48

 Ипак, и код либерала је провејавала мисао да је 

Богдановић доживео несрећу зато што се завадио са народом и да за његово 

душевно стање највећу кривицу сносе његови саветници који сада оптужују 

фанатичне Србе за патријархово убиство. Десанчић је писао да Богдановић све 

више добија ореол „патника“ и да се све јасније увиђа да он није главни кривац за 

проблеме у Цркви у школи, већ његови саветници који су њиме манипулисали.
49

  

У занимљивом ауторском тексту, правој рекапитулацији српске историје у 

Монархији,  вођ либерала је дао пресек постојања Карловачке митрополије са 

                                                 
45 Застава, бр. 191, 26. август / 8. септембар 1913. 
46 Застава, бр. 192, 27. август / 9. септембар 1913; Застава, бр. 193, 28. август / 10. септембар 1913. 
47 Браник, бр. 167, 25. август / 7. септембар 1913. 
48 Браник, бр. 168, 27. август / 9. септембар 1913. 
49 Браник, бр. 169, 28. август / 10. септембар 1913. 
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освртом на трагичне догађаје у Бад Гаштајну. Десанчић је сматрао да Срби са 

Црнојевићем није требало да поверују обећањима из Беча о равноправности и 

бољем животу, већ да остану у Србији. Он је инсистирао на томе да је Пећка 

патријаршија била матица црквеног живота до укидања 1766. Главне српске 

институције: војводу и Црквено-народни сабор, власти су увек сузбијале и укидале, 

док је током 1848–1849. крвљу плаћена Војводина на крају обезвређена и укинута. 

Исти је случај и са титулом патријарха која је на Мајској скупштина дата Рајачићу 

(касније потврђена од државних власти, али не и од помесних цркава). Он је 

упозоравао да Мађарски устав не познаје институцију војводе и патријаршије, као и 

да је Калман Тиса забранио свако помињање српског војводе. Према Десанчићевом 

ставу зато се и мора у Новим крајевима обновити српска патријаршија, којој ће се 

прикључити сви Срби, а у Карловцима би било добро да се устоличи митрополит и 

архиепископ, као што је некада било, јер држава манипулише звањем патријарха, 

кога по уставу ни сама не признаје.
50

 

Загребачки самосталци такође нису остали по страни када је у питању 

нестанак патријарха. Прве вести о његовом непојављивању у хотелу и о његовом 

нервном растројству објављене су готово одмах када и у Новом Саду.
51

 Под 

насловом Нестало српског патријарха дата је хронологија догађаја који су 

уследили пре нестанка. За Богдановића се тврдило да је био миљеник среће и да о 

овом догађају пишу све европске новине. Консултујући једног епископа, Србобран 

је одбацио могућност да је нервоза и душевно растројство кључан фактор за 

трагичан нестанак Богдановића. Самосталци нису одбацивали могућност да је 

патријарх несрећно сам страдао приликом шетње, али о смишљеном убиству се 

тешко могло говорити. Поводом тврдње о убиству патријарха Лукијана, доносимо 

вест из пештанске штампе, из листа А Nap, у коме је стајало да је Богдановића убио 

један сељак из јужне Угарске зато што је превише друговао са Мађарима и што је 

сматран пријатељем Мађарске.
52

 

Синод је на својој седници тим поводом донео конфузну одлуку да се позове 

патријарх Богдановић да се врати у року од шест месеци и шест дана, или ће, у 

супротном, бити биран нови поглавар Митрополије. Јаша Томић је поменуто стање 

                                                 
50 Браник, бр. 170, 31. август / 13. септембар 1913. 
51 Србобран, бр. 189, 24. август / 6. септембар 1913. 
52 Приликом истраживања у Сентандреји у Архиву Српске православне епархије будимске, наишли смо 

на свежањ исечака из пештаских новина које су писале о нестанку патријарха Лукијана. Иако се вести 

подударају са натписима из Заставе и Браника, додајмо да је лист Az Est тврдио да је патријарх био 

замишљен и да није ни са ким разговарао и да је видно било да му је психа оболела. У истом листу дат је 

опис догађаја неколико дана раније када је патријарх пронађен без свести недалеко од хотела. У листу 

Pesti Hirlap помније се писало о наведеном инциденту и више се инсистирало на тези о мистериозном 

мушкарцу и жени са којима се патријарх срео, што га је посебно узнемирило. Исто тако, приликом 

истраживања у Сентандреји имали смо прилике да видимо слике тела унакаженог патријарха Лукијана 

Богдановића, баш као и слике са обдукције. И поред прилично непријатног призора делова тела 

патријарха, слике су објављене и код Ерцегана и код Петровића у наведеним књигама. За превод ових 

новинских чланака, као и докумената из Земаљског архива посебно смо захвални покојном пријатељу др 

Тибору Палу, који нас је током више разговора о патријарху Лукијану које смо имали приликом 

истраживања у Будимпешти, подржавао да завршимо овај рад који је стајао у рукопису од лета 2008. 
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окарактерисао као апсурдно, јер „патријарха полиција тражи као мртвог а Црква као 

живог“. Он је посебно сатирично критиковао тезу да су патријарха убила три 

мушкарца и једна жена, што се почело јављати као вест у дворским круговима у 

Карловцима.
53

 У Застави нису саопштене одлуке Синода у целости. За привременог 

управитеља именован је најстарији владика по посвећењу – епископ пакрачки 

Мирон Николић. Он је добио сва овлашћења црквене природе која му припадају да 

управља Митрополијом до проналаска патријарха Лукијана. Одлука Синода морала 

се јавити свештеницима, уз обавезу да се у молитвама на литургији и даље помиње 

име патријарха Лукијана и да су свештеници у обавези да се моле за његово 

оздрављење. У прилогу је дат и текст молитве. Записник су потписали сви чланови 

Синода.
54

 

Одмах после тога појавила се вест да је настао прави лом у вези са 

патријарховом оставштином. Његови реални годишњи приходи били су преко 

600.000 круна. Пештанска штампа је писала да извесна госпођа Милана Стојић 

потражује преко 200.000 круна, односно суму коју је позајмила Богдановићу уочи 

његовог пута у Бад Гаштајн. Иста госпођа Стојић потраживала је још 300.000 круна 

на име помоћи за васпитавање своје ћерке Вере.
55

 Пештански листови такође су 

тврдили да није никаква тајна да је Лукијан био у врло присним односима са 

поменутом госпођом Стојић.
56

 Београдска Правда је тим поводом донела вест да је 

патријарх Лукијан побегао у Америку и да је уједно нестала и 29-годишња сестра 

једног угарског високог званичника, која је распродала своју личну имовину. Томе 

је придодат податак да је патријарх узео 120.000 круна од кукуруза и 200.000 круна 

од госпође Стојић и после тога нестао.
57

 Сличне вести о овом случају пренео је и 

самосталски Србобран. Они су тврдили да је патријарх био велики пријатељ и 

заштитиник госпође Милане Стојић и њене ћерке Вере. Она је тврдила како се 

Богдановић јавио писмима из Карлових Вари у врло лошем стању. Такође пре 

поласка у Бад Гаштајн позајмио је од ње 200.000 круна, док је онa лично 

потраживала још 300.000 за васпитање своје ћерке.
58

 И либерали су се тих дана 

бавили приватним животом патријарха Богдановића. Њихов Браник је тврдио да су 

                                                 
53 Застава, бр. 202, 7/20. септембра 1913. 
54 АСАНУК, МПА, А, 306/ 1913, седница 3/16. септембар 1913. 
55 Приликом истраживања у Државном архиву Мађарске у Будимпешти наишли смо на одређени број 

докумената везаних за жалбу поменуте госпође Милане Стојић. Она је у писмима председнику Владе 

Иштвану Тиси доказивала да је патријарх Лукијан од ње позајмио 200.000 круна и да је такође патријарх 

био дужан да води рачуна о Вери, односно да за случај његове смрти обавезу школовања и стипендирања 

Вере преузме држава. У прилогу Милана Стојић је дала читав низ рачуна за ствари које је купила или 

добила од Богдановића за сређивање куће или личне потребе, од шешира и скупоцених парфема до 

намештаја или књига (MOL, K 26, 1914, dob. 998, dok. 702, 1902, 1908). 
56 Застава, бр. 205, 11/24. септембар 1913. 
57 Застава, бр. 217, 25. септембар / 8. октобар 1913; Аустроугарска амбасада у Вашингтону је јавила 

Министарству спољних послова две вести везане за Богдановића. Најпре да је на патријарха извршен 

атентат. Нешто касније се помињала личност под именом Туцић за коју су кливлендски Срби помислили 

да је Богдановић, о коме су генерално мислили да је плаћеник мађарске владе (МОL, K26, 1914, dob. 998, 

dok. 563). 
58 Србобран, бр. 202, 10/23. септембар 1913. 
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жене волеле патријарха и да се често виђао у друштву богатих и лепих жена у 

Пешти. Дословно се писало да је Лукијана „вукла свака сукња“ те да је извесна 

пештанска глумица и дива Илка Палмаји, још док је патријарх био гимназијалац, 

„имала са њим интимне односе и купала се у шампањцу“.  

Дана 22. септембра / 4. октобра 1913. владика горњокарловачки Михаило 

Грујић је и званично потврђен за администратора Митрополије. Радикали су одмах 

после тога напали Грујића да испод жита преговара са Владом око сазивања новог 

сабора.
59

 На исти начин су и либерали окарактерисали одлуку да се за 

администратора именује Грујић, правдајући став његовим лошим односом према 

Србима током Велеиздајничког процеса. Они су посебно били кивни на 

формулацију у којој је стајало да је Српска патријаршија била упражњена.
60

  

Именовање владике Грујића било је сасвим извесно, иако су либерали и 

радикали били против њега. Председник владе Иштван Тиса свакако је добро знао 

прилике на српској политичкој сцени пре доношења ове одлуке. Избегавање 

најстаријег по посвећењу владике Мирона Николића из Пакраца ишло је у прилог 

овој тези. Сасвим је извесно да Тиса није желео да ризикује јачање положаја 

радикала или било какву компликацију коју би могла изазвати вест о проналажењу 

тела или смрти патријарха Богдановића. Сам владика Михаило Грујић по ступању 

на место администратора је истакао да неће бити на страни политичких странака и 

да се као конзервативац увек залагао да се на прави начин уреде односи цркве и 

државе. Самосталци су тим поводом тврдили да је владика Грујић ипак преговарао 

са радикалима уз услов да се потпуно одстрани Јаша Томић у погледу уплива у 

црквене послове.
61

 Ускоро је, у понедељак 13/26. октобра, објављена вест да је 

несумњиво пронађено тело патријарха Богдановића.
62

 У првом некрологу 

објављеном у Застави, наглашено је да је олако добио владичанску митру, и да је 

слепо навикао да слуша све што Влада захтева. Из тог разлога он је нанео велику 

штету аутономији. „Веровао је да је срећа у новцу, што му се касније осветило.“ На 

концу је стајало да је отишао Богу на истину, али да се није прославио својим 

делима. Либерали су у Бранику објавили да је свеједно да ли је патријарх извршио 

свесно или несвесно самоубиство, већ да је много значајније шта је за себом оставио 

у Цркви. Помињало се да је, као слаб и неодлучан, давао све шансе Мађарској влади 

да чини како жели и да је стално у чињењу држави пуштао леству ниже и ниже. Баш 

као и радикали, и Политови либерали су тврдили да је патријарха сустигло његово 

                                                 
59 АСАНУК, МПА, А, 319/1913; Застава, бр. 224, 3/16. октобра 1913. 
60 Браник, бр. 197, 7/19. октобра 1913. 
61 Србобран, бр. 218, 28. септембар / 11. октобар 1913. 
62 Администратор владика Грујић је после тога послао окружницу свештенству и монаштву о смрти 

патријарха и процедури која ће уследити на сахрани и приликом опела (К I, 4109/457, 1913). Архијереји и 

свештеници су по одређеној процедури и поретку морали да узму учешћа у сахрани карловачког 

првојерарха. Штампан је и посебан распоред церемонијала и распоред стајања у Саборној цркви Св. 

Николаја. 
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чињење на штету народа, „као што ће се десити са сваким будућим епископом и 

патријархом који буде чинио слично или исто“.
63

  

Патријархов леш је пронађен 26 километара од Бад Гаштајна, обмотан око 

стуба омањег моста. Вода је у потпуности осакатила леш, од главе је остала доња 

вилица, по којој је идентификован. Велики део тела је био потпуно уништен. 

Пронађена је и ципела на десној нози.
64

 Бечки прота Михаило Мишић је био 

задужен да пренесе његово тело у Будимпешту а одатле у Карловце на сахрану. 

Јаша Томић је у свом чланку писао и о предстојећој сахрани патријарха Лукијана. 

Он је сматрао да ће народ бити ојачан и да се „већ чује да се јавио Бог“. Ипак, 

Томић је додао да патријарх није сам одговоран за пропаст аутономије, већ и 

његови саветодавци и пријатељи. „Себичњаци, ласкавци и бедници, који данас жале 

патријарха“, нагласио је Томић.
65

 Самосталци су унеколико другачије писали о 

смрти карловачког патријарха. Помало подругљиво поручено је радикалима да 

њихови дописници могу да се  врате из Бразила. Ипак је констатација да је смрћу 

патријарха Богдановића „Српство добило највише“ врло слична радикалским 

тоновима тих дана. Радикалима и Јаши Томићу је посебно замерано што су 

подржали на крају патријарха Лукијана 1908. јер су Красојевић и Томић међу 

првима честитали избор, а заузврат им је у Пешти Богдановић врло често био од 

користи. Писање Заставе о нестанку патријарха коментарисано је као недостојно, 

пакосно и кукавички, па и издајнички. „Крај и крах морала је био један од 

најпознатијих симбола Заставе, па чак и када су у питању покојни патријарси“, 

била је порука политичких самосталских ривала из Загреба.
66

 

Сахрана карловачког патријарха описана је релативно опширно, уз 

констатацију да народ није дошао из целе Митрополије и да је патријарх крив за 

урушавање аутономије. Опело је одслужио администратор Грујић уз саслужење 

владика Змејановића и Летића, једино је био одсутан владика пакрачки Мирон. 

Краља Петра на сахрани је представљао генерал Божа Јанковић. Патријарх 

Богдановић је сахрањен у Ваведењској цркви у Сремским Карловцима поред свог 

ујака патријарха Георгија Бранковића.
67

 Релативно помно и Браник је пренео детаље 

са сахране, описујући литургију и поворку која је уследила потом.
68

 У тексту Шта 

даље Полит је  подсећао да ниједан српски патријарх или митрополит није доживео 

судбину да се верници не могу опростити са њим и целивати тело, већ да буде 

сахрањен са остацима остатака унакаженог тела. Он је предлагао да се народу врати 

управљање Црквом, пошто је очигледно епископат неспособан да реши проблеме 

                                                 
63 Застава, бр. 233, 13/26. октобар 1913; Браник, бр. 203, 15/28. октобар 1913; Србобран, бр. 231, 14/27. 

октобар 1913. 
64 Застава, бр. 234, 15/28. октобар 1913. У списима у Сремским Карловцима, наишли смо на детаљан 

полицијски извештај и попис патријархове собе који је урађен после патријарховог нестанка. До танчина 

су пописани сви делови личних, интимних делова одеће, личних предмета и ствари патријарха 

Богдановића. 
65 Застава, бр. 238, 19. октобар / 1. новембар 1913. 
66 Србобран, бр. 236, 21. октобар / 3. новембар 1913. 
67 Застава, бр. 239, 21. октобра / 3. новембра 1913. 
68 Браник, бр. 208, 22. октобра / 4. новембра 1913. 
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који настају на релацији између Владе и верника. „Верници и грађани немају 

никакву заштиту од стране Владе и Државе, а страначка политика често води Цркву 

у њеним лутањима“, тврдио је Полит. Подсећање да протестантске заједнице у 

Угарској боље функционишу и да нема страначко-црквених проблема било је credo 

овог чланка, који је завршен горком политичком опоменом да је стање досегло 

доњу критичну тачку постојања Срба у Монархији.
69

 Либерали нису заобишли ни 

чињеницу да представник Србије на сахрани патријарха Богдановића генерал Божа 

Јанковић није сачекан и испоштован на начин како му то доликује. Он је боравио у 

Патријаршијском двору, али га администратор Грујић није одмах примио, већ је 

чекао, па затим по свештенику јавио Јанковићу да је спреман да га дочека у салону. 

Јанковић је том приликом одговорио да је заступник српског краља и да неће ићи на 

подворење једном епископу, већ да очекује да епископ дође до њега! Исто тако, 

приликом саме литије представници римокатоличке цркве су пешачили, док су 

нижи чиновници Владе вожени фијакером.
70

  

Додајмо да је црквени лист Богословски гласник, који је лично основао и 

помагао патријарх Богдановић, знатно мање писао о овим догађајима, али је 

умрлица са некрологом изразито симптоматична за црквено схватање и сагледавање 

ових догађаја. „Сјајан и успешан живот се завршио страшном и ужасном смрћу“, 

била је почетна мисао. Затим: „Нова крвава и дубока црта живота се урезала таквом 

смрћу“. Уследило је и питање „Зашто допусти Господ да нам мртав и унакажен, 

немо и речито покажеш изобличење нашег живота и поуку како страшан зна бити 

Господ у посети својој?“ Аутор некролога архиђакон Иринеј Ћирић – каснији 

епископ бачки, 1933–1955, један од најученијих српских владика, дугогодишњи 

члан Синода и члан Комисије која је основала Екуменски покрет Цркава; после 

Другог светског рата често хапшен као изразити антикомуниста –  врло сликовито и 

сугестивно је описивао личне особине покојног патријарха као смерне, уз велике и 

тешке обавезе и одговорност коју је имао и са трпљењем и смерношћу издржавао. 

Нападе на патријарха карактерисао је као недостојне, али није негирао да су га 

клеветали и пријатељи и непријатељи. Патријарх Богдановић уздиже се у овом 

некрологу на ниво трагичног, епског јунака кога су зла коб и завидни непријатељи 

довели до трагичног краја. Ћирић не прећуткује да је патријарх користио веронал, 

али сматра да то није разлог за самоубиство, јер је његова соба била у беспрекорном 

стању, а ствари уредно сложене и брижљиво чуване. Помно и брижљиво се 

анализира околина места на коме се патријарх последњи пут налазио, готово 

математички се води рачуна о сваком детаљу, тако да се читаоцу скрене пажња да је 

немогуће да је неко намерно гурнуо патријарха јер би и сам био у опасности да 

падне са високе литице. То да је део моста изнад брзе планинске реке био сломљен 

и да су у близини нађене неке патријархове личне ствари ишло је у прилог овој тези. 

Локални гостионичари су тврдили да су видели патријарха како сам пешачи у 

касним вечерњим сатима управо на поменутом месту. Посебно потресно описана је 

обдукција тела, смрскане главе умотане у бели чаршав, остатак доње вилице, затим 

                                                 
69 Браник, бр. 210, 24. октобар / 6. новембар 1913. 
70 Браник, бр. 212, 26. октобар / 8. новембар 1913. 
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ципела и део панталона, тело које се деформисало од воде и остаци браде који су 

сведочили о трагичном крају српског патријарха. Према опису, патријарх је потом 

обучен у архијерејску одежду златне боје, док је митра стављена изнад омофора на 

место где је била глава, а прво опело служили су прота бечки Михаило Мишић, 

прота Стеван Чампраг и архиђакон Иринеј. Тело је положено у ковчег, преливено 

вином и водом и потом је сандук затворен. Сутрадан је опело служио владика 

будимски Георгије Зубковић.
71

  

После тога су следили описи пута патријархових посмртних остатака преко 

Будимпеште до Карловаца 17/30. октобра 1913. Сахрана је била 20. октобра / 2. 

новембра 1913. Са мноштвом детаља дат је опис најпре распореда опела, а потом и 

самог опела, које је служио владика вршачки Гаврило Змејановић. У свом познатом 

и цитираном говору у штампи владика горњокарловачки Михаило се опростио од 

патријарха речима о тузи целе Цркве и Синода због смрти патријарха голубињег 

срца, напоменувши да је Божијим промислом патријарх напустио Цркву у најтежем 

моменту. Владика Грујић је додао поред многобројних похвала и молитвених израза 

и да патријарх није учинио све што се од њега очекивало, али ипак јесте много 

учинио за школу, Цркву и просвету.
72

 Изразе саучешћа на дан сахране су послали 

митрополит дабробосански Евгеније Летица, митролит Црне Горе Митрофан Бан, 

митрополит Србије Димитрије Павловић.  

После рата, током 1922. у Гласнику Српске патријаршије појавио се текст 

архимандрита Георгија Видицког који је садржао податке о томе да је патријарх 

Лукијан убијен. Видицки је препричао свој разговор са „неименованим министром 

угарске Владе“ који је сматрао да после великих победа српске војске Срби у 

Аустро-Угарској морају имати нов узор и ослонац, „човека кога ће сматрати 

матицом окупљања, а да тај човек мора бити нови патријарх“. Из тог разлога 

Лукијан „мора да се повуче или нестане са лица земље“.
73

 Архиђакон Иринеј 

Ћирић, поменули смо, сведочио је да је патријарх посебно био забринут после 

састанка са Иштваном Тисом, неколико недеља пре смрти, пошто је говорио врло 

неповољно о будућности Срба у Аустро-Угарској. У два писма (која је касније 

објавио Лазар Бабић), патријарх је писао о томе да су га стално уходили неваљалци 

и да нешто лично жели да саопшти цару. „Чудиш се сигурно да сам ја још овде, пре 

него што сам кренуо, добих шифрирану депешу од Т... Бечког да моју пратњу 

отпустим и њих овде дочекам сам. Нужно је да нам је састанак без сведока. 

Секретара и мог Јохана послао сам кући и чекам те хуље да видим шта хоће, са 

каквим жељама опет долазе. Да је нешто крупно то се види по њиховом 

                                                 
71 У списима Синода, нашли смо опис, у форми службене белешке, који је службено доставио епископ 

будимски Георгије Зубковић и који се у великој мери подудара са текстом из Богословског гласника 

(АСАНУК, МПА, А, 366/1913). 
72 Богословски гласник, бр. 3−4, 1913, 226−248; АСАНУК, непосредно после смрти штампан је и посебан 

проглас на српском и мађарском да се Епископат свима који су били на испраћају патријарха захваљује и 

благодари. 
73 Видицки је иначе био у лошим односима са патријархом, који му је онемогућио избор за будимског 

епископа, а на његово место је изабран Георгије Зубковић (Гласник Српске патријаршије, 1922, 

341−342). 
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тајанственом доласку. Ја на ништа више не пристајем, нек ме баце у пензију ако 

смеду. Јуда нећу бити и нећу да ме мој народ куне. Камо среће да сам те послушао 

пре шест година. Сви су ме наговарали осим тебе и отац и мати и брат радовали се, 

као да си осећао како ћу несрећан бити у садашњем положају. Ово писмо носим сам 

на пошту, недам на хотел, јер сам приметио да ме неко стално прати, но те је 

свакако неки бањски детектив, он увек на више личности пази, а сигурно зна да ова 

два долазе. Ја сам приватно аудијенцију искао, дај Боже да ми план испадне за 

руком, о чему се онда ради казаћу усмено, незгодно је преко писма. Она двојица 

што долазе о том ништа не знају.“
74

  

Што се тиче имовине покојног патријарха Богдановића, администратор 

Митрополије је добио сва потребна овлашћења да ступи у посед свих права која 

припадају патријарху, и на тај начин добија право управљања патријарашком 

имовином, рачунима и покретном и непокретном имовином. Такође под надзор 

долазе и све личне ствари и предмети патријарха, а оно све што није пописано мора 

се одмах пописати и ставити под надзор. Сви рачуни морају бити закључени и  

сагледани, како би се добио реалан пресек стања имовине и финансија митрополита. 

Патријарх је остао дужан своту Павлу Јовановићу и део прихода Синодском 

фонду.
75

 Владика пакрачки Мирон је поднео рачун по коме је патријарх остао 

дужан и део средстава, око 2.000, круна за лечење у Бад Гаштајну. Одређени 

привредник Хајнрих Хирт из Вуковара потраживао је касније од наследника 

патријарха Лукијана 7.000 круна на рачун хране и других средстава везаних за 

управу даљског властелинства.
76

 Касније, 2/15. јануара 1914, владика Михаило је 

одобрио исплату погребних трошкова патријарха Лукијана (фирма из Бад Гаштајна) 

у висини од 4.331,57 круна. Почетком јуна суду у Митровици се обратила и Милана 

Стојић са намером да покрене цивилну парницу како би добила део из патријархове 

заоставштине. О спору се писало владици Мирону чак и 4. августа 1914.
77

 Током 

1914. и 1915. је било више мањих потраживања финансијске природе од наследника 

почившег патријарха. Свота од 1.000 круна, која је подељена лицима која су 

пронашла патријарха, захтевана је назад од владике будимског Зубковића. Такође, 

Управа православних српских црквено-народних фондова је 5. марта 1917. основала 

Закладу Лукијана Богдановића (на основу одлуке патријарха да се одриче 20 % 

својих прихода – 25.108 круна, али без коначне одлуке како да се депонују 

средства). Виноград у Ћушилову је чак јанауара 1917. још увек потраживао 

                                                 
74 Лазар Бабић, Патријарх Лукијан Богдановић, Православље, 1976, бр. 220 и 225−226; Лазар Ракић, Јаша 

Томић, 189 (исти подаци, уз додатак да је Бабић сумњао да је Аустро-Угарској сметао Богдановић уочи 

рата са Србијом. Секретар патријарха Лаза Секулић први је тврдио да ће без обзира на резултат 

обдукције у којој нису нађени трагови насилне смрти, коначан суд рећи тајни архив бечке полиције). 
75 К, 5868/ 770, 1913. 
76 Донета правоснажна одлука  3. јануара 1914. да се свота исплати. 
77 Спис суда у Митровици, 15. август 1914; реч је била о две своте: 200.000 и 120.000 круна. Иако је део 

жалбе одбијен новембра 1914, поновно се током прве половине 1918. јавило питање о решавању и 

намиривању дела дуга из фонда Управе добара. 
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одређена средства од 17.000 круна.
78

 Владика пакрачки Мирон је фебруара 1917. 

захтевао да се комплетан, одређен законом, иметак патријарха Богдановића што пре 

депонује у Неприкосновени фонд. Крај Првог светског рата донео је разрешење 

великог броја поменутих случајева. 

Смрћу патријарха Лукијана Богдановића завршена је у великој мери 

заокружена целина двовековне историје Карловачке митрополије. Нов патријарх 

није изабран. Администратор Михаило Грујић је преминуо 6. марта 1914. За новог 

администратора је изабран владика пакрачки Мирон Николић. Избијањем Великог 

рата српска црква у Аустро-Угарској је прешла у стање пасивности и дефанзиве, 

што је чест случај за поимање црквене дужности и реалне политике кроз 

вишевековну праксу. Стварањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца Карловачка 

митрополија је ушла у састав обновљене Патријаршије. Састав епископата из 1913. 

у великој мери је дочекао крај рата. Владика бачки Митрофан Шевић је умро пре 

краја рата, јануара 1918. Владика пакрачки Мирон Николић (рођен 1845) је живео 

чак до фебруара 1941. Сахрањен је у Пакрацу, а гробница му је девастирана од 

усташа. Владика темишварски Георгије Летић (први владика банатски) живео је до 

1935, и сматран је једним од најугледнијих епископа. Администрирао је 

Митрополијом до уједињења 1919–1920. Био је један од кључних епископа 

приликом писања Устава СПЦ и стални члан Светог Синода током дугог низа 

година. Георгије Зубковић, будимски епископ, преминуо је тек априла 1951. Два 

пута је био кандидат за српског патријарха (1938. и 1950). Познати радикалски 

владика Гаврило Змејановић је умировљен године 1920. по својој молби, а 

преминуо је 1932. Викарни епископ Иларион Зеремски је 1919. био члан српске 

мировне делегације на Париској конференцији. Године 1920. је изабран за епископа 

Горњокарловачке епархије. Умро је 1931, и сахрањен је у Плашком. Његов гроб је 

такође девастиран од стране усташа.
79

 Епископи Карловачке митрополије наставили 

су да имају значајну улогу у животу српске цркве у Краљевини СХС/Југославији. 

Прича о смрти патријарха Лукијана Богдановића завршена је анализом обдукције 

његовог тела. Трагичност бремена тешког патријарашког достојанства и крах 

српске аутономије били су слика Срба у Аустро-Угарској у предвечерје Великог 

рата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Патријарх је поменути виноград купио за Патријаршију, о чему је сведочио викарни владика Иларион, 

па се стога захтевала што скорија исплата под претњом принудне наплате. 
79 Српски биографски речник, том 5, Летић, Георгије, стр. 590; Српски биографски речник, том 3, Нови 

Сад 2007, 873−874, 902−903, 923; Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси, 120−122, 196, 319−322, 331. 
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Summary 

 

The patriarchal administration of Lukijan Bogdanović attracted great public 

attention. His life was marked by the controversy attending his choice as patriarch, the 

events of two Ecclesiastical-National Assemblies, and the revocation of church-school 

autonomy in 1912. The disappearance of Patriarch Bogdanović and later discovery of his 

death provoked a swirl of political controversy among the Serbs of the Monarchy. This 

paper marks the centenary of the event, amid new works praising the patriarch and his 

life, and aims to set out essential facts regarding this prelate of Karlovci. 
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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ 
ПОЛИТИЧКИХ ИДЕЈА АЛЕКСЕ ИВИЋА 

 

 
Сажетак: Професор Алекса Ивић је један од утицајнијих представника српске 

политичке елите у Војводини у првој половини XX века. Био је историчар, архивски 

истраживач, културни радник и страначки представник. Почетак његовог значајнијег 

друштвеног ангажмана везан је за Аустроугарску монархију која је почетком прошлог 

столећа била изразито оптерећена националистичким нихилизмом њених водећих нација. 

Карактер политичких идеја Алексе Ивића био је условљен његовим национално-

романтичарским опредељењем, истраживаним традиционализмом и југословенском 

државном идејом. У складу с тим он је активно учествовао у стварању Краљевине Срба, 

Хрвата и Словенаца и у њеном потоњем политичком животу као представник Народне 

радикалне странке. Залагао се за афирмацију демократске културе у политичком животу и за 

Војводину као саставни део српске територије унутар комплексне југословенске државе. 

Његова истраживања о прошлости Војводине и шире српског народа су део опуса 

незаобилазне литературе у нашој историографији. 

 

Кључне речи: Алекса Ивић, политика, идеје, нација, држава.  

 

 

Професор Алекса Ивић (1881–1948) је један од најзначајнијих истраживача 

о прошлости Срба првенствено на простору Војводине, али и не само Срба и не 

само на простору Војводине већ у Хабзбуршкој монархији. Осим тога, његов 

истраживачки опус се односи и на историју Срба у Турском царству и прати 

стварање модерне српске државе. Његова истраживања увелико су била одређена 

његовим одговорним и актуелним односом према историјској науци и 

методолошком приступу тематским проучавањима с једне стране, и садржајем, 

обимом и значајем откривених историјских извора с друге стране. Без испуњења 

ова два захтева Ивић се није упуштао у истраживачку авантуру јер је, а то његови 

радови показују, одвише паушалним али и неозбиљним сматрао било какву 

провизорну конструкцију и уподобљену слику на основу ње. Отуд су његови 

радови, без обзира на коју се тему односе, били значајан допринос историјској 
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науци и без обзира на епоху у којој се читају или идеолошки и идејни оквир 

вредности који је сопственом визуром посматрају остају незаобилазни чинилац 

утемељеног сазнања.
1
 Већ од својих почетних истраживачких корака Ивић остаје 

доследан историјској грађи. Он у архивима у Бечу, Будимпешти и Загребу 

проналази волуминозни историјски материјал на основу којег реконструише 

прошлост. Такав Ивићев однос према науци остаје његов континуитет приступа 

током вишедеценијског рада који је отпочео на историјским и славистичким 

студијама у Бечу код професора Константина Јиричека и Ватрослава Јагића 

почетком XX века.  

Упоредо са истраживачким радом, Ивић се упустио у активан политички 

живот, најпре у намери да потпомогне очувању идентитета Срба у Аустроугарској 

монархији, а потом и у оквиру нове југословенске државе.  За разлику од 

историографског дела професора Ивића које је у више наврата истицано, његова 

политичка биографија је, осим у појединачним контекстуалним подсећањима, 

необјашњиво остала недоречена. У околностима српског вишестраначја
2
 Ивићев 

избор била је Радикална странка
3
 и, упркос бројним изазовима од којих је неке и 

сам покретао, остао јој је доследан. Већ од студентских дана он је био члан клуба 

студената-радикала у Бечу. Био је спреман за страначко ангажовање. Није се 

устезао да прокоментарише политичку ситуацију без предрасуда због могућих 

недостатака услед недовољне обавештености и еруптивне младости. Наду у 

озбиљност става уливала му је истраживачка ангажованост. „Иначе сам сав утонуо 

у архивску грађу [...] Причао сам му пун одушевљења о г. Пашићу, Красојевићу, 

Миладиновићу и другим радикалима. Не волимо и не одобравамо ни један цол 

конфликта са Аустријом јер га Србија изазива без потребне спреме...“.
4
 Радикална 

странка је материјално подржавала његов долазак у родни крај, тачније у Срем 

током изборне кампање, како би агитовао за странку и њене представнике.
5
 

Упућеност на странку Ивића је вишеструко обавезивала. „Поштовани председниче 

за овај месец сам начинио мало већи рачуни и молим Вас, да ми то не примите за 

зло. Нашао сам много историјског материјала, који се додуше не односе на 

манастире, али су врло важни за историју Срба у Угарској.“
6
 Већ тада се може 

                                                 
1 „Ивићева књига писана је на основу целокупне домаће и стране литературе његовог времена, али и 

изузетно богате изворне грађе архива у Будимпешти и Бечу. Она располаже управо пребогатим научним 

апаратом који је од непроцењиве вредности, првенствено за стручног читаоца, усредсређеног на 

изучавање ове историје.“ Славко Гавриловић, Алекса Ивић: Историја Срба у Војводини од најстарихих 

времена до оснивања Потиско-поморишке границе 1703, Матица српска, Нови Сад 1929 (репринт 

издање: Матица српска, Темишварски одбор, Нови Сад 1996);  Зборник  Матице српске за историју, бр. 

56, Нови Сад 1997,  242.  
2 Ближе вид. и: Саша Марковић, Политиканство или пролегомена демократске странке код 

војвођанских Срба Аустро-Угарске монархије, Истраживања, бр. 23, Нови Сад,  415–432.   
3 Ближе вид.: Лазар Ракић, Радикална странка у Војводини 1902–1919, Филозофски факултет, Нови Сад 

1971; Лазар Ракић, Јаша Томић, (1856–1922.), Нови Сад 1986.  
4 Писмо Тихомиру Остојићу, 9. март 1906, Рукописно одељење Матице српске (даље: РОМС), 5268.  
5 Ближе вид.: Радикална странка, Музеј Војводине (даље:  МВ), инв. бр. 4853.  
6 Радикална странка, МВ, 28. 11. 1905, писмо Алексе Ивића Ђорђу Красојевићу од 28. 11. 1905, инв. бр. 

4042.  
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приметити да је Ивић свој живот, односно политичку али и академску каријеру, 

ослањао на врло трезвен прагматични приступ младића а потом и стасалог човека 

да је одржив индивидуални стил живота био условљен материјално остваривим 

друштвеним ставом.  

Сматрао је да у свом родном крају може много да учини у вези са бољом 

позицијом Радикалне странке код становништва. Био је спреман на одрицања ради 

страначке агитације.  „Поштовани господине, У недељу увече стигао сам из Беча 

(завршен је први семестар) и одмах сам се састао са неким сељацима да испитам 

како стоји наша ствар. У идућу недељу ћу ићи у Сибале и држим да ћете и одтуд 

добити од бирача позив, да нам се Ви кандидујете. Доцније ћу отићи у Брестаче, да 

учиним то исто. Толико могу јер у тим местима имам познанства и утицаја.“
7
 

Његова спремност за страначки рад и ентузијазам који га је водио, сматрао је Ивић, 

давали су му право да и критички просуђује ситуацију у странци и проблеме са 

којима се суочава. „[...] Засукали бисмо рукаве и порадили да нам дође што више 

света из околине. Сав трошак примили бисмо на себе нас шесторо-седморо. [...] Две 

ствари имам при овом на уму. Радикалној је странци дужност да уђе дубље у народ 

[...] Друга је ствар која ме руководи у овоме што држим, да је срамота за радикалну 

странку за највећу српску странку с ове стране Саве да нема ни једног јединог 

посланика, па да ни њен председник нема посланичко достојанство [...]“.
8
  

Због свог занесењаштва
9
 и амбиције која је повремено прерастала у 

егзалтацију и утицала на тврдоглавост у уверењу, Ивић је наилазио на 

неразумевање страначких колега. Често су, услед различитих побуда међу којима је 

доминирала страначка снисходљивост, његови предлози тумачени као 

неприхватљива амбиција која ремети устаљену партократију и прихваћен систем 

напредовања у њој. Ови проблеми проистекли из личних побуда
10

 били су присутни 

у странци и раније и тешко је било разрачунати се са њима. Политичка атмосфера, у 

време када у јавни друштени рад почиње да се упушта и Алекса Ивић, била је 

далеко од идиличне. Штавише, њу су оптерећивали политикантски интереси и 

лични приступи. Био је то континуирани проблем чија је последица онемогућила 

преко потребно политичко јединство Срба у одбрани стечених црквено-школских 

права, а излишним учинила декларативну потребу националне равноправност. „Са 

[...] личним разлозима, зависти, моментима сујете, мора се престати и са 

смишљеним стварима радом заменити. Нема од радикалне демагогије ништа, често 

                                                 
7 Писмо А.  Ивића Ђ. Красојевићу,  8. март 1905, МВ, инв. бр. 4068. 
8 Писмо А.  Ивића  Ђ. Красојевићу, 12. март 1905, МВ, инв. бр. 4044. 
9 „У мојем је селу толико интересовање и одушевљење да ја у веку овако нисам видео [...] Заталасало се 

све...“, Писмо А. Ивића Ђ. Красојевићу, 8. март 1905, МВ, инв. бр. 4068.  
10 „Овдашња Српска православна општина била је од увек за узор у раду другим нашим црквеним 

општинама. Чланови њезини живили су увек у међусобном поштовању и радили су сложно на сваком 

заједничком општем послу. Али од прошле године почео је неки зао дух да ради своје. Неки Гавра 

Гојковић свршени правник жалибоже осечанин зажелио да буде други Милетић и да поведе за собом 

читаву странку. Почео је ровати [...]међу појединим грађанима [...] и подбадати грађане против 

скупштине и црвеног одбора [...]“, Писмо Јована  Муачевића, адвоката из Осијека, Ђ. Красојевићу, МВ, 

12. фебруар 1898, инв. бр 4512 . 
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тако зачамисмо поред трулог, лепог и непродуктивног либерализма [...]“.
11

 Један од 

кондензованих проблема на основу присутног странчарења била је и препозната 

инертност утицајних људи настала услед неприхватљиве острашћености страначких 

првака чија је наметљивост доминирала над њиховом одговорношћу. „Драги Ђорђе, 

Одмах после твог боравка састао сам се са неколицином овдашњих пријатеља и 

родољуба, те ми изјавише да сви на сазив збора пристају, али неће да узму 

иницијативу. Стога [...] или дођи сам једног дана овамо и сазови конференицију па 

ће се лакше реализирати.“
12

 Такав став лидера заправо је била мимикрија којом се 

прикривала образовна површност и морална опскурност.   

У даљем политичком ангажману Алексе Ивића, јавља се тенденција која 

указује на то да је он био свестан ових недостатака „рада на терену“ и понекад 

непремостивих личних амбиција. Није бежао од идеје да свој предани рад у оквиру 

истраживања о прошлости свог народа прикаже као потребну карактеристику за 

бављење политиком. Његова амбиција истраживања кореспондирала је са 

политичком амбицијом у виду синкретизма у преданом националном раду. У том 

свом личном пројекту Ивић је био на правом путу да се оствари у складу са 

сопственим високо постављеним циљевима. Управо то је био разлог отколона 

страначких лидера према њему. Тај отклон био је вишеструко условљен а ослањао 

се на личне интересе, провинцијализам, класичну љубомору и егоистичну 

пројекцију великих националих идеја. И сам Ивић потпадао је под утицај расправа 

које су руководили поменути мотиви често и не бежећи од њих у својим иступима. 

Страначка дисциплина није била својствена Ивићевом немирном духу. 

Понекад јој је претпостављао лично становиште и амбицију која из ње проистиче. 

Ивић није прихватио 1908. године став руководства Радикалне странке да се не 

кандидује за посланика у Хртковачком изборном срезу на изборима за Хрватски 

сабор. Ни тада није било необично да страначко руководство не донесе оптималну 

процену о свом кандидату. Апсурди су ишли до тога да кандидат није ни 

консултован у вези са његовим будућим страначким ангажовањем. „У последња три 

броја Заставе истакнут сам и ја за кандидата на хрв. Славонском сабору. Учињено је 

то без мога знања, као и пре пет година, те да ме је и један изборник на то позвао. 

Беше ми тада доста бруке, па нисам рад да је обновим; за то те молим као, као 

председника наше странке, да ме из кандидационе листе овом приликом бришеш. Ја 

сам и пре пет година специјално наглашавао у конференцији да над овим и оваквим 

приликама нема смисла да се кандидујемо, јер под притиском власти, нећемо ни 

нуждан број изборника на кандидацију добити а камоли да победимо. Треба да 

изборнике у пасивитету одржимо, док се изборни  ред не промени.“
13

  

Велико охрабрење за истрајност у намери Ивић је имао у подршци 

становника свог родног села Буђановаца. Подстакнут тиме он је у једном 

                                                 
11 Писмо Владимира Матијевића Ђ. Красојевићу, 18/30. октобар 1893, МВ, инв. бр. 4487. 
12 Писмо др Владимира Чобанића, адвоката из Митровице, Ђ. Красојевићу, 21. новембар 1899, МВ, инв. 

бр. 4740. 
13 Писмо инжењера  Јована Татића из Руме председнику Ђ. Красојевићу, 25. април 1906, МВ, инв. бр. 

4747. 
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непримереном и арогантном тону писао и руководству странке оцењујући да ће се, 

због изостале подршке његовој намери, „кајати љуто“.
14

 Ова плаховитост и 

емотивност проистицале су из једне патријархалне средине која није била увек 

спремна на компромисе уколико су нарушавали идеализовану и стилистички 

уподобљену слику о моралу и праведности. Упркос томе Ивић је у свом идиому 

имао једну незаобилазну и уочљиву врлину. Наиме, невелики број политичких 

представника могао је да се похвали, да не кажемо поноси, констатацијом да је 

његов родни крај, који је веома добро упознат са његовим пореклом, породицом и 

карактером, препознао у њему примереног политичког представника. „У моме срезу 

знате како стоји. Моји су сељани глупави и добри људи и неприступачни разлозима. 

Они хоће мене за кандидата. Хоће ме тврдоглаво и заман их је одговарати од тога. 

[...] Позитивно знам да бих могао победити сам, на своју руку, све противнике [...] 

покораваћу се свагда налозима странке, којој ја много дугујем и којој потпуно 

верујем, али ми је дужност да упозорим странку како не би учинила некоректно и 

тиме шкодила себи.“
15

 То је много више од речитости говорило о Ивићевом 

социјалном и етичком ставу у средини коју је уважавао. Замка овог концепта 

лежала је у медиокритету и ограниченој визури која је могла да редукује 

разумљивост идеја општег карактера. Овакво промишљање није условљавао 

Ивићево конвертитство већ је, поведен примером водећи представника српских 

политичара у Монархији, он био лојалан и у складу с тим  политички посвећен. 

Иако недовољно искусан и свестан функционисања политичког иступа, и по цену 

озбиљних претњи није се плашио унутарстраначког суочавања.  

Услед непоштовања дисциплине и тврдоглавости био је избачен из странке. 

Након готово покајничког жаљења
16

 да је своју оптужбу изрекао у „раздраженом 

духовном стању“
17

 обновљено му је чланство у странци али је овим поступком он 

нарушио поверење руководства. Ни до почетка Првог светског рата сукоб није 

престајао да тиња а каткад је прерастао у отворено размимоилажење са 

претендентима за страначко вођство који се нису либили да га нападају до 

могућности политичког изопштења. „Многопоштовани г. Докторе! Протумачио сам 

Буђановчанима, да др Жарко и др Станоје приређују у Руми збор на коме ће да 

покажу да нема више Алексе Ивића, да је умро. Протумачио сам им да ја на том 

збору не могу добити речи да говорим и да ће на том збору мене да саране. [...] 

Сазовите централни одбор странке. Ништа друго не тражим него само то. Нека се 

састану радикали и нека већају о моме случају.“
18

 У таквим тешким тренуцима 

Ивић је имао помућену рационалну представу у којој је визија сопствене вредности 

                                                 
14 „Радикална странка, ми је држањем својим доказала да хоће са мном борбу“, Писмо А. Ивића Ђ. 

Красојевићу, Беч, 1. јул 1908, МВ, инв. бр. 4070. 
15 Писмо А. Ивића Ђ. Красојевићу, 8. фебруар 1908, МВ, инв. бр. 4063.  
16 „Бојећи  се да случајно не сметнете с ума моју молбу ради повратка у странку, слободан сам, да Вас 

овим подсетим на њу“, Писмо А. Ивића Ђ. Красојевићу, 11. јул 1908, МВ, инв. бр. 4073; „Желим да се 

баци копрена заборава преко немиле афере моје. Ја ћу са своје стране [...] и у будуће са истом вољом 

[...]“, МБ инв. бр 4074. 
17 Писмо А. Ивића Ђ. Красојевићу, Беч, 21. јул 1908, МВ, инв. бр. 4074. 
18 Писмо А. Ивића Ђ. Красојевићу, 1. новембра 1914,  МВ, инв. бр. 4085. 
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склизнула у илузију о успешном расуђивању. Те копрене Ивић се није решио ни 

након рата.
19

   

На тај начин је створен отворени зазор чија је последица, на срећу струке, 

била Ивићева ограничена страначка ангажованост а уместо ње истраживачка 

преданост. Политички ангажоване чланке Ивић је објављивао у Народном гласнику 

који је био покренут у Земуну а потом пребачен у Загреб са намером да утиче на 

ширење идеја Радикалне странке у Хрватској. Осим тога, објављивао је и у Застави. 

Истовремено преко Матице српске Ивић је објављивао своје коментаре и грађу за 

историју Срба у Аустроугарској монархији. То је, између осталог, био континуитет 

и његовог каснијег научног стваралаштва.
20

 Професор Ивић је био веома поносан на 

своју приватну библиотеку, рукописну и литературну. „Прегледали су моју 

библиотеку и правили исписе из књига и белешке о књигама. Изненадили су се када 

су видели колико имам Србуља и рукописних књига.“
21

 Из тог разлога је његов рад 

имао битну тежину у креирању интелигенције код Срба у Монархији, утолико пре 

што су вредносне анализе о њеним достигнућима, од релевантних људи, биле на 

ивици обесхрабрења. „Наша тзв. интелигенција је мртва маса, која мисли само о 

себи а лаже кад каже да мисли о јавним и друштвеним потребама. У том је грдно 

зло што је образовање  наше [...]до смешности  плитко [...]“
22

  

Проучавање историјских околности развоја сопственог народа у сложеним 

државама имало је значајног рефлекса на Ивићев политички став о националном 

питању. Био је присталица традиционалног приступа српској националој идеји која 

се ослањала на национални романтизам проистекао из наративног дискурса. Велике 

наде полагао је у победоносни исход Првог светског рата. Није крио своју сумњу 

али ни разочарење у пројекат југословенске државе. Он је овај развој 

државноправних односа након рата сматрао неодрживом странпутицом српске 

националне идеје. „Ја сам јако незадовољан [...] Српство је било идеја, 

југословенство географска ознака. Ми Срби када смо на врхунцу својих моћи и 

снова ми од среће и блаженства почињавамо самоубојство. Ко би могао натерати 

Французе да се прозову Романима или Енглезе Германима.“ Његов одлучан 

антијугословенски став био је последица мишљења заснованог на проучавању 

националне историје и њених експонентних околности. „Један народ који има своју 

историју, своју традицију, он се не да преточити. Обратно се постизава.“ Ивић није 

прихватао нити концепт југословенске националне идеје јер је, на основу искуства 

сопственог сусрета са хрватским националним егоизмом, сматрао и њену државну 

конструкцију утопијом. „Загреб је данас хрватскији него икад, Срби су данас 

                                                 
19 „Молим Вас г. Докторе, да у интересу радикалне странке и српског народа и то што пре. Моје се 

питање мора решити пре збора радикала. Не реши ли се настаће неминован раздор и расцеп на збору и 

пући ће на све стране једна нечувена брука и срамота“,  Писмо А.  Ивића Ђ. Красојевићу, 30. октобра 

1919, МВ, инв. бр. 4087. 
20 Ближе вид. и: Алекса Ивић, Архивска грађа о српским књижевним и културним радницима 1740–1880, 

Српска краљевска академија, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, књ. 2, Београд–

Суботица 1926.  
21 Писмо Младену Лесковцу, 3. децембра 1934, РОМС, 21540.  
22 Писмо Тихомира Остојића Милутину Јакшићу, 15 (28) децембра 1911, РОМС, 15390.  
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грађани другог реда, горе него икад.“
23

 Ивићева националистичка острашћеност и 

неспремност на опортунизам у вези са њим била је карактеристика његових 

политичких погледа током рата и читавог међуратног периода. Ивићев концепт 

критизерества југословенске државе био је у колизији са војно-политичким циљем 

Краљевине Србије
24

 и међународно афирмисаним југословенским ставом 

интегрисане Народне радикалне странке.
25

 Ипак његови иступи нису противречили 

Пашићевим ставовима о националном питању и о начину уједињења  Јужних 

Словена.
26

 

Ово је била прилика да Ивићеви и предратни опоненти у странци 

денунцирају његов етнонационалистички став и доведу у сумњу његово чланство. 

Највећи његов унутарстраначки противник био је Жарко Миладиновић, адвокат из 

Сремске Митровице, ауторитарни активиста у успону. Oн је прихватао идеју 

стварања југословенске државе и политички постулат о једном народу са три имена 

није доводио у питања чак ни у времену Пашићеве ауторитарне склоности
27

 и 

његове диспаратне резерве у поменуту тврдњу.
28

 „Господо, може се догодити међу 

нама нека разлика у мишљењу и томе нико не може замерити, јер у племенитом 

надметању нашем лежаће наш напредак. У главном ми морамо да се сврстамо у 

заједничке редове, да се сврстамо у густе редове, па ћемо тако да покажемо, да смо 

синци једне државе, да смо синци једног народа. Господо, нас називају јужним 

Славенима, и јесмо то. Али ја тврдим, да смо ми и више него то, а то је, да смо један 

народ, народ од три имена, али један народ са једним осећањем, са једном вољом.“
29

  

Ивић је, показало се, водио донкихотовску борбу наивно верујући у још 

увек постојећи ауторитет Ђорђа Красојевића. „Ви немате појма, колико ми је зла 

наносио тај човек. Он се удруживао са сваким, ко му је хтео помоћи да ми 

напакости. Ових десет месеци кињења и шиканирања проживео сам као у паклу. 

Замислите само како ми је морало бити када сам отишао у Загреб, а Срби  ми 

                                                 
23 Писмо Алексе Ивића Зорки Лазић, 12. јануара 1919, РОМС  27917.  
24 „Влада Краљевине сматра као свој најглавнији и у овим судбоносним тренуцима једини задатак да 

обезбеди успешан свршетак овог великог војевања које је, у тренутку кад је започето, постало уједно 

борбом за ослобођење и уједињење све наше неслободне браће Срба, Хрвата и Словенаца“, Текст 

Декларације краљевске владе од 7. 12. 1918, Српске новине, бр. 282, 25. новембра 1914. 
25 „The Serbian nation wishes to be free, whole, and united to her Croatian and Slovene brothers. It is in view of 

this union that she sheds the last drops of her blood“, Lazar Markovich, Serbia and Europe 1914–1920, London 

1920, 81.  
26 Ближе вид. и: Ђорђе Станковић, Никола Пашић и југословенско питање, БИГЗ, Београд 1984. 
27 „Начин рада српске владе и Народне скупштине подједнако је условљен ратним приликама и тежњама 

Николе Пашића да избегне демократску форму доношења одлука. Пашић је настојао [...] да концентрише 

сву власт у својим рукама и да има контролу над радом ових државних органа“, Ђорђе Станковић, 

Историјски стереотипи и научно знање, Плато, Београд 2004, 37.  
28 „Бојазан, донекле оправдан и у Хрвата, Срба из Војводине и Босне, и Словенаца, била је поткрепљена 

српским партизанством, које се оличавало у тенденцијама на Крфу, да се влада хомогеним кабинетом и 

владом без већине“, Коста Стојановић, Слом и васкрс Србије, Радио телевизија Србије, Београд 2012, 

178–179.  
29 Говор Жарка Миладиновића на шестом редовном састанку Привременог народног представништва 

Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, Стенографске белешке Привременог народног представништва 

Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца држан 23. марта 1919, 70.  
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причају да им је писао г. др. Миладиновић и да их је позвао да дају у јавност једну 

изјаву да мене сматрају нечасним човеком и недостојним да будем чланом 

радикалне странке [...]”
30

 И опет је ствар била некако изглађена, али професор Ивић 

није могао у најуже руководство странке, поготову након изношења јасног става да 

му се кадровска политика у странци није допадала јер главну „реч воде шверцери и 

шићарџије и афераши“.
31

 У међувремену је Миладиновић постао министар у влади 

Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, а његове услуге биле су потребне и Ђорђу 

Красојевићу о којем је Ивић гајио идеалистичку представу.
32

 „Драги Ђуро, што се 

тиче твог Богдана, ја сам га препоручио и писмено и усмено. Он ће остати у Кули и 

надаље. Именовање бележника одгођено је на неко време. Ја сам то тражио из 

разлога, које и ти мислим да знаш.“
33

 

У препознатом националном контексту Алекса Ивић је тумачио у уставно-

правни положај Војводине. За њега је питање Војводине уједињењем са Србијом 

било решено. Мада није негирао страначку злоупотребу, сматрао је и неодмереним 

становиште својих колега из Војводине који су на основу пропуста у чиновничкој 

економској и пореској политици коју је Београд водио према Новом Саду, писали о 

потреби посебног војвођанског политичког идентитета.
34

 „У Војводини се ни место 

сеоских бележника и подбележника не попуњава, док се не испита мишљење 

тамошње страначке организације и посланика из оног краја [...] За подмићивање 

потребни су двоје, онај, који прима мито и онај који га даје. Наше друштво не сме 

помагати него мора сузбијати корупцију чиновништва, ако хоће да се она искорени, 

али је национални злочин генерализовати ову борбу против појединих случајева 

корупције те ради неисправних чиновника дизати хајку и распирати мржњу на све 

Србијанце.“
35

  

У намери да одржи а можда и утиче на продубљивање политичке сарадње 

страначких присталица из Војводине и централне Србије, а доследан у ставу да је 

земљи једини излаз у парламентарној демократији и националном јединству, Ивић 

је прихватио и иницијативу у вези са оглашавањем политичара из Војводине 

поводом гушења страначких и политичких слобода након увођења шестојануарске 

диктатуре. Ивић је учествовао на првом иницијативном састанку Новосадске 

конференције који је одржан 11. децембра 1932. године у стану Александра Моча. 

                                                 
30 Писмо А. Ивића Ђ. Красојевићу, 14. новембра 1919,  МВ, инв. бр. 4088. 
31 Писмо А. Ивића Ђ. Красојевићу, 23. март 1922, МВ, инв. бр. 4089.  
32 „Сада се ретко сретамо са Вашим чланцима. Зашто сте ућутали? Више него икада требамо искрену реч 

човека, у чију исправност нико на свету не сумња“, Писмо А. Ивића Ђ. Красојевићу, 23. март 1922, МВ, 

инв. бр. 4089. 
33 Писмо Ж. Миладиновића, министра поште и телеграфа Краљевине СХС, Ђури Красојевићу, 23. август 

1922, МВ, инв. бр.  4423. „Драги Ђуро хоћу да ти одговорим у ствари гђе Панаотовићке, твоје рођаке. 

Она је пре свега 5. августа 1920. аванзовала [...], а 16. децембра је мимо и преко реда унапређена [...] Како 

видиш њој је доста учињено [...] Ја се још држим и не дам се [...]“; Писмо Ж. Миладиновића, министра 

поште и телеграфа Краљевине СХС, Ђури Красојевићу, 17. фебруар 1922, МВ, инв. бр.  4422. 
34 Ближе вид. и: Слободан Бјелица, Радикали у Војводини 1919–1929, Задужбина Андрејевић, Београд 

2005; Саша Марковић, Политичка биографија Јована Јоце Лалошевића, Педагошки факултет, Сомбор 

2011.  
35 Алекса Ивић, Хајка на Србијанце, Политика, бр. 5658, 24. јануар 1924.  
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Преподневни рад Конференције била је  неформална, слободна и информативна 

размена мишљења о политичким и економским проблемима земље и Војводине. 

Поподневни рад је званично почео предлогом Миховила Томандла
36

 да се расправа 

поведе на основу Загребачке резолуције, што је изазвало различита реаговања.
37

 

Инжењер Светозар Матић је прихватио званични предлог, сматрајући да 

Југославија треба да буде федеративно уређена како би се онемогућио ,,србијански 

империјализам“ и омогућио напредак покрајине, укључујући и Војводину. 

Представници Радикалне странке су имали другачији став. Професор Алекса Ивић 

је сматрао да не треба прихватити Загребачку резолуцију за подлогу дискусије и, 

придржавајући се инструкција Главног одбора Радикалне странке, предложио је да 

се изради једна оштра резолуција која би се заснивала на строгој критици данашњег 

режима и на идеји сазива конституанте. После критике Главног одбора Радикалне 

странке уследило је осипање присталица Новосадске резолуције. Професор Алеска 

Ивић је одбио да дође на састанак Акционог одбора због тога што је он наводно био 

обавештен да је Главни одбор прихватио гледишта војвођанских радикала и 

обавезао се да их програмски санкционише те је тиме идеја о војвођанској 

резолуцији, са становишта радикала изгубила смисао и евентуално њено доношење 

оставило би утисак неповерења војвођанских радикала према вођству странке. 

Осим у прихватање покретања тзв. „војвођанског питања“,
38

 Ивић је 

сумњао и у могућност било каквог договора српске и хрватске политичке елите и с 

                                                 
36 „Да би покренули партијске шефове великих странака да заједнички пораде на поновном увођењу 

уставнопарламентарног живота у држави, то смо др Бошковић и ја обишли све виђеније политичаре без 

разлике странака у Војводини и одржали са њима састанке у наведеном смислу. После смо се састали у 

ширу заједничку конференцију у стану др Александра Моча у Новом Саду, на којој је донета и 

одговарајућа Резолуција коју је делегација од три члана имала да преда партијским шефовима“, Миховил 

Томандл, Аутобиографија, РОМС, I 12739, 349–350; Саша Марковић, Грађанске опозицине странке, 

Тиски цвет, Нови Сад 2006, 71. 
37 „Сам садржај записника упозорава да је званични део отпочео управо у поподневним часовима. Према 

записнику, састанак је отпочео др Александар Моч, и као домаћин поздравио све присутне срдачном 

добродошлицом изражавајући жељу да ова Конференција Војвођана и Сремаца уроди најбољим плодом, 

што сви присутни дочекују са: Живео домаћин!  

 Надаље др Моч предлаже да конференцији председава г. др Милан Костић, што једногласно 

би усвојено од свих присутних. После избора перовође (секретара) др Миховила Томандла за реч се јавио 

први самостални демократа Жарко Јакшић и предложио, да за случај, ако би политичка власт растурила 

овај лепи скуп војвођанских политичара, да би онда било потребно да се сада изабере неколико господе 

која ће наставити и водити ову акцију, па стога предлаже да то Конференција одмах учини. По предлогу 

г. др Јакшића беху у ту сврху изабрана следећа господа: др Милан Матић, др Алекса Ивић, др Душан 

Бошковић, др Сима Рацић, др Љуба Поповић, Жарко Јакшић, др Милан Костић, др Јосип Босанчић, др 

Душан Поповић, др Миховил Томандл. 

 После избора овог ad hoc Одбора г. др Томандл предлаже да се дискусија поведе на бази 

Загребачке резолуције, па према томе нека се поједина господа изјасне како становиште заузимају према 

истој. Не налази за потребно да се дискутује о данашњој политичкој ситуацији, јер су се у току 

преподнева сва господа у њој довољно изјаснила и констатовали да је неиздржива и немогућа, штавише, 

катастрофална за судбину земље и народа“, Цитат из Оставштине Ј. Лалошевића, вид. Ранко Кончар, 

Опозиционе партије и аутономија  Војводине, Мир, Нови Сад 1995, 102. 
38 Ближе вид. и: Слобдан Бјелица, Трансформација идеје о аутономији Војводине, Зборник Матице 

српске за друштвене науке, бр. 137, Нови Сад 2011, 509–520.  
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тим у вези имао је проблеме и унутар своје странке. Појединачно племенско 

национално одређење није имало будућности у југословенској националној 

симбиози колико год она била примамљива и интелектуално подржавана. За Алексу 

Ивића њен идеализам био је прагматично неостварив. „“Од кад је прокламована 

Југославија и Југословенство односи између Срба и Хрвата су се погоршали иако је 

то прокламовање у најбољој намери учињено: да се несугласице потпуно изравнају. 

Идеја Југославија и Југословенство поникло је баш у главама Југословенског одбора 

у емиграцији 1917. године а српска теза је била одувек индивидуалност и Срба и 

Храта и Словенаца.“
39

 У југословенској вишенационалној стварности он се чврсто 

држао традиционалног курса уз доживљај подозривости и тумачећи у завереничком 

карактеру било какав неискрен покушај етноунификације Хрвата.  

Алекса Ивић је био нарочито иритиран наводно искривљеним погледом на 

прошлост уз изрицање негативних констатација поводом значајних догађаја их 

прошлости Хрвата.  „Самообмана Хрвата да су 1102 ’ступили у државну заједницу с 

Мађарима’ – неозбиљна је измишљотина.“
40

 За њега, овакав приступ је неговао 

уобразиљу коју је требало проказити и то до граница пристојности. „Смејали би нам 

се. За то се и ми њима смејемо! Никакве традиције нема нема код хрватског народа 

[...]“
41

 Текст је крајње прецизан, консеквентан у намери. Изненађује његова 

аксиоматска тенденције и одсуство научне сумњичавости у сопствене ставове. Овај 

недостатак, са аспекта историографске доследности на коју се професор Ивић 

позивао у својим научним радовима, управо је нудио простор за политички 

калкулативну интерпретацију. Његово оправдање, чини нам се, тешко је могао да 

образложи и историјски тренутак у којем је настао, односно када је  политичка 

ситуација била оптерећена национализмом којег је неоспорно и кроз сумњичавост у 

југословенски државни пројекат и тзв. великосрпску амбицију неговала и хрватска 

политичка елита. Управо одговор овог типа погодовао је развоју антагонизма а не 

његовом стишавању или превладавању. 

 Памфлетни карактер несумњиво да је имао и поруку Ивићеве нарасле 

огорчености услед континуираног неуспеха у решењу националног и уставног 

питања Краљевине Југославије. Резолутан иступ Ивића овом приликом био је на 

граници популистичких парола чији је циљ био национално окупљање услед 

нарасле опасности и континуираног ниподаштавања. „Српско изнад свега! Ми Срби 

били би једини народ на свету, који би за љубав малог хрватског народа – народа 

који никакву историјску улогу никада није одиграо, народа, који, управо, и нема 

своје историје, као ни Словенци што је немају, ми бисмо били једини на кугли 

земљиној, који би се за љубав једног народића одрекли  – свога српског имена!”
42

 

Карактеристика овог национализма била је језичка и територијална одредница 

етноса. Она је у суштини, на основу одређених теоретских истраживања,
43

 имала 

                                                 
39 Алекса Ивић, Српско-Хрватски спор, 1937, РОМС, М 17914. 
40 Исто, 12.  
41 Исто. 
42 Исто, 28. 
43 Иштван Бибо, Беда малих источноевропских држава, Нови Сад − Сремски Карловци 1996.  
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конфликтну конотацију и за њу тешко да је било оправдања и поред све 

безобирности, произвољности и мимикрије која је могла да га изазове и доведе у 

ситуацију непопустљиве реторике. „Решење српско-хрватског спора је сасвим 

просто. Српски језик тачно показује границе докле се српски народ простире.“
44

 

Политизација достигнућа лингвистике али и других научних дисциплина кроз 

поједностављену редукцију једноставно није примерена оставштина истраживача и 

историчара какав је био професор Ивић. Недостатак креативности у решавању 

сложених српско-хрватских односа  није могао да надомести наводни постулативни 

иступ са намером есхатолошког решења. У томе се налазила замка недовољне 

мисаоне ширине зарад решења нагомиланих проблема, а у коју се упадало услед 

емотивног озвучја концепта „правде на нашој страни“ која је  калкулисала 

испољеним патриотизмом оствареним кроз ненадокнадиве губитке у становништву.  

Нерешено тзв. „хрватско питање“ у југословенској политичкој перспективи 

почело је од 1939. године да се, услед конформизма актера политички одмотава у 

правцу принудне попустљивости. У почетку су преговори Влатка Мачека и 

Драгише Цветковића били, и за бројне српске интелектуалце у Српском културном 

клубу,
45

 тумачени као иступ ка превазилажењу а не продубљавању бројних 

супротности. Неискреност преговора и националнистичка интересна ограниченост 

убрзо су показале да је карактер преговора забрињавајући за југословенску државу 

и кретање ка решењу њене политичке одрживости скренуо је према разграничењу 

сопственог неутољивог егоизма. У том тренутку, на југословенским териоторијама 

где се у нејасним обрисима додирује српски и хрватски народ отпочела је 

национална агитација и милитантно груписање. Професор Ивић, и сам члан 

Српског културног клуба, увидевши у иступима острашћеног хрватског 

национализма отворене и нескривене аспирације према Војводини
46

 своја сазнања 

ставио је у службу одбране српског интереса. Један од његових значајнијих иступа 

био је у Сомбору на предавању које је организовао сомборски пододбор Српског 

културног клуба у новембру 1940.
47

 „Алекса Ивић је имао врло чврст став о 

разграничењу са Хрватима и о српском пореклу Буњеваца позивајући се при том на 

истраживања етнолога Јована Ердељановића и радове Ивана Антуновића. У том 

контексту Војводина је била део српског простора угрожена политичким 

активизмом Хрвата.“
48

  

                                                 
44 Алекса Ивић, Српско-Хрватски спор, 29. 
45 О Српском културном клубу ближе вид. и: Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине 

Југославије 1918–1941, књ. 1, Стубови културе, Београд 1996, 506–561; Пeро Симић, Искушења српске 

елите, документи о раду Српског културног клуба, Службени гласник, Београд 2006.  
46 Јосип Ђидо Вуковић, представник Хрватске сељачке странке из Суботице, је, по наводима ондашње 

штампе, истицао потребу о збијању националних редова Хрвата у Војводини. „Ови крајеви, пошто 

манифестујемо своју хрватску снагу на првим изборима присајединиће се Бановини Хрватској. Да би 

осигурали победу морамо одмах прећи на организовање Грађанске и Сељачке заштите коју ћемо 

наоружати свим средствима“, Дан, 3. јануар 1940.  
47 О предавању, Дан, 14. новембар 1940.  
48 Саша Марковић, Снежана Бесермењи, Однос Српског културног клуба према структури 

становништва Војводине, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 31, Нови Сад 2010, 333−334.  
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Професор Ивић био је привржен српској националној идеји и федерализам 

је доживљавао као њену озбиљну редукцију. Истовремено концепт политичког 

идентитета Војводине био је, по Ивићу, једино разумљив у контексту 

територијалних претензија на Војводину хрватске националне идеје која 

асимилацијом Буњеваца оживљава великохрватску идеју.
49

 Српска политичка елита 

као одговор није смела да покаже слабост већ консензус око неприкосновених 

територијалних граница. Политизиција научних достигнућа, код професора Ивића, 

отишла је у потребни национализам уз претпоставку његове неопходности услед 

нарушеног територијалног кредибилитета сопственог народа. Контекст културног 

доказивања, иритиран од стране нарастајућег хрватског национализма, био је за 

Ивића излишан луксуз чији аргумент нема значаја јер његово упориште није 

демонстративна сила. Да ли је професор Ивић, довољно познајући прошлост ових 

простора, а политички врло реалан, без обзира на личну склоност, био присталица 

оштрог националног разграничења  и  коначног решења, а како би онемогућио нова 

превирања, или се надао нечем другом. Ивић, на основу изреченог, није имао 

дилеме: историјски утемељено разграничење – без обзира на опасност недореченог 

конструкта и потрага за добросуседским односима у некој будућности.  

Епилог овог става био је најпре отклон у југословенству нове идеолошке 

провенијенције а потом, након пропасти овог антипод мишљења, појавила се 

својеврсна ономатопеја коју нису занимала истраживања као метод доласка до 

опрезних констатација, већ моћ пароле и егзалтација националистичких памфлета.
50

 

И један и други систем вредности постали су несретни одјек и Ивићевих ставова – 

могуће је да то није била његова амбиција. Сусрет идеала са животом свакако је 

јединствено и непоновљиво искуство.
51
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49 Ближе вид. и: Саша Марковић, Политички живот Буњеваца Војводине у Краљевини  СХС/Југославији 

1918–1941, Буњевачки информативни центар, Суботица 2010.  
50 „Српска национална и државотворна идеја толико је била усађена у свест срспког народа да 

је он био спреман на масовне жртве у бескромпромисној крвавој борби, чак по цену самоуништења у 

условима у којима је непријатељ био вишеструко надмоћнији“, Војислав Шешељ, Идеологија српског 

националнизма, Српска радикална странка, Београд 2002, 976.  
51 „Живот је многострук, а идеал је једноставан. Ако се живот не подвргне јединственој управи идеала, 

он ће бити бесциљно расипање снага. Ако идеал буде хтео збрисати многострукост живота, он ће се 

претворити у празну мртву форму“, Слободан Јовановић, Из историје и књижевности, књ. 2, Сабрана 

дела Слободана Јовановића, Београд 1991, 758.  
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CONTRIBUTION TO THE STUDY 

OF POLITICAL IDEAS OF ALEKSA IVIĆ 

 

Summary 

 

Professor Aleksa Ivić is one of the most influential representatives of the Serbian 

political elite in Vojvodina in the first half of the 20th century. He was a historian, 

archival research, cultural worker, and political party representatives. The nature of 

political ideas of Aleksa Ivić was due to his commitment to Romantic nationalism and the 

Yugoslav national idea. His research on the history of Vojvodina and the Serbian people 

forms part of the indispensable works of literature in our historiography. 
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ЗНАМЕНИТИ МЕДИЕВИСТИ НА СТРАНИЦАМА 
ГЛАСНИКА ИСТОРИСКОГ ДРУШТВА У НОВОМ САДУ 

 

 

Сажетак: У периоду између два светска рата Гласник историског друштва у Новом 

Саду имао је запажену научну продукцију. Од 1928. до 1940. године у њему су објављивали 

еминентни историчари и други научни радници. Циљ овог рада је да се сумарно представе 

биографије српских медиевиста, као и њихова научна продукција у Гласнику историског 

друштва у Новом Саду која је везана за историју простора тла данашње Војводине.  

 

Кључне речи: Гласник историског друштва у Новом Саду, медиевисти, 

историографија, средњовековна историја, историјска географија, Михаило Ј. Динић, Станоје 

Станојевић, Иларион Руварац. 

 

 

 У периоду између два рата Гласник историског друштва у Новом Саду био 

је часопис у којем се бавило историјским темама пре свега са простора Војводине. 

Часопис је излазио дванаест година, између 1928. и 1940. године. Током овог 

кратког периода објављено је четрдесет свезака. Тематика часописа је била 

прилично разнородна − од праисторије до историје XX века. Уредник часописа био 

је  Душан Ј. Поповић.
1
 

 Историско друштво у Новом Саду је основано 18. септембра 1927. године. 

На оснивачкој скупштини истакнуто да је Друштво је установљено са „задатком да 

ради на свестраном проучавању прошлости нашег народа на подручју бивше 

карловачке митрополије, а нарочито Војводине“. Основано је по угледу на друга 

регионална друштва сличног типа. Оснивачи овог друштва су сматрали да је „за 

Војводину једно југословенско историско друштво још потребније од осталих 

покрајина, јер је све до ослобођења њену прошлост, систематски, испитивао готово 

искључиво туђин, који је југословенски значај Војводине у прошлости или сасвим 

                                                 
1 Нeнад Лемајић, Гласник Историског друштва Нови Сад (Гласник ИД НС), у: Сима Ћирковић, Раде 

Михаљчић, Енциклопедија српске историографије, Београд 1997, 72. 
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занемаривао или тенденциозно приказивао“. Већ идуће године дошло је до 

покретања Гласника историског друштва у Новом Саду.
2
 

 Већи део простора Гласника историског друштва у Новом Саду био је 

посвећен нововековним темама. Средњовековна историја заузимала је тек мањи део 

часописа. Ипак, средњовековним темама у Гласнику су се бавили еминентни 

медиевисти попут Станоја Станојевића и Михаила Динића. У чланцима са 

средњовековном тематиком поменути научни радници су одбацили нека уврежена 

мишљења и разбили многе заблуде везане за питања средњовековне историје овог 

простора. 

 Академик Михаило Динић (1899−1970) је био један од најугледнијих  

медиевиста који су објављивали у Гласнику историског друштва у Новом Саду.  

Рођен је у пожаревачком селу Лучици  23. априла (по јулијанском календару) 1899. 

године. Отац Јован и мајка Персида су Михаилу и његовој браћи и сестрама 

усадили љубав према књизи. Основну школу Динић је завршио у родном селу 1910. 

године. Гимназијско школовање је започео у Пожаревцу, а наставио у Француској. 

Наиме, у вихору страхота Првог светског рата које нису заобишле Краљевину 

Србију, њега је судбина одвела у савезничку Француску. Динић је био у групи 

гимназијалаца која је прва послата у ову земљу. Образовање је продужио у Сен Жан 

Кап-Ферату.
3
 Даље школовање Динић је наставио на универзитету у Монпељеу. 

Тамо је слушао општу и француску историју, географију, латински језик и 

палеографију. Један од његових професора био је чувени историчар цркве Огистен 

Флиш. Студије је завршио за годину дана, што говори о његовим радним 

способностима, али и развијеном патриотизму − како сматра Динићев биограф  

Владимир Алексић.
4
 Динић је између два рата био ангажован као наставник у 

средњим школама. Он је радио у Крушевцу, Вршцу, Књажевцу, Земуну и Београду. 

Рад у Првој мушкој гимназији у Београду (1926−1929) је прекинуо како би могао да 

настави са даљим научним усавршавањем. Захваљујући објављивању 

средњошколског уџбеника, дошао је до средстава која су му омогућила да упише 

докторске студије у Бечу. На докторским студијама Динић је провео две године, од 

1928. до 1930. Тамо је слушао балканску и општу историју, истовремено радећи на 

универзитету Карла Пача. После две године Динић је успешно одбранио докторску 

тезу под називом Средњовековна историја Срема (Das Mittelalterliche Syrmiem).
5
 

Место предавача у Учитељској школи у Дубровнику Динићу је омогућило да се 

посвети раду у Дубровачком архиву. Овај боравак био је веома плодотворан и 

значајан за његов даљи научни рад.
6
 Динић је као млади истраживач привукао 

пажњу еминентних историчара. Идеју Станоја Станојевића да се Динић ангажује на 

Београдском универзитету подржали су Владимир Ћоровић и Виктор Новак. Док је 

                                                 
2 Димитрије Кириловић, Историско друштво у Новом Саду, Југословенски историјски часопис (даље: 

ЈИЧ) 1−4, 1936, 445. 
3 Владимир Алексић, Живот и дело академика Михаила Динића, Пожаревац−Ниш 2009, 9. 
4 Исто, 10. 
5 Исто, 11. 
6 Упор. Михаило Ј. Динић, Из српске историје средњег века (прир. Сима Ћирковић и Властимир Докић), 

Београд 2003, 8−9. 
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радио у Петој мушкој гимназији, Динић је позван да ради и у Семинару за помоћне 

историјске науке. Као доцент на овој катедри ангажован је 19. новембра 1937, а 

током 1939. и 1940. године предавао је историју Хрвата.
7
 На предлог Владимира 

Ћоровића, Виктора Новака и Душана Поповића Савет Филозофског факултета 

изабрао је Динића за ванредног професора на катедри Народне историје.
8
 

 Избијањем Другог светског рата Динић је ангажован као резервни 

пешадијски потпоручник. Међутим, у Априлском рату је заробљен. У 

заробљеништву је остао до касне јесени 1944. године. Тешке заробљеничке дане 

провео је у три логора: Нирнберг, Хамербург и Бакенбрик. У земљу се вратио 

нарушеног здравља, што је оставило великог трага на његов рад. Пред крај живота 

тешко здравствено стање онемогућило му је бављење научним радом.
9
 Ипак, 

послератни период донео је низ признања Михаилу Динићу. За дописног члана 

САНУ изабран је 18. марта 1948. године, а за редовног 14. јуна 1955. године.
10

 Од 

оснивања Историјског института 1947. године био је члан привременог научног 

савета. У раду Историјског института је учествовао у периоду 1954−1956, 1958. и 

1959. године.
11

 У међувремену је изабран за декана Филозофског факултета у 

Београду за школску 1950/51. годину. Из наставног рада Динић се повукао 

релативно рано, 1957. године. До свог пензионисања предавао је историју средњег 

века.
12

 Динић је имао запажену улогу и у раду Византолошког института.
13

 

Последње велико признање за дугогодишњи научни рад Динић ће добити 

непосредно пред смрт − 23. децембра 1969. године примљен је за дописног члана 

Академије Босне и Херцеговине.
14

 Недуго након тога, 12. маја 1970. године Динић 

умире. Овај велики српски историчар је остварио и плодну сарадњу са колегама у 

иностранству. Колико је Динић био цењен и изван земље говори и чињеница да је за 

Кембриџку историју средњег века написао поглавље о историји Балкана од XI до 

XV века.
15

 

Посебна област истраживања Михаила Динића била је средњовековна 

историја Срема, тема из које је настала и његова докторска дисертација. Поједини 

делови дисертације нашли су се на страницама Гласника историског друштва у 

                                                 
7 В. Алексић, Живот и дело академика Михаила Динића, 12; Сто година Филозофског факултета (ур. 

Радован Самарџић), Београд 1963, 245. 
8 В. Алексић, Живот и дело академика Михаила Динића, 13. 
9 Исто, 13−14. 
10 Исто, 15. 
11 Живан Чешански, Хроника Историјског института САН, Историјски часопис 1, 1948, 403. 
12 В. Алексић, Живот и дело академика Михаила Динића, 14−15; Сто година Филозофског факултета, 

254. 
13 В. Алексић, Живот и дело академика Михаила Динића, 16; Фрањо Баришић, Десет година 

Византолошког института, Зборник радова Византолошког института 5, Београд 1958, 1−8; Георгије 

Острогорски, Двадесет година Византолошког института, Зборник радова Византолошког института 

11, Београд 1968, 1−8 
14 Исто, 17. 
15 Mihailo Dinić, The Balkans, 1018−1499; The Cambridge Medieval History, Vol. IV. The Byzantine Empire, 

Part I. Byzantium and its Neighbours (ed. J. M. Hussey), Cambridge, 1966, 519−565; М. Ј. Динић, Из српске 

историје средњег века, 18−60. 
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Новом Саду.
16

 У свом раду Средњовековни Срем Динић је оспорио неке раније 

тврдње везане за подручје Срема. Демантовао је тврдњу да је Сремска црквена 

епархија била ограничена на област северно од Саве.
17

 Динић је дао тачно одређење 

области средњовековног Срема. Ова област у средњем веку била је много већа него 

данас. Динић је на основу анализе Летописа Попа Дукљанина и дипломатичке грађе 

папске провенијенције дошао до закључка да се историјски Срем простирао и на 

области јужно од Саве.
18

 Користећи постојеће изворе, пре свега кореспонденцију 

папе Гргура IX, Динић је доказао не само да се Срем простирао јужно од поменуте 

реке („онострани Срем“ − ulterior Sirmia) већ да је ова област у верском погледу 

имала православни карактер.
19

 Динић је оповргао мишљење Вјекослава Клаића, које 

је делимично усвојио и Станоје Станојевић, да је граница између два Срема наводно 

била Фрушка гора.
20

  

У истом чланку Динић се позабавио питањем простирања „сремске земље“ 

краља Драгутина (1276−1282).
21

 После сабора у Дежеву (1282) Драгутин је, по 

њему, задржао северне делове Рашке. Две године касније Драгутин је од свог 

шурака, угарског краља Ладислава IV, добио Мачванску бановину и области Усора 

и Соли. Динић се сложио са каснијим налазима Јиречека да Драгутин није држао 

области северно од Саве. Назив „сремски краљ“ који се налази сачуван у српским 

родословима и летописима сведочи да се назив Срем у њима употребљавао у свом 

првобитном, ширем значењу, када се под овим географским називом подразумевале 

и област јужно од Саве.  

Динић је успео да утврди време настанка и географско простирање 

Мачванске бановине.
22

 Он је доказао да је Јован Aнђео, син царице Маргарете, 

сестре угарског краља Андрије II, био претеча будућих мачванских господара и 

банова. Његово помињање у изворима као „dominus Syrmie“ сведочи да је он 

управљао овом облашћу као лични поседник. Како ова територија није била 

административно уређена, под Сремом се може подразумевати само „онострани“ 

Срем. Иста династичка област се под именом Мачва први пут помиње 1254. године 

(али је вероватно основана већ крајем 1247).
23

 Такође, мачвански бан је у средњем 

веку, открива Динић, називан и сремским баном. Први назив се употребљавао у 

угарским повељама, док је други назив био преовлађујући у народу. Помен 

                                                 
16 М. Ј. Динић, Из српске историје средњег века, 8. 
17 М. Динић, Средњовековни Срем, Гласник историског друштва у Новом Саду (даље: ГИДНС) 1, 

Сремски Карловци 1931, 2−3. 
18 Исто, 3−5. 
19 Исто, 6−8. 
20 Исто, 8−9. 
21 Исто, 9−12. 
22 М. Динић, Јован Ангел „dominus Syrmie“, ГИДНС 2, 1931, 301. 
23 Први мачвански бан био је Ростислав Михаилович. Он је био син черегњовског кнеза Михаила 

Вселодовича. Поставши зет угарског краља Беле IV, после неуспеле кампање у Галицији, добија на 

управу Мачву. Она је требало да буде нека врста апанаже. О Ростиславу Михаиловичу: Ђура Харди, О 

пореклу мачванског „бана“ Ростислава Михаиловича, Споменица Историјског архива „Срем“ 2, Сремска 

Митровица 2003, 15−31 
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сремског бана је сачуван у одлуци дубровачког Сената из августа 1379. године.
24

 Да 

је и након формирања Мачванске бановине ова област повезивана са Сремом, 

сведоче наводи Мавра Орбинија.
25

 Он помиње упад извесног Немање II Крапала у 

Срем и његово заробљавање Урице, сремске банице. Ова Орбинијева епизода 

заправо, по Динићу, представља упад српског краља Уроша I (1242−1276) на 

територију Ане, удовице Ростислава Михаиловича. Очигледно је да Орбини није 

знао прави обим Срема. Дубровачки историчар је вероватно преписивао старије 

изворе у којима је Срем подразумеван у свом првобитном обиму. Он је указао на 

фактографску грешку када Орбини наводи да је краљ Драгутин сахрањен у 

Сремској Митровици. Орбини сремским баном назива и Николу Горјанског 

Старијег, који је носио титулу мачванског бана. 

Динић је такође успешно демантовао још једну заблуду везану за 

средњовековну историју Срема. У питању је постојање жупаније Кеве.
26

 Он је 

оповргао старију тврдњу Адама Балтазара Крчелића који је у свом делу De regnis 

Dalmatiae, Croatiae, Schlavoniae notitiae praeliminares (1707) саопштио да је у Срему 

постојала жупанија Keve. Крлетићеве тврдње је покушао да потврди Вјекослав 

Клаић тврдећи да жупанија Кеве лежи између Дунава и Фрушке горе, Илока и 

Карловаца. Крчелић је помешао средњовековни назив за Ковин (Кеve) и првобитни 

назив за Баноштор (Kew, Keu, Ku). Анализом дипломатичке грађе Динић је доказао 

да су све тврдње о постојању ове жупаније неосноване.  

У својим радовима објављеним у Гласнику Михаило Динић је дао велики 

допринос формирању слике средњовековног развоја Срема. Будућим генерацијама 

истраживача је пружио рецентне одговоре на питања везана за историјску 

географију и административни  развој данашње области Срема и Мачве. 

Дугогодишњи директор Гласника историског друштва у Новом Саду био је 

прослављени српски историчар Станоје Станојевић. Након његове смрти једна 

свеска Гласника била је посвећен овом великом научним раднику. Наиме, у 

двоброју  Гласника 33−34 из 1938. године, поводом смрти Станоја Станојевића 

(1937), детаљно је приказан његов живот и рад. Станоје Станојевић је рођен 1874. 

године у угледној српској породици из Новог Сада.
27

 Његов отац је био познати 

лекар Лазар Станојевић,
28

 активан јавни радник, члан Друштва за Српско народно 

позориште и члан Књижевног одељења Матице српске.  

Основну школу и гимназију је завршио у Новом Саду. Академске студије је 

похађао у Бечу, где му је филологију предавао Ватрослав Јагић, а историју 

Константин Константина Јиречек. Станојевић је 1896. године одбранио докторску 

дисертацију под називом Die Biographie Stefan Lazarević's von Konstantin dem 

Philosophen als Geschichtsquelle (Биографија Стефана Лазаревића од Константина 

Филозофа као историјски извор). Његова дисертација је затим публикована у 

                                                 
24 М. Динић, Сремски бан, ГИДНС 2, 1930, 270−272. 
25 М. Динић, Урица „од Срима баница“, ГИДНС 1, 1932, 63−65. 
26 М. Динић, Жупанија „Кеве“ између Дунава и Фрушке горе, ГИДНС 1, 1935, 94−95. 
27 Детаљни биографски подаци о породици Станоја Станојевића се налазе у чланку: Васа Стајић, Порекло 

Станоја Станојевића, ГИДНС 33−34, 1938, 1−17. 
28 Јован Савковић, Отац Станоја Станојевића − др Лаза Станојевић, ГИДНС 33−34, 1938, 18−23. 
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часопису Archiv für Slavische Philologie XVIII. Да Станојевић изабере ову тему 

вероватно је утицала одлична расправа Константина Јиречека Zur Würdigung der 

neuntdeckten bulgarischen Chronik (Archiv für Slavische Philologie, 14 Bd. 1892). 

Станојевић је поред класичних познавао и многе европске језике, немачки, 

француски, италијански, енглески, руски. Својом дисертацијом Станојевић је 

показао да је, иако млад, веома талентован историчар. Његова дисертација 

представљала је почетак његовог бављења средњим веком, који ће остати 

Станојевићева главна преокупација до краја живота.
29

 

Након одслуженог војног рока заједно са Јованом Радонићем одлази на 

усавршавање у Москву. Боравак у Москви утицаће на његово опредељење да се 

бави односом Византије и Србије.
30

 Уз помоћ Стојана Новаковића, Станојевић 

школске 1898/99. добија посао наставника у српској гимназији у Цариграду. Поред 

овог посла бива ангажован у новооснованом руском Археолошком институту на 

чијем челу је био славни византолог Фјодор Успенски.
31

 По доласку у Србију 1900. 

године Станојевић је изабран за доцента на Великој школи. Како српска влада није 

потврдила његово наименовање, одлази у Минхен, где слуша предавања познатог 

византолога Карла Крумбахера.
32

 Када је његово именовање коначно потврђено, 

Станојевић започиње предавања на Високој школи. Већ, 1903. године постаје 

редовни професор. Када је Висока школа прерасла у Универзитет, он бива 

проглашен за ванредног професора.
33

 

Као озбиљан национални радник Станојевић је био активно ангажован у 

турбулентном периоду који је започео 1912. године. Учествовао је у балканским 

ратовима и Првом светском рату. После окупације Србије Станојевић је прешао у 

Италију и једно време у Риму радио у Ватиканској библиотеци. Од 1916. до 1917. 

године је боравио у Петрограду и предавао на тамошњем универзитету. Након 

избијања Октобарске револуције Станојевић одлази у Француску, а затим и у 

Велику Британију. По повратку из Британије Станојевић на Сорбони почиње да 

предаје курсеве из српске историје. По завршетку рата активно учествује у раду 

југословенске делегације на конференцији мира у Версају.
34

 

Станојевић је 1919. године проглашен за редовног професора Београдског 

универзитета, а идуће године за члана Српске краљевске академије. У послератном 

периоду Станојевић је оставио великог трага као покретач неколико угледних 

часописа и едиција. Он је био и један од оснивача листа Политика 1904. године. 

                                                 
29 Живан Сечански, Докторска дисертација Ст. Станојевића, ГИДНС 33−34, 1938, 51−53; Јован 

Радоњић, О Станоју Станојевићу, Летопис Матице српске 348, Нови Сад 1938, 134−139. 
30 Ј. Радоњић, О Станоју Станојевићу, 139−141. 
31 Исто, 141−143. 
32 О утицају Карла Крумбахера на развој српске византологије у: Љубомир Максимовић, Творци српске 

византологије − Ученици Карла Крумбахера, Анали огранка САНУ у Новом Саду 4, Нови Сад 2008, 

26−35. 
33 Сто година Филозофског факултета, 228. 
34 Станоје Станојевић, Војводина на конференцији мира, Летопис Матице српске књ. 300, Нови Сад 1921, 

76−89; Димитрије Кириловић, Питање Војводине на конференцији мира и улога Станоја Станојевића  

на њој као стручњака, ГИДНС 33−34, 1938, 120−129. 
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Такође је један од покретача Народне енциклопедије српско-хрватско-словеначке 

(1924−1929). Коначно, као рођени Новосађанин,  1928. године постаје директор 

Гласника историског друштва у Новом Саду.
35

 На том месту остаће до смрти. Био 

је председник Југословенског историског друштва и директор Југословенског 

историског часописа (1935−1937).  Уједно је био и оснивач и председник 

Југословенско-немачког друштва у Београду.
36

 

 Станоје Стојановић се бавио пре свега периодом владавине династије 

Немањића. Из тог разлога његово интересовање за прошлост српског народа на 

подручју северно од Саве и Дунава остало је ограничено. Питањима из историје 

речених области Станојевић је почео да се бави после оснивања Гласника 

историског друштва у Новом Саду.
37

 Први значајнији прилог на овом пољу 

истраживања био је његов чланак Нешто о Јакшићима  (Нова искра 1901, 164−165). 

Овај чланак је допуна чланка мађарског историчара Самуела Боровског који је 

писао опширну расправу о Нађлаку, којим су управљали Јакшићи. Исте године 

објавио је и обимнији рад о Пипу Спану (Просветин гласник 1901, 594−600, 

679−685). У овом чланку Станојевић је утврдио да је Пипо Спано у ствари Филип 

Маџарин из српских народних песама. Први свој чланак у Гласнику Станојевић је 

написао О Богумилима и хуситима у Срему и Бачкој.
38

 У њему Станојевић приказује 

мисионарску делатност Јакова Маркиског, папског инквизитора, у овим областима 

које су биле верски хетерогене. Станојевић је наставио са публиковањем текстова 

који су имали за тему средњовековну историју војвођанског простора. Ови чланци 

су били кратки по обиму. Први такав чланак у рубрици „Ситни прилози“ био је 

Анта код Краљеваца
39

, у којем говори о хумки која је вероватно подигнута у овом 

селу после пораза Византије 1166. године. Како у традицији нема помена ове 

вештачке хумке, Станојевић износи своју претпоставку да Анта настала као хумка 

византијских војника који су погинули у ратном сукобу са угарским палатином 

Дионисијем. У чланку Бешеново
40

 Станојевић доказује да име овог села потиче од 

мађарског назива за Печенеге настањене у тој области. У чланку Ко је Вуче 

ђенерале?
41

 Станојевић доказује да је истоимени јунак из српских народних песма 

заправо Волфрад Лупус, заповедник немачких најамника у војсци угарског краља 

Лудвига I. Помиње аферу везану за прављење лажног новца у Бенешеву у XIII 

                                                 
35 О пожртвованој улози Станоја Станојевића у раду Историског друштва у Новом Саду и његовог 

Гласника: Димитрије Кириловић, Станоје Станојевић и Историско друштво у Новом Саду, ГИДНС 

33−34, 1938, 91−94. 
36 Јован Богићевић, Станоје Станојевић као оснивач и председник Југословенско-немачког друштва у 

Београду, ГИДНС 33−34, 1938, 136−140. 
37 Душан Ј. Поповић, Рад Станоја Станојевића на проучавању историје Војводине, ГИДНС 33−34, 1938, 

87−90. 
38  Станоје Станојевић, Богумили и хусити у Срему и Бачкој, ГИДНС 1, 1928, 114−115; О раду Јакова 

Маркијског писао је и Радослав М. Грујић у: Један папски инквизитор XV века у Војводини, ГИДНС 3, 

1931, 437−440. 
39 Станоје Станојевић, Анта код Краљеваца, ГИДНС 1, 1929, 87−88; Исти, Анта код Краљеваца, ГИДНС 

2, 1929,  248−250 
40 Исти, Бешенево −Печенешко село, ГИДНС 1, 1929, 88−89. 
41 Исти, Ко је Вуче џенерале, ГИДНС 1, 1929,  89−90. 
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веку.
42

 У чланку Мошти Стевана Првовенчаног
43

 он  износи историју премештања 

моштију овог српског владар и светитеља. Чланак О српском грбу је прештампан из 

збирке његових чланака Из српске прошлости.
44

 Станојевић је објавио чланак О 

српском новцу у XIII−XIV веку у Банату у коме аргументовано доказује да је српски 

новац као платежно средство циркулисао и у Угарској.
45

  Његов чланак О Филипу 

Маџарину представља извод из ранијег чланка о Филипу Спану.
46

 У истом броју 

Гласника  (34, 1938) представљен је Станојевићев рад на изучавању узајамних 

односа Србије и Византије.
47

 

  Станоје Станојевић је као национални и научни радник оставио великог 

трага у историји Војводине. У сарадњи са Јованом Цвијићем, еписком Иларионом 

Зеремским, Јованом Радоњићем, Александром Белићем и Стеваном Михалџићем 

изнео је аргументе који су битно утицали на одлуке великих сила за присједињење 

Војводине Србији. У послератном периоду покретање Гласника историског 

друштва у Новом Саду означило је прекретницу у погледу истраживања историје 

простора Војводине.
48

 Станојевић се као дугогодишњи председник Историског 

друштва у Новом Саду трудио да се прошлост Војводине што систематичније 

испита и да се покрене часопис који би био доступан широј стручној јавности. 

Залагао се да часопис и поред финансијских проблема не престаје са излажењем. 

Захваљујући свом угледу успевао је да обезбеди потребна средства за несметано 

излажење часописа. Станојевић је без сумње све до своје смрти био веома поштован 

и цењен од колега с којима је током једне деценије стварао научну физиономију 

Гласника. 

Још један историчар средњег века који је, додуше постхумно, нашао место 

на страницама Гласника историског друштва у Новом Саду, био је Иларион 

Руварац. Повод за објављивање свеске посвећене Илариону Руварцу била је 

стогодишњица рођења овог славног историчара. 

Иларион (световно име Јован) Руварац је рођен 1832. године у Сремској 

Митровици од оца Василија и мајке Јулијане, рођене Шевић. Основно образовање је 

стекао у Старом Сланкамену и Старим Бановцима. Првих шест разреда гимназије 

завршио је у Сремским Карловцима, а последња два у Бечу. По завршетку  

гимназије уписао је студије права у Бечу (1852−1856) упоредо се бавећи и 

историјом. Своје образовање је заокружио на Карловачкој богословији коју је 

завршио 1859. године, а потом је постао професор у Карловачкој гимназији. Недуго 

затим, 1861. замонашио се у манастиру Крушедолу. Убрзо је постао бележник 

                                                 
42 Исти, Прављење лажног новца у Бенешеву у XIII веку, ГИДНС 2, 1929, 250. 
43 Исти,  ГИДНС 1, 1930, 50−65. 
44 Исти, О српском грбу,  ГИДНС 1, 1930, 98−101. 
45 Исти,  Српски новац XIII−XIV века у Банату, ГИДНС 2, 1930, 268. 
46 Исти, О Филипу Маџарину, ГИДНС 2, 1931, 302−303. 
47 Филарет Гранић, Рад Станоја Станојевића на историји односа између Византије и Срба до почетка 

IX века, ГИДНС 34, 1938, 54−66, Георгије Острогорски, Рад Станоја Станојевића на проучавању 

каснијег средњег века византиске историје, ГИДНС 34, 1938, 67−73. 
48 Циљеве рада овог часописа Станојевић је изнео у првом броју Гласника: Станоје Станојевић, Наша 

прва реч, ГИДНС 1, 1928, 1−9. 
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црквеног суда, а 1872. године професор Карловачке богословије. За архимандрита 

манастира Гргетега је постављен  1874. године, а идуће године  именован је за 

ректора Карловачке богословије. Међутим, због сукоба са патријархом Германон 

Анђелићем, 1882. године је смењен са места ректора, и премештен у Гргетег. Ипак, 

ускоро му је додељена служба мандатара Темишварске епископије. Напослетку се 

враћа у Гргетег где је могао несметано да се посвети бављењу науком. Руварац је 

постао члан Српског ученог друштва, а затим је један од првих чланова Српска 

краљевске академије 1888. године. Руварац је умро 1905. године у манастиру 

Гргртегу.
49

 

Руварац је један од пионира историјске критике у Срба.
50

 У свом раду 

водио се за Ранкеовим мишљењем да историју треба приказивати онако како се она 

заиста догодила. Такав критички став према историји евиденатан је већ из његових 

првих дела: Преглед извора старе србске повеснице (1856) и Прилог к испитивању 

србских јуначких песама (1857, 1858) објављених у листу Седмица. Све до 1867. 

године Руварац није објављивао. У периоду после 1867. године започиње богата 

Руварчева продукција, али и његов неминовни сукоб са романтичарски настројеним 

историчарима. Први представник коме је Руварац упутио критике био је Милош С. 

Милојевић.
51

 

Отворени сукоб са романтичарима започео је објављивањем његове 

расправе Хронолошка питања о времену битке на Марици, смрти краља Вукашина 

и смрти цара Уроша (1879) у коме је оповргао уврежено мишљење да је краљ 

Вукашин убио цара Уроша. Ово је изазвало бурне реакције посебно Панте 

Срећковића, водеће личности романтичарске историографије. Сукоби су се 

наставили и око других спорних питања српске историје. Лични анимозитет према 

Срећковићу био је видљив и у наредним годинама Руварчевог стваралаштва. Као 

одговор на Срећковићеве романтичарске ставове Руварац је написао своје 

најзначајније дело О кнезу Лазару (1888).
52

 Руварац се носио ставом да треба 

одбацити непоуздану традицију, и да пуна пажња треба да се усмери на проучавање 

примарних историјских извора. 

Руварчева појава је означила прекретницу у развоју српске историографије. 

Колико је Руварац био цењен од стране колега који су га наследили говори и 

следећа чињеница. Као својеврстан омаж славном историчару њему је посвећена 

свеска бр. 2, Гласника историског друштва у Новом Саду који је изашао 1931. 

године. У овом броју Гласника налази се низ чланака и ситних прилога у којима је 

сагледан Руварчев живот и рад чији су аутори еминентни историчари. Суд о 

                                                 
49 Андрија Веселиновић, Иларион Руварац, у: Сима Ћирковић, Раде Михаљчић, Енциклопедија српске 

историографије, Београд 1997, 627−629; Јован Радоњић, О Илариону Руварцу, Летопис Матице српске 

(даље ЛМС) књ. 244, св. 4, 1−21; Исти, О Илариону Руварцу, ЛМС књ. 245, св. 5, 51−70. 
50 Ђорђе Сп. Радојчић, Руварчево место у српској историографији, Зборник Матице српске за друштвене 

науке, 13/14, Нови Сад 1956, 203−207. 
51 О Руварчевом односу с  Милојевићем у: Коста Милутиновић, Иларион Руварац и Милош С. Милојевић, 

Зборник Матице српске за ликовне уметности 24, Нови Сад 1988, 253−263. 
52 Сима Ћирковић, Студија Илариона Руварца „О кнезу Лазару“, у: Бој на Косову − старија и новија 

сазнања, Београд 1992, 9−15. 
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Руварцу и његом утицају на развој историјске науке изнели су Владимир Ћоровић, 

Никола Радојчић, Јован Радонић, Филарет Гранић, Георгије Острогорски, Душан 

Поповић и др.   

Чланак О историском методу Илариона Руварца Николе Радојчића који је  

објављен у овом броју Гласника историског друштва у Новом Саду веома је битан 

за сагледавања Руварчевог значаја за развој историографије. Као личност која је 

потицала са простора који је имао веома богату историју Руварац је био свестан 

значаја коју управо та историја има за национални развој и препород.
53

 У овом 

чланку је изнео детаљан историографски развој Руварчевог дела. Анализирајући 

расправе и монографије, Радојчић нам је пружио увид у методолошке поставке на 

којима је почивао Руварчев рад. Угледајући се на Ранкеа, Руварац је тежио што 

објективнијем сагледавању историје. Борио се са против романтичарског 

сентимента који је владао у српској историографији. Руварац је одбацивао народне 

песме као поуздан историјски извор, видећи у њима митове својствене свим 

индоевропским народима. Од почетка свог рада био је крајње методичан и 

критичан. Такође је био оштар критичар својих неистомишљеника, пре свега 

романтичара. Руварца је осуђивао увлачење било каквог облика политике у 

историју. 

Оно што је битно за нашу тему је чињеница да је посебни тематски број 

Гласника из 1931. године посвећен великом историографу уједно представљао 

речито сведочанство о стању тадашње историографије и реномеу Гласника. Тако је 

Филарет Гранић представио допринос истраживања Илариона Руварца на пољу 

црквене историје.
54

 О Руварчевом значајном доприносу у проучавању српско-

византијских односа писао је у Гласнику из 1931. године и византолог светског 

угледа и утемељивач српске и јужнословенске византологије Георгије 

Острогорски.
55

  Поред чланака који говоре о Илариону Руварцу у Гласнику су 

објављени и прилози који доносе биографске белешке о знаменитом историчару. 

Ови прилози доносе податке о Руварчевом пореклу, његовом одрастању и научном 

развоју. Међу овим прилозима нашла су се и сећања савременика овог значајног 

научног радника.   

 Са Руварцем почиње и критичко испитивање историје Срба у јужној 

Угарској. Заинтересован за историју Срба у свим областима коју су настањивали 

Руварац се позабавио историјом Срба у јужној Угарској.
56

 Руварац је бројним 

темама приступио непристрасно и крајње акрибично, чак и када се то косило са 

увреженим миљењима и националним ставовимa. Тако је довео у питање став да су 

се Срби преселили у Угарску тек за време Велике сеобе Срба (1690), одбацујући 

став да је са њима склопљена нека врста државноправног уговора. Што је за друге 
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била сеоба и пресељење, за њега је било бекство. На другој страни, присуство 

српског народа у овим областима хронолошки је датирао већ у средњи век.
57

  

Поред сажетог приказивања доприноса Илариона Руварца у расветљивању 

прошлости српског народа у Војводини изнетих у чланку Душана Поповића, 

требало би се осврнути на још неколико закључака који нису биле изнети у овом 

броју Гласника. Последица османског продора на Балканско полуострво биле су 

велике миграције становништва. Српско становништво је почело да се помера ка 

северу. Ова миграција је довела до промене етничке слике средњовековне Угарске. 

Руварац је први изнео основне податке о српским манастирима у Срему.
58

 Прави 

пример студиозног и критичког научног рада је Руварчева монографија Стари 

Сланкамен. Повод за објављивање ове монографије била је двестагодишњица битке 

код Сланкамена (1691). У овој монографији Руварац прати историјат овог града од 

првих помена 1069. све до 1691. године. У овој монографији демантовао је једну 

погрешну тврдњу везану за Сланкамен. Дуго је постојало уверење да је тврђава 

Feyercko, коју је краљ Матија Корвин даровао деспоту Вуку Гргуревићу, 

Сланкамен. Руварац је доказао да је овде реч о месту Бела Стена у Kрижевачкој 

жупанији, а не о Сланкамену.
59

 Што се тиче сремских Бранковића, Руварац је успео 

да докаже да је мајка Ђорђа и Јована Бранковића, Ангелина, била ћерка албанског 

великаша Аријанита Комнина.
60

 Руварац је успео да утврди и многе појединости из 

живота српске деспотице. Питање српских привилегија било је веома значајно као 

историографска тема за тадашње историчаре. Руварац је први озбиљно пришао 

истраживању питања српских привилегија. Он је оповргао постојање такозваних 

Јенопољских привилегија, које су заправо биле издате Србима у Малом или Рацком 

Ковину на острву Чепељ јужно од Будима.
61

 Након утврђивања ове чињенице, 

Руварац је приступио доказивању да  су  српске привилегије из Рацког Ковина биле 

добијене тек за време краља Владислава I 1440, а не 1405. године.
62

  

 Гласник историског друштва у Новом Саду значајан је не само као први 

историјски часопис који је био посвећен проучавању прошлости  тла Војводине већ 

и сведочанство интелектуалних домета историчара који су се проучавали историју 

овог поднебља. Неки су, попут Станоја Станојевића, били директни актери историје 

која је обликовала овај динамични простор. Други су, попут Илариона Руварца, 

утабали пут модерној историјској науци код Срба или, попут Михаила Динића, 

изборили победу над увреженим историјским заблудама својих претходника. 

Гласник историског друштва је с временом постао не само сведочанство о историји 
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једног простора, већ и сведочанство о људима који су тај простор креирали и о 

њему историописали. 
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Summary 

 

The aim of this paper is to present contributions of famous Serbian medievalists 

to researching history of the province of Vojvodina. Their articles and articles about their 

work appeared in the Herald of historical society of Novi Sad (1928-1940). In addition to 

biographical information of afore mentioned historians, presented here is their work 

related to the medieval history of Vojvodina. Two of them, Mihailo Dinić and Stanoje 

Stanojević actively participated in the work of the Herald of historical society of Novi 

Sad. Another topic of this article is life and work of the first modern Serbian 

historiographer Ilarion Ruvarac who gave great contribution to researching the past of 

Vojvodina. 
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МИЛАН КАШАНИН 
У ВРЕМЕНУ СТВАРАЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

 
Сажетак: У раду ће бити разматран и интерпретиран један сегмент биографије 

Милана Кашанина у периоду Првог светског рата и првих година конституисања 

југословенске државе. На основу његових текстова о себи и другима и његове преписке са 

колегама, пријатељима и професорима, покушаћемо донети слику једног времена из 

Кашанинове перспективе. Анализираћемо његов однос према ратним страхотама, утиске о 

градовима у којима је боравио, Пешти, Загребу и Паризу, као и импресије које су на њега 

остављали људи и догађаји. Осим тога, размотрићемо основна питања везана за Кашаниново 

поимање европског и војвођанског простора, као и његову политичку идеологију, у то време 

специфичну у контексту његових републиканских уверења. 

 

Кључне речи: Милан Кашанин, југословенска омладина, Краљевина СХС, Париз, 

Војводина, Барања. 

 
„Сурова је неправда називати доба наше младости романтиком. Није то била нечија романтика 

него наш живот“ 

Милан Кашанин (Сусрети и писма, Нови Сад 1974) 

 

Милан Кашанин је много година касније, горе наведеном реченицом 

описивао време настанка Југославије. Ипак, тешко је не приметити да је Кашанин, 

као и читава једна генерација југословенски оријентисане омладине, деловао у 

првом реду инспирисан идеалистичким, романтичарским и националистичким 

идејама, поготово када је реч о југословенској нацији и држави, и њиховом 

стварању. Као један од омладинаца, Кашанин је био савременик преломних 

догађаја, који су трајно променили карту Европе и животе учесника тих дешавања. 

Он је у писмима и забелешкама из тог периода оставио корисне информације о 

својим тадашњим политичким, књижевним и научним ставовима, али и веома 

интересантна и оштроумна запажања о људима са којима је долазио у додир, као и о 

времену и процесима којима је био сведок. На тај начин, истраживачу се из 

Кашанинове перспективе отвара слика једног периода, карактеристичног по 

идеализму ђачке и студентске омладине, спремне да се бескомпромисно суочи са 
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свим животним изазовима. Оно што је карактеристично за њега, као и читаву 

његову генерацију, јесте веома динамичан животни пут, где су у врло кратком 

периоду нагомилана разнолика искуства, од оних мрачних, ратних, па све до 

реализовања њихових снова о стварању југословенске државе.  

Пратећи Кашанинову биографију у време настанка Југославије, можемо 

уочити еволуцију у поимању основних животних питања, научних проблема, 

схватања и идеја. Осим тога, могуће је запазити карактеристичну везу између 

војвођанског простора, Кашаниновог завичаја, и његовог европског искуства као 

главног узрока интелектуалног и научног сазревања. Он је у релативно кратком 

периоду од 1914. до 1923. променио неколико пребивалишта. Од барањског 

завичаја и Пелмоноштора, преко Пеште, Загреба и Новог Сада до Париза, који је 

отворио нове перспективе и идеје у његовом поимању живота, науке и културе. 

Милан Кашанин је рођен 1895. у Пелмоноштору (Белом Манастиру) у 

Барањи
1
. Засигурно је један од свестранијих интелектуалаца међуратне и 

социјалистичке Југославије. Новосадску гимназију завршио је 1914, а студије 

историје уметности на париској Сорбони 1923. Познат је као писац значајних дела 

из области историје уметности и историје књижевности под насловима: Српска 

уметност у Војводини од доба деспота до уједињења (1927) у коауторству са 

Вељком Петровићем, Два века српског сликарства (1942) и Српска књижевност у 

средњем веку (1975). Кашанин је био познат и као романописац и приповедач. Међу 

његовим књижевним делима издваја се роман Пијана земља (1932). Нарочито је 

значајна његова есејистика, а посебно збирка есеја о српским књижевницима 

Судбине и људи (1968). Као врстан познавалац уметности, био је управник Музеја 

савремене уметности од 1928. и директор Музеја кнеза Павла, данашњег Народног 

музеја, од 1935. Покретач је веома утицајне публикације, часописа Уметнички 

преглед 1937. Међутим, његова каријера је у сасвим негативном контексту 

обележена потписивањем „Апела српском народу“ 1941.
2
 Због активности током 

Другог светског рата, Кашанин је пензионисан 1945, али је ипак реактивиран 

неколико година касније. Обављао је низ послова као историчар уметности, између 

осталог постављен је за директора Галерије фресака. Умро је у Београду 1981.
3
 

                                                 
1 Барања је током XIX и у првој половини XX века у идеологији српске политичке елите чинила једну 

целину са Сремом, Банатом и Бачком. Управо су ове области проглашене за Српску Војводину на 

Мајској скупштини 1848. у Сремским Карловцима. У читавом међуратном периоду, Барања је 

посматрана као једна целина са Банатом и Бачком, пошто су ове области прогласиле присаједињење 

Србији на Великој народној скупштини у Новом Саду 25. новембра 1918. 
2 Поједини аутори су у својим радовима сугерисали да је Кашанин неправедно маргинализован и 

оптуживан за колаборацију после Другог светског рата. Истицали су да је само због две објављење књиге 

постао жртва комунистичког режима (Дејан Медаковић, Милан Кашанин (1895−1981), Зборник Народног 

музеја, Археологија, књ. 16, св. 2, Београд 1997, 29−34). Међутим, Кашанинова сарадња са Недићевим 

режимом је била много дубља. Он је чак држао предавања у једном немачком научном институту током 

1943, како би се унапредиле културне везе између немачког и српског народа (Olivera Milosavljević, 

Potisnuta istina: kolaboracija u Srbiji 1941−1944, Beograd 2006, 319). Стога, његова колаборација не може 

бити упитна. 
3 Опште информације о Кашаниновој биографији вид. у: Гордана Станишић, Један биографски поглед на 

дело Милана Кашанина, Зборник Народног музеја, Археологија, књ. 16, св. 2, Београд 1997, 7−14; Драго 
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* * * 

 

Кашанин је уочи Првог светског рата и током рата генерацијски и 

идеолошки био део југословенске омладине, која је свој главни циљ видела у 

револуционарном рушењу Аустроугарске монархије и стварању велике 

југословенске државе. Идеологија омладинаца имала је различите карактеристике у 

појединим деловима државе Хабзбурга. Углавном пореклом са села, они су у 

школским клупама постајали ватрени националисти. Осим национализма, 

карактерисали су их активизам и снажна жеља за променама. Југословенски 

оријентисана омладина у Монархији суочавала се са проблемом социјалне 

анонимности, пошто им је искључиво универзитетска диплома могла гарантовати 

одређени положај у друштву. Суштински, они су били „интелектуални подмладак 

масовног типа национализма“. Овај покрет настао је као последица различитих 

европских процеса и утицаја, од италијанских револуционара као што је Ђузепе 

Мацини, преко чешког идеолога Томаша Масарика и његове идеје о „ситном раду“ 

на променама и просперитету нације, до разних социјалистичких и анархистичких 

идеја. Међутим, југословенски омладински покрет је у највећој мери био копирање 

немачког искуства националистичке омладине током процеса стварања уједињење 

Немачке. Унутар покрета постојале су многе поларизације, поготово у Хрватској на 

клерикални и југословенски део. Није постојала јединствена организација, нити 

јединствени центар активности. У погледу схватања „југословенске нације“, 

омладинци су најчешће били унитаристи. Снажно су веровали у демократију и 

демократски систем власти, као и у дужност да се интелектуална каријера посвети 

реализовању националних циљева.
4
 

Осим друштвенополитичког аспекта, можда је изразитији књижевни, 

уметнички и научни утицај на идејно обликовање југословенске омладине. Овај 

омладински покрет није обухватио само политичку сферу, већ је много дубље 

мењао друштво. Омладински, револуционарни утицаји су у снажном налету 

обухватили области књижевности и уметности, у ствари читавог културног живота. 

Овај процес је почео десетак година уочи Првог светског рата. Дошло је до таласа 

промена у књижевности и уметности и нових кретања значајно другачијих од 

ранијих трендова. Појављују се млади књижевници: Владислав Петковић Дис, Сима 

Пандуровић, Вељко Милићевић, Милутин Ускоковић и други попут њих, који су 

смелошћу и новим темама одушевљавали своју генерацију. Кашанин је те промене 

                                                 
Његован, Двадесет знаменитих Срба из Барање: (од почетка XVI до средине XX века), Нови Сад − 

Сремски Карловци 2008, 62−67; Jovan Nedić, S njive do akademije, Beli Manastir 2006, 9−16; Мирослав 

Егерић је указао на значај Кашаниновог живота у оквирима три државе: Аустро-Угарске, Краљевине 

СХС/Југославије и социјалистичке Југославије. О томе је написао следеће: „Кад се има на уму његова, од 

детињства жива радозналост, дух отворености за разне области уметности, културе, филозофије, 

духовног живота, онда се чињеница његовог живљења у разнородним и опречним државним целинама 

богати једном битном, судбинском живошћу“ (Мирослав Егерић, Милан Кашанин и српске књижевне 

судбине, Летопис Матице српске, књ. 455, св. 4, Нови Сад 1995, 667−668). 
4 О омладинском покрету вид. више: Милорад Екмечић, Стварање Југославије: 1790−1918, књ. 2, 

Београд 1989, 523−546. 
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описивао речима: „Престајало се у нашој књижевности причати о занатлијама, 

трговчићима, сељацима и почело се говорити о нама, студентима, грађанима, 

интелектуалцима. И то што се о нама говорило у тим причама и романима није 

изгледало да се прича у трећем лицу, него да то писац говори у наше име, или да и 

то сами себи причамо, − никад млађи приповедачи нису говорили о млађем свету, 

ни имали млађе читаоце“.
5
 Промене су у освит XX века доносиле једну нову 

генерацију интелектуалаца, књижевника и уметника, чија су филозофска и 

интелектуална размишљања у револуционарном и националистичком духу била 

много интензивнија и суштински сасвим другачија од идеологије претходних 

генерација. На овој подлози, између осталог, израстао је њихов активизам, 

самоувереност и жеља за променом. 

Током школовања у Новом Саду, на Кашанина су у идеолошком, 

књижевном и филозофском погледу највећи утицај остварили Јован Скерлић, 

Богдан Поповић и Димитрије Митриновић,
6
 свестрани српски интелектуалац из 

Херцеговине. Митриновић је уочи Првог светског рата покушавао да створи оквире 

неког „српског футуризма“. Његова теза „Живот је лепши од смрти верујмо, али је 

смрт часнија од срамоте“, била је веома популарна, посебно међу ђацима и 

студентима. Он је интригирао Кашанинова националистичка осећања идејама о 

Балкану који ће „водити српски дух“. Кашанин је био страствени читалац 

Митриновићевог листа Босанска вила, као и Скерлићевог Српског књижевног 

гласника. Јован Скерлић је, за разлику од неких других идеолога југословенске 

омладине, одбацивао насиље као решење омладинских циљева и уверавао своје 

читаоце у предности демократског система над осталим облицима власти.
7
 Његов 

утицај је врло приметан у раним Кашаниновим текстовима и писмима, поготово 

идеја о „духовном унитаризму“ између Срба и Хрвата.  

О дубокој политизованости и национализму омладине и ђака сведочи 

Кашанинова рана публицистичка активност. Као петнаестогодишњи дечак и 

новосадски гимназијалац, Кашанин је у сомборској Слози 1910. објавио теоријско-

политички чланак „Змајев национализам“. У овом тексту писао је о борби народа, 

националним идејама и идеалима.
8
 Кашанинова опчињеност национализмом имала 

је дубље корене него што је то био случај са већином његових колега. О томе је он 

лично посведочио у једном разговору, објављеном 1984. Кашанин је тада 

објашњавао да је његово рођење на „периферији Српства“, у Барањи, удаљеној од 

већих центара, утицало на јачање националног осећаја. Бојазан од угрожености 

националног идентитета била је условљена имагинарним „страхом од смртних 

                                                 
5 Милан Кашанин, Погледи и мисли, Нови Сад 1978, 181−184. 
6 У једном од писама из Првог светског рата секретару Матице српске Тихомиру Остојићу, Кашанин је 

написао: „Сви ми млађи смо скерлићевци, богдановци и митриновићевци“ (М. Кашанин, Писма Милана 

Кашанина Тихомиру Остојићу, Летопис Матице српске, књ. 476, св. 5, Нови Сад 2005, 940). 
7 Марко Недић, Разговори са Миланом Кашанином, Љетопис српског културног друштва „Просвјета“, св. 

7, Загреб 2002, 241; М. Екмечић, Нав. дело, 523−546. 
8 Радивој Стоканов, Милан Кашанин у сомборској „Слози“, Домети: часопис за културу, бр. 29, Сомбор 

1982, 114−115. 
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непријатеља“.
9
 Осим тога, Кашанинов национализам се обликовао у специфичним 

околностима његовог  сиромашног порекла и ниског социјалног статуса. Из те 

психолошко-социјалне подлоге, произлазила је идеализована љубав према Србији,
10

 

као важан део његовог емотивног и идејног система вредности. 

Међу новосадским гимназијалцима и у друштвеним круговима у којима се 

Кашанин кретао у Новом Саду посебно је био утицајан Васа Стајић, идеолог 

војвођанске омладине. Он је својим идејама значајно усмеравао повезивање 

револуционарних идеја и националног заноса Кашанинове генерације. Веза између 

младог Кашанина и Стајића била је засигурно веома јака, јер су и током Првог 

светског рата одржавали релативно интензиван контакт и измењивали писма са 

размишљањима о разним темама. 

Управо је Стајић предводио војвођанске матуранте на Видовданску 

манифестацију која се одржавала на Косову 1914. Међу матурантима је био и 

Милан Кашанин. Након убиства Франца Фердинанда у Сарајеву, манифестација у 

Косовској Митровици се претворила у демонстрације против Аустроугарске 

монархије, у којима су учествовали ђаци и професори из Војводине.
11

 Након 

повратка у Нови Сад, Стајић, Кашанин и његове колеге нашли су се под истрагом 

аустроугарске полиције, оптужени да су организовали заверу како би јужну Угарску 

припојили Србији. Ова епизода је добила свој епилог тек следеће године на суду у 

Сегедину. Сви оптужени су ослобођени, осим Васе Стајића, који је осуђен на 

затворску казну издржавао је у затвору у Словачкој.
12

 

Почетак Првог светског рата био је највећа прекретница у Кашаниновом 

животу.
13

 Он је то време описао речима: „Више се живело од снова и жеља, него 

што се живело од јаве“.
14

 Кашанин је у току трајања рата догађаје доживљавао на 

два начина. С једне стране, оптимистично је сагледавао дешавања, сматрајући да се 

након светског сукоба отварају могућности успона његове генерације, 

трансформација у култури, победе боље Европе у коју је убрајао и Србију, и 

коначног уједињења „југословенског троименог народа“. Своје утопијске замисли и 

снове образложио је у писму Васи Стајићу из 1917: „Држим да ће после ове буре и 

грмљавине људска душа постати ведрија но икад, и да ће наступити једно велико 

доба полета, рада, етике и поезије, доба у којем ће наш народ имати ванредно 

великог удела“. Ово писмо представља врхунац његовог оптимизма и вере у 

утопијски замишљену будућност. С друге стране, осећао је и ратну опасност и 

егзистенцијални страх. Знао је да се препусти песимистичним мислима, па је тако у 

априлу 1915. записао следеће: „Ја не марим што ћу ићи у рат, само да не погинем и 

не умрем. Било би ми жао оставити свет, а не урадити и не доживети ништа. 

Престати бити човек, дух, душа и постати ствар зар није то страшно?! А војник је 

                                                 
9 Коста Димитријевић, Сусрети и разговори с Миланом Кашанином, Летопис Матице српске, књ. 433, св. 

2, Нови Сад 1984, 253−260. 
10 М. Кашанин, Случајна открића, Нови Сад 1977, 14. 
11 М. Недић, Разговори, 229−230. 
12 Д. Његован, Двадесет знаменитих Срба из Барање, 62−64. 
13 М. Кашанин, Случајна открића, 17. 
14 М. Кашанин, Сусрети и писма, Нови Сад 1974, 10. 
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само ствар, једна обична ствар. Шта значи један када се каже хиљада, сто хиљада, 

милион?“. Падајући у апатију закључивао је „губим младост!“
15

. Опасност 

мобилизације и слања на фронт није без значаја када је реч о Кашаниновом 

психичком стању. Најдепресивније мисли су настале у моменту када је та опасност 

била најинтензивнија 1915, док оптимистични погледи настају када је на сигурном у 

Загребу, далеко од потенцијалног слања на „прву линију“. 

Кашанинови национални осећаји били су интензивирани у околностима 

ратног стања и српских победа на Церу и Колубари, па затим каснијих пораза и 

победа. У том контексту је потребно посматрати његове записе и писма из тог 

периода. Кашанинов национализам је током рата добио другачије изразе у односу 

на ранији период. Он је у једном од писама Васи Стајићу теоријски образлагао везу 

културе и ратне борбе: „Вероватно је да епигонски однос води духовној 

дезинтеграцији нације, губљењу њеног идентитета и непосредно обезвређује сам 

напор борбе за ослобођење“, додајући: „ако је сва националистичка борба само зато 

да се брже дође до културе, онда је се први одричем. Онда се најбоље претопити у 

други, културнији народ, а не свађати се и тући с њим“. Сматрао је да свака нација 

треба формирати властиту културу која би у српском случају била изведена из 

српских народних епова и затим повезана са језиком модерне филозофије.
16

 

Пошто је након инцидента на Косову у аустроугарској полицији сматран 

„политички сумњивим“ и налазио се под полицијском истрагом, Кашанин није 

успео да упише студије филозофије у Загребу, него почетком 1915. уписује други 

семестар на студијама романске и словенске филологије у Пешти. Он је у овом 

граду провео свега неколико месеци. Његове импресије су биле веома неповољне. 

Свом пријатељу из школских дана Светиславу Марићу писао је: „Ова Пешта је 

једна грозна варош. Нема ниједне жене и девојке која није блудница нити човека 

који није факин, штребер, шарлатан и мегаломан. Професори су ужасни, колеге 

неиздрживи. Осећам се у туђини и даљини. Сви ми Срби и Хрвати, не само ја“.
17

 Из 

ових Кашанинових коментара можемо сагледати елементе поменуте „социјалне 

анонимности“ која је погађала српске ђаке и студенте на Бечком и Пештанском 

универзитету. Његов националистички поглед на стварност није произлазио само из 

овог проблема. Кашанинова изолованост и отуђеност у односу према мађарским 

колегама узрокована је првенствено његовим слабим познавањем мађарског језика, 

што му је онемогућавало успостављање дубље комуникације и стварање 

друштвених веза. Друштвени живот сводио се на дружења са Србима и Хрватима. 

Потребно је узети у обзир и обостране предрасуде, неповерење које је владало међу 

студентима различитих националности, поготово између Мађара и „Југословена“. 

Тек као последица, јавља се националистичко сагледавање стварности и 

доживљавање Угарске, односно целе Монархије, као туђе државе. Друштвена 

изолација у којој се налазио само је интензивирала његова ранија убеђења. 

                                                 
15 М. Кашанин, Светислав Марић, Преписка двојице младића, Нови Сад 1991, 9, 76, 83. 
16 Исто, 15, 24−27. 
17 Исто, 62−63. 
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Наведена атмосфера је између осталог постављала југословенство као алтернативно 

решење Кашанинових проблема, односно проблема целе његове генерације. 

Након завршетка семестра и одласка из Пеште, Кашанин се није више 

враћао у овај град. Мобилисан је маја 1915. Следеће месеце је провео на разним 

локацијама, настојећи да избегне одлазак на фронт. У набављању лажних налаза о 

срчаним проблемима помогао му је некадашњи професор Милан Петровић, који је 

током рата управљао Новосадском болницом. Након боравка у новосадској и 

пожешкој болници током 1916, као крајња мера да би избегао фронт, Кашанину је 

оперисано здраво слепо црево, па је послат на опоравак у Загреб у Болницу 

милосрдних сестара.
18

 

Боравећи у Болници милосрдних сестара, Кашанин је упознао још неке 

„болеснике“, југословенске интелектуалце који су у Загребу нашли прибежиште 

како би се спасили мобилизације или затвора. Међу њима су били књижевници Иво 

Војновић и Иво Андрић и историчар Владимир Ћоровић.
19

 Кашанинова искуства и 

размишљања су постајала богатија и продубљенија у дружењу са наведеним 

интелектуалцима, каснијим великанима југословенске, хрватске и српске 

књижевности и историографије. 

Након изласка из болнице, пошто је проглашен инвалидом, Кашанин се 

активно  укључио у загребачке интелектуалне и политичке кругове.  Описујући 

атмосферу у граду, Кашанин је записао: „У њему се живело мирно, да не кажем 

идилично“. Културни живот је функционисао редовно, излазили су бројни часописи 

и књиге, радиле су школе, позоришта и Универзитет. Током друге половине 1917, 

Кашанин је објављивао  прилоге, фељтоне, књижевне и позоришне критике у 

Обзору, Савременику и Књижевном југу. Између осталог, писао је против 

конвенционалности у науци у духу филозофије акције и о потреби стварања 

јединствене српско-хрватске националне културе. Постао је члан „Друштва 

хрватских књижевника“. Једно време делио је стан са песником Антуном Бранком 

Шимићем. Кашанин се чудио младом Шимићу, који је читав дан проводио лутајући 

Загребом да би по доласку кући записао само један стих.
20

 Међутим, најснажнији 

утисак на Кашанина током боравка у Загребу оставио је Мирослав Крлежа. Описао 

га је као „човека умиљатог гласа и отровних речи, у завади са целим светом“. 

Њихови односи су постали веома присни. Заједно су са једне терасе посматрали 

вечеру српских и хрватских официра 1918. у Загребу, када је Крлежа изрекао 

познату реченицу: „Од те обичне патриотске вечере испале су баканалије, оргије – 

да човек не препозна“.
21

 

                                                 
18 М. Недић, Разговори, 231. 
19 М. Кашанин, Сусрети и писма, 204−205. 
20 М. Кашанин, Сусрети и писма, 204−206; М. Кашанин, С. Марић, Нав. дело, 106, 113, 137. 
21 М. Кашанин, Сусрети и писма, 204−206; Овај догађај је касније описан у Крлежином тексту „Пијана 

новембарска ноћ“. Односи између Крлеже и Кашанина су остали пријатељски и пуни обостраног 

поштовања и након Другог светског рата. Његовом интервенцијом, Кашанин је добио место директора 

Галерије фресака у Београду 1953. Кашанин га никада није доживљавао као хрватског националисту, већ 

индивидуалисту (М. Недић, Разговори, 227−230; Ђорђе Оцић, Разговори с Кашанином, Летопис Матице 

српске, књ. 465, св. 1−2, Нови Сад 2000, 183). 
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Из овог периода, 1917−1918, у Кашаниновим писмима Тихомиру Остојићу 

и Светиславу Марићу остали су бројни коментари о Хрватима. Ови његови записи 

су значајни како би се сагледао интиман став једног од припадника југословенски 

оријентисане омладине, из чега се могу извући далекосежнији закључци.  

Неки од његових коментара су следећи: „Наши драги Кроботи [Хрвати − А. 

Х.] су се променили, да их не можеш препознати. На универзи нема ниједног 

франковца више, бар не сме ниједан отворено да призна да је то. Уопште с 

напретком наше Мисли можемо бити потпуно задовољни“; или: „Хрвати нису 

васпитани за жртву и борбу, него за ларму око државног права“.
22

 У децембру 1917. 

писао је Остојићу: „Загреб се силно променио за ове три године рата. Може се рећи 

да су Хрвати постали за 90 гради паметнији. Њих човек не може мрзети, као некад 

новосадски глупи радикали, − мир пепелу њихову! – највише ако би их могао 

жалити. После рата, морамо им помоћи, и они ће бити врло честити људи. Мени је 

врло добро дошло што сам ове три године провео међу њима: у Загребу, Осеку, 

Пожеги и Сарајеву. До данас, ми смо физички и научно били један народ, али не 

психички. Да ме није стид, могао бих се назвати и Хрватом, − сасвим би ми било 

свеједно, да ми наше име није милије, славније, с већим делима и уз више душе 

везано. Они су гори, много гори од нас, сиротанци. Али зар нисмо ми, Срби из 

Угарске били на њихову путу, т. ј. на низбрдици“. Другом приликом, Остојићу је 

писао следеће: „Хрватима увек и свуда фали критичности: и у књижевности и у 

политици“; или: „У Загребу, поред све његове електрике, човек не може лако наћи 

једног интелектуалца и рационалисту“. Критиковао је и осуђивао оно што је 

доживљавао као вербални национализам у хрватској средини: „Наши добри Хрвати 

још увек мисле да се сав национални рад састоји од парада и демонстрација. Ипак, с 

напретком Хрвата можемо бити задовољни: они су сваким даном све бољи. Данас 

Загреб одиста нешто значи: у њему има врло ваљаних људи, маса се освешћује, па 

се можемо надати да није далеко дан кад ћемо их моћи признати равноправнима. 

После још мало хаџилука у Београд, па ће постати красан свет, и онда ће наше 

научно и теоретско јединство остати жива стварност“. У једном писму Остојићу из 

марта 1918. Кашанин је открио врло важан детаљ, значајан за разумевање његових 

ставова: „Ја на срамоту немам ниједне Хрватске Историје, а и не знам је“.
23

 

Амбивалентан и генерализујући однос према Хрватима био је понекад пун 

неоправданог презира и искреног жаљења, а често вере у убрзано остварење идеала 

о „народном јединству“. Међутим, сам Кашанин је у једном од писама Остојићу 

открио да не зна много о Хрватима, осим онога што је могао упознати у 

специфичним ратним околностима. Његови ставови нису били изграђени на неком 

знању о прошлости или релевантним опсервацијама у моменту када су настајали. То 

сведочи у којој мери је један део омладине веровао у фразе о „народном јединству“ 

и „троименом народу“ и колико су предрасуде биле део менталитета и тиме 

дефинисале и оптерећивале међусобне односе. Бар када је реч о Кашаниновом 

случају, али вероватно и у случају многих других његових савременика. 

                                                 
22 М. Кашанин, С. Марић, Нав. дело, 132−133. 
23 М. Кашанин, Писма Тихомиру Остојићу, 942−946. 
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Кашанинове опсервације су свакако корисне у контексту бољег разумевања српско-

хрватских односа, међусобних стереотипа и предрасуда, који су између осталог 

засигурно ометали формирање јединствене југословенске нације, или, на крају 

крајева, бар функционалне југословенске државе.  

Током 1918, Кашанин је постајао све активнији у политичким круговима. 

Загребачка јавност је постајала све напетија у ишчекивању ратног расплета. Загреб 

је још одраније био центар југословенски оријентисаних интелектуалаца 

различитих профила. Живот се у граду одвијао сасвим нормално, што је био 

повољан амбијент за развој политичких активности у које се Кашанин могао 

укључити.Он се у то време, као студент филозофије на Загребачком универзитету, 

нашао на челу студентског удружења југословенске оријентације „Југославија“. 

Водио је низ акција и манифестација југословенског карактера, које су утицале на 

јавно мњење и доприносиле стварању повољне атмосфере за касније чиниоце 

стварања југословенске државе. Једна од таквих манифестација била је прослава 

стогодишњице рођења песника Петра Прерадовића одржана упркос забрани од 

стране власти. Кашанин је као представник студената одржао говор над песниковим 

гробом. Прослава се чак претворила у уличне демонстрације.
24

 Као представник 

загребачких студената, Кашанин је учествовао и на прослави стогодишњице 

Прашког позоришта у Прагу маја 1918. Том приликом је одржао провокативан 

говор, у којем је изложио да су загребачки студенти прешли две непријатељске 

земље, Аустрију и Мађарску, да би присуствовали овој прослави.
25

 Након тога, 

пошто се нашао под ударом истражних органа, Кашанин се накратко склонио у 

Барању, међутим, веома брзо се вратио у Загреб и наставио политичке активности. 

Врхунац његовог политичког ангажмана у Загребу представља сарадња са 

Гласом Хрвата, Словенаца и Срба. Овај лист су 1. јануара 1918. покренули 

дисиденти Хрватско-српске коалиције, најјаче групације у Хрватском сабору, 

предвођене Светозаром Прибићевићем. Прибићевићев брат Валеријан и Срђан 

Будисављевић одлучили су се на ову акцију наводно због опортунизма Коалиције, а 

у ствари да би отпочели идеолошко-политичке припреме за стварање Југославије. 

Светозар Прибићевић је из сенке контролисао све активности ове „дисидентске“ 

групе. У процесима који су се одвијали око Гласа СХС учествовао је и Кашанин, и 

његова улога уопште није занемарљива. Као ватрени прибићевићевац, слагао се са 

опортунистичком и пасивном политиком Коалиције, како би се избегли прогони 

Срба као што се дешавало 1914. у неким деловима Аустро-Угарске
26

. 

Већ у јануару 1918. у Гласу СХС појавио се текст анонимног аутора из 

Бачке, који је писао о тешком стању и тврдио: „У борби за народно уједињење 

најмање се чујемо ми Срби из Угарске. Ми нигде не можемо да говоримо јавно“ 

због „репресалија и забране српских новина“.
27

 Управо на овај текст се током 

                                                 
24 М. Кашанин, С. Марић, Нав. дело, 136. 
25 М. Недић, Разговори, 231−232. 
26 М. Кашанин, С. Марић, Нав. дело, 134. 
27 Drago Roksandić, „Glas Slovenaca, Hrvata i Srba“ o stvaranju jugoslovenske države 1918. godine, Stvaranje 

jugoslovenske države 1918. godine (zbornik radova, ur. Vasa Čubrilović), Beograd 1989, 468. 
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октобра 1918. позвао Кашанин у свом чланку у Гласу СХС који је привукао велику 

пажњу загребачке јавности. Узимајући у одбрану војвођанске политичаре и 

говорећи у име њих, он је написао: „Ми не можемо данас да рекнемо оно што 

мислимо, ми немамо својих листова данас, ни својих књига, ни брошура. Наши 

књижевници и политичари морају ћутати иначе ће доћи у тамницу. Говорити смеју 

само они који су изван дохвата мађарске полиције“. Кашанин је истицао да ћутање 

може бити неразумљиво само онима који нису обавештени о приликама у 

Војводини.
28

 

Услед оснивања Народног вијећа СХС 5−6. октобра 1918, као политичког 

представништва свих Словенаца, Хрвата и Срба у Аустро-Угарској, и догађаја који 

су најавили распад Монархије, Кашанин је у договору са браћом Прибићевић добио 

задатак да преко својих веза у Новом Саду покуша актуелизовати питање 

војвођанских области у међународној, хрватској и словеначкој јавности. Ова 

Кашанинова активност је требало да буде део кампање за отцепљење Војводине од 

Аустро-Угарске. 

Стога је писао Т. Остојићу 22. октобра 1918. о потреби организованог 

политичког рада како би се југословенска јавност и међународни политички 

фактори заинтересовали за питање Војводине и њене судбине након распада 

Монархије. У једном од својих писама замолио је Остојића да пошаље неколико 

текстова са политичком тенденцијом у загребачке новине, који би доказивали право 

„Југословена“ на области Баната, Бачке и Барање. Кашанин је ову потребу 

објашњавао: „Кад су сви крајеви проговорили, не смемо ни ми ћутати, ако не 

желимо да Мађари јаве у свет како смо задовољни са њима. И Румуни говоре, и 

Словаци, само ми ћутимо“. Осим кампање преко новина, предлагао је и озбиљније 

политичке иступе војвођанских политичара, критикујући њихов опортунизам: 

„Чудим се да се не мичу они славни политичари око бивше Заставе и Браника. Та 

они су некада учили Пашића и Сазонова како се води политика и давали савете 

Бертолду. Где су сада? Ја не мислим да наше земље стоје горе од других у погледу 

будућности и да су у опасности да буду заборављене. Али ће ипак нешто значити 

кад се чује шта ми сами мислимо и шта желимо, а не да на мировној конференцији 

Андраши има толико аргумената contra, колико Пашић и Прибићевић имају pro“. 

Убрзо је наведена Кашанинова активност дала прве резултате. Већ крајем октобра 

1918. одржан је збор Војвођана у Загребу, на којем је Васа Стајић, који се у 

међувремену вратио из словачког затвора, изабран у Народно вијеће СХС као 

представник Војводине.
29

 

Крајем октобра и почетком новембра 1918, догађаји су се почели одвијати 

муњевитом брзином. Аустроугарска монархија се распала. Хрватски сабор је 29. 

октобра донео одлуку о раскидању свих државноправних веза са Монархијом, а 

затим је пренео сву власт на Народно вијеће СХС. Међу српским политичарима у 

Војводини дошло је до поделе на групу окупљену око Тихомира Остојића која се 

залагала за улазак Баната, Бачке и Барање у југословенску државу преко 

                                                 
28 Душан Попов, Српска штампа у Војводини: 1918−1941, Нови Сад 1983, 10−11. 
29 Исто, 13. 
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загребачког Народног вијећа и на радикале Јаше Томића који су желели да се ове 

области директно присаједине Србији. Међутим, управо је Светозар Прибићевић 

поручио новосадским политичарима: „Кидајте са Загребом“. У међувремену, српска 

влада и њен председник Никола Пашић, одлучили су да подрже Јашу Томића. Циљ 

је био да се изврши притисак на друге чиниоце југословенског уједињења, у првом 

реду Народно вијеће СХС, како би се што пре донела одлука о стварању 

југословенске државе
30

. У то време, почетком новембра, Кашанин је напустио 

Загреб и прешао у Нови Сад заједно са пријатељем Петром Коњовићем,
31

 

сомборским композитором, како би учествовао у догађајима у којима се решавала 

судбина његовог завичаја и целог војвођанског простора. 

Кашанин се у Новом Саду одмах по доласку укључио у политичке кругове. 

Ставио се на располагање Српском народном одбору, политичком телу Срба у 

јужној Угарској, које је имало задатак да припреми Велику народну скупштину, која 

је требало да одлучи о присаједињењу Баната, Бачке и Барање Србији, односно 

југословенској држави. Запослен је као новинар у Српском листу, новинама 

Српског народног одбора. Накнадно је као члан примљен у овај Одбор.
32

 

Већ 25. новембра 1918, Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и 

осталих Словена у Новом Саду донела је одлуку о присаједињењу Баната, Бачке и 

Барање Краљевини Србији. Ова одлука је означила победу концепције Јаше Томића 

и његових радикала. Неколико дана после, 1. децембра 1918, регент Александар 

Карађорђевић је у Београду прогласио стварање Краљевине СХС. Ова одлука је 

изазвала велико одушевљење међу већином становника нове државе. И Кашанин је 

био део тог заноса, па је поводом југословенског уједињења записао да је из рата 

изашао „храњен победама свог народа, који је као у сну својих старих, освануо на 

јави, уједињен“
33

, „те велике 1918, на коју се чекало вековима и која је била толико 

истинита да се чинила измишљена“
34

.У његовим текстовима из тог времена је 

дошла до изражаја снажна емотивна везаност за војвођански простор, па је тако 

писао о „славној и старој“ и „светој Војводини“.
35

 

Међутим, убрзо је следило отрежњење и разочарење. Кашанин је већ 

почетком 1919. писао Тихомиру Остојићу: „Могу вам рећи да сам, за оно неколико 

дана што сам их провео у Новом Саду, доживео врло ружна разочарења: нашао сам 

свега једног, највише два интелигентна човека“.
36

 Уско повезан са Васом Стајићем 

и Тихомиром Остојићем,
37

 Кашанин је још од децембра 1918. био задужен за 

                                                 
30 Вид. више: Споменица ослобођења Војводине: 1918, Нови Сад 1929; Dimitrije Boarov, Politička istorija 

Vojvodine: u trideset tri priloga, Novi Sad 2001; Драго Његован, Присаједињење Војводине Србији, Нови 

Сад 2004. 
31 М. Кашанин, Сусрети и писма, 205−206. 
32 Драго Његован, Присаједињење Срема, Баната, Бачке и Барање Србији. Документи и прилози, Нови 

Сад 2001, 71−72. 
33 М. Кашанин, Случајна открића, 17. 
34 М. Кашанин, Сусрети и писма, 11−12. 
35 М. Кашанин, С. Марић, Нав. дело, 139; М. Кашанин, Писма Тихомиру Остојићу, 947. 
36 М. Кашанин, Писма Тихомиру Остојићу, 947. 
37 Божидар Ковачек, Милан Кашанин и Матица српска, Летопис Матице српске, књ. 476, св. 5, Нови Сад 

2005, 930. 



474 

 

питања културе и науке у граду. У циљу стварања читалачке и књижевне публике, 

он је у згради Новосадске општине држао предавања о српским и хрватским 

писцима, највише о Ј. Дучићу и М. Крлежи. Ова предавања су изазвала велико 

интересовање међу Новосађанима.
38

 

Ипак, Кашанин се није дуго задржао у Новом Саду. Коњовић је у 

међувремену отпочео организацију једног демократског листа под називом 

Јединство. Успео је да наговори Кашанина да пође за Париз, одакле је требало да 

шаље извештаје о току Конференције мира. Без финансијских средстава, он је марта 

1919. кренуо за Француску, што је сигурно била једна од најважнијних одлука у 

његовом животу. 

Током боравка у Паризу, Кашанин се углавном налазио у тешком 

материјалном положају. Као дописник новосадског Јединства, листа Демократске 

странке, није добијао хонораре за чланке, нити стипендију која му је обећана пре 

поласка.
39

 Услед недостатка новца, често је очајавао у писмима, која је слао 

колегама и пријатељима. Тако је Васи Стајићу писао: „Пљујем ја на оно народно 

просвећивање, које једног научи читати, а не да живети оном који би некада могао 

радити“.
40

  

У дописима Јединству више је нагињао текстовима књижевног и 

уметничког садржаја. Његови дописи су квалитетом привлачили читаоце, који су 

због тога радо читали овај лист. Међутим, често је са жаром националисте писао о 

судбини свог барањског завичаја, али и читавог војвођанског простора на 

Конференцији мира. Повезао се са Тихомиром Ђорђевићем и Јованом Цвијићем, 

члановима југословенске делегације од којих је добијао све актуелне информације.
41

 

Кашанин је у својим политичким чланцима тумачио догађаје и енергично 

обавештавао југословенску јавност о догађајима у Паризу. За губитак већег дела 

Барање оптуживао је чланове делегације Краљевине СХС, који нису показали 

довољно интересовање за ову област.
42

 Сличне тезе поновио је у писму Светиславу 

Марићу априла 1919, само још огорченије него у дописима Јединству: „Нико не 

гледа правду већ свој лични интерес. Наши делегати су показали грдну 

неспособност и леност. Зар то није грех и скандал, лагати свету да ће бити с нама, а 

после га предати Маџарима? Требало је ћутати, а не увлачити људе у опасност и 

гурати их под мађарска вешала?“.
43

  

У Паризу, Кашанин се нашао на изворима европске књижевности и 

уметности.
44

 Он се с одушевљењем сусрео са уметничким и културним благом овог 

града, сликама Матиса, Сезана, Реноара и Брака, музиком Дебисија и Стравинског, 

                                                 
38 Српски лист, 31. децембар 1918, 44. 
39 М. Кашанин, Сусрети и писма, 207. 
40 М. Кашанин, С. Марић, Нав. дело, 171. 
41 Д. Попов, Нав. дело, 57. 
42 Јединство, 30. априла 1919, 8. 
43 М. Кашанин, С. Марић, Нав. дело, 144. 
44 M. Nedić, Odnos prema tradiciji, у: M. Kašanin, Izabrani eseji, Beograd 1977, 192−193. 
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балетом Ане Павлове. Сећајући се париских дана, записао је да „никоји измишљени 

живот није могао бити срећнији од истинског живота који сам тада водио“.
45

 

Током боравка у Паризу, стичући нова искуства и знања, мењао је став 

према војвођанском простору и искуствима која је оданде носио. Ипак, упркос томе, 

емотивна веза с Војводином и Новим Садом остајала је снажна. Констатовао је: 

„Ипак ми је Нови Сад најближи и најмилији од свих градова: тамо сам ја прогледао, 

мада на једно око, а и то једно мутно“.
46

 Међутим, неки други записи јасно показују 

снагу трансформације изазване његовим европским искуством. Промену свести и 

интелектуални напредак најбоље је описао сам Кашанин следећим речима: 

„Париске моје године, немилосрдно су ништиле у мени сва друга сећања“,
47

 „у мени 

је умро Нови Сад и Загреб и Скерлић, ја благосиљам мили мој Париз, све сам овде 

нашао, све“. Након свега неколико месеци боравка у Паризу, закључио је: 

„Проширио ми се видокруг и много сам се развио. Сад ми је смешно оно што сам 

лане писао“.
48

 

Кашанин се у оновременим текстовима и писмима радо критички освртао 

на менталитет људи из Новог Сада, Војводине, па и читаве југословенске државе. 

Још током боравка у Загребу и Новом Саду критиковао је просветни систем и 

образовање које је стекао у Новосадској гимназији. У марту 1919, писао је о својим 

земљацима из Барање: „У мојој Барањи стојимо бедно. Свет је непросвећен, злобан, 

завидљив, лажљив, хвалисав, без икаквог правог знања, кукавичког духа и сервилан. 

Сви се боје да ће остати под Мађарима, а кад командант места у чему погреши, онда 

веле да нико није глуп као Србин, и да најбоље заповеда Маџар“.
49

 Његова париска 

искуства само су интензивирала раније мисли, па је у писмима Марићу закључивао: 

„Сад тек видим да је наша цела земља вулгарна паланка, а наши људи 

малограђани“, или пак да су Новосађани „ситни и смешни“.
50

 Можда разочаран 

стањем у Краљевини СХС, политичким сукобима, сломом утопијских очекивања 

муњевитог напретка у свим сферама после завршетка рата, Кашанин је своје оштре 

критике упућивао и на рачун својих сународника, колега, на студијама у 

Француској. Окарактерисао их је следећим речима: „Наши ђаци нису особита елита. 

Само се свађају око политике као цигани“. Упоређујући просветне системе, 

иронично се питао: „Кад човек упореди француске студенте с нашима, у чуду се 

пита: како од тих њихових глупана излазе паметни људи, а од ових наших паметних 

излазе све сами глупани“.
51

 

Према Западној Европи и Паризу гајио је, као и према већини других 

питања, амбивалентан однос неумереног презира и још неумеренијег дивљења. Под 

утицајем руске литературе, поготово Достојевског, у својим првим писмима Марићу 

током 1919. износио је неубедљиве тезе о „супериорности нашег поднебља“, сводио 

                                                 
45 М. Кашанин, Сусрети и писма, 34. 
46 М. Кашанин, С. Марић, Нав. дело, 246. 
47 М. Кашанин, Случајна отркића, 17. 
48 М. Кашанин, С. Марић, Нав. дело, 149, 156−157. 
49 Исто, 140−141. 
50 Исто, 99, 208. 
51 Исто, 144, 245. 
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је Запад на индустрију и задовољство. Запажао је неке појаве, које су му тада биле 

необичне: „Осећа се власт жена. Нема илустрованог листа без нагих жена“. Ипак, 

након свега неколико месеци, његов став се радикално променио. Почео је да 

уочава предности западноевропске културе. О Паризу је писао: „Колосалан и диван 

превазилази све оно што сам о њему читао, чуо и сањао. Било је дана када сам ходао 

по њему и дању и ноћу, дивећи му се отворених уста, као какав источни варварин. 

Свуда влада диван укус, и мера, и лепота и отменост“.
52

 

Европско искуство боравка у Паризу, омогућавало је Кашанину да лакше 

запажа проблеме у књижевности, књижевним круговима и уметности југословенске 

државе.
53

 Прихватањем европских модерних тенденција у култури, утицао је на 

дефинисање токова, нарочито у међуратној југословенској уметничкој критици и 

музеолошким концепцијама.
54

 

 

* * * 

 

Кашанинову политичку идеологију у времену стварања Југославије 

потребно је посебно размотрити због одређених специфичности. У неким 

сегментима, Кашанинова идеологија није се много разликовала од ставова већине 

осталих припадника његове генерације. Он је током боравка у Загребу постао 

ватрени присталица и обожавалац Светозара Прибићевића. Његову фасцинираност 

и дивљење можемо прочитати у једном од писама Марићу, где стоји: „Ја сам у 

Светозара просто заљубљен“.
55

 Сходно томе, идеологија „троименог народа“ и 

„југословенска нација“ су у очима Кашанина биле ако не реалност, а оно врло скоро 

достижан идеал. У том смислу, његово чланство у Демократској странци је био 

сасвим природан политички пут. Већ у децембру 1918. он се у Новом Саду 

потписао на „Позив југословенски оријентисаних демократа“, странке која се тада 

формирала. Кашанин је потписник позива упућеног другим демократским групама 

у земљи.
56

 Дакле, учествовао је у ширем процесу настанка Демократске странке, 

окончаног у фебруару 1919. 

Политичког курса и партијског интереса држао се и у Паризу, јер је током 

1919. за неуспехе југословенске делегације око питања разграничења у Барањи и 

Банату кривио радикале. О томе је у новосадском Јединству писао: „Хрвати 

стотину пута боље бране своје Прекомурје, него радикали Војводину“.
57

 Каснији 

успеси југословенске политике на Конференцији мира у Паризу приписивани су 

иницијативи Љубе Давидовића, који је био председник Владе Краљевине СХС из 

Демократске странке.
58

 

                                                 
52 Исто, 28, 143−144. 
53 Вид. текст: М. Кашанин, Тутори и творци, Летопис Матице српске, књ. 319, св. 3, Нови Сад 1929, 

321−324. 
54 Г. Станишић, Нав. дело, 7. 
55 М. Кашанин, С. Марић, Нав. дело, 159. 
56 Српски лист, 25. децембра 1918, 41. 
57 Јединство, 25. јула 1919, 76. 
58 Јединство, 2. новембра 1919, 142. 
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Међутим, једна карактеристика га је издвајала од великог дела савременика, 

па и чланова Демократске странке. То су била његова републиканска убеђења. 

Кашанин је у једном разговору са барањским протом Стеваном Михалџићем у 

време одржавања Велике народне скупштине 25. новембра 1918. изнео став да је за 

Србе најбоље државно уређење република и да треба да се одрекну монархије. 

Михалџић је у то време био барањски посланик на Великој народној скупштини, а 

касније члан Етнографске секције југословенске делегације у Паризу. Пошто је био 

монархиста, између њих двојице је дошло до сукоба, па је Кашанин чак послао 

проти једно увредљиво писмо. Приликом њиховог следећег сусрета, у Паризу 

априла 1919, Кашанин је оставио утисак да је променио своје републиканско 

мишљење и да га Михалџић није добро разумео. Они су се сусрели још једном 

током одржавања Конференције мира и том приликом је Кашанин уверавао 

Михалџића да се бави одвраћањем париских студената из Краљевине СХС од 

републиканских идеја.
59

 Кашанинов опортунизам је вероватно био условљен 

његовим лошим финансијским статусом у Паризу. Међутим, ова епизода из његове 

биографије открива да његова политичка идеологија није била прожета чврстим 

ставовима. Не само да није био политички непомирљив или фанатик, него је очито 

био спреман на разне врсте уступака и опортунизама. 

Као веран члан Демократске странке, када су 1920. расписани избори за 

Уставотворну скупштину, која је требало да одлучи о Уставу Краљевине СХС, 

Кашанин се вратио из Париза и активно укључио у предизборну кампању. Пошто је 

био пореклом Барањац, странка га је упутила у Барању, са задатком да спроведе 

локалну организацију странке и одржи митинге по барањским селима. То је био 

тежак задатак, с обзиром на то да је у Барањи Радикална странка имала снажну 

организацију и могла се ослонити на неколицину локалних православних 

свештеника који су били радикали. Ипак, упркос слабој полазној позицији 

Демократске странке, Кашанин је одлучно ступио у кампању, успевајући да током 

септембра и октобра 1920. одржи низ митинга у Дражу, Подољу, Батини, Белом 

Манастиру, Дарди и другим местима. Кашанин је предизборну кампању утемељио 

на објашњавању значаја избора за сваку државу и тумачењу програма странке. 

Посебно је појашњавао значај државног и народног јединства и аграрне реформе.
60

 

Управо је питање аграрне реформе изазивало највише пажње међу барањским 

сељацима.
61

 Ипак, Кашанин и Демократска странка нису успели да изненаде 

радикале у Барањи. Радикална странка је однела убедљиву победу са преко 1.500 

гласова, док су демократи освојили свега 504 гласа.
62

 Пароле о државном и 

народном јединству и троименом народу свакако нису могле бити потпуно јасне у 

аграрном друштву као што је била Барања, али можда су биле значајне у смислу 

подизања нивоа политичке свести и знања о основним политичким појмовима. 

                                                 
59 Дневник проте Стевана Михалџића, (прир. Д. Његован), Нови Сад − Београд 2000, 88−89, 107−108. 
60 Јединство, 20. октобра 1920, 419. 
61 Јединство, 9. октобра 1920, 410. 
62 Baranjski glasnik, 5. decembra 1920, 53. 
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Након краткотрајног политичког ангажмана, Кашанин се вратио у Париз, где је 

остао све до 1923, када је завршио студије. 

 

* * * 

 

У разматрању Кашанинове биографије у времену стварања Југославије 

потребно је осврнути се на неколико конститутивних елемената, који су трајно 

обележили његов живот и каријеру. То су генерација југословенски оријентисане 

омладине, војвођански простор као његов завичај и европско искуство боравка у 

Паризу. 

Сумирајући чињенице, Кашанин се у својим каснијим размишљањима 

често освртао на судбину генерације којој је припадао. У једном тексту из 1934. 

писао је о својој „сломљеној генерацији“: „Видим јасно као овај дан преда мном, 

кроз колико смо ми света прешли, какве све идеје нас нису одушевљавале и палиле, 

чим се све нисмо заносили, ми, из те славне и попљуване ратне генерације. Били 

смо и ратници и либерали, и дефетисти и револуционари, једно за другим, све ми 

исти, и увек са усхићењем. Но, ако смо кроз све то прошли, ако смо се са свим тим 

заносили, то није зато што смо били колебљивци и слабићи, ни што нисмо знали за 

права убеђења: ми смо само млади били, детињски свему веровали. Ни двадесет 

година нисмо имали када нас је рат завитлао и понео кроз свет. Сувише нагло, 

сувише бурно, познали смо смрт и живот, заменивши девојку пушком и 

универзитет шатром, бацани од тропара до Марсељезе, од икона до Рембранта, од 

Христа до Лењина. Трагичан живот смо проводили, а нашим потомцима ћемо 

изгледати смешни“. О судбини националних револуционара, написао је: 

„Обдарености је било на претек, али није било владања собом ни култивисаног 

друштва. Не могући изаћи из драме своје и свог народа, − драме малих могућности 

и великих потреба и хтења, − они су сви пропадали у годинама у којима се подижу 

вршњаци у страном свету. Тешко је мислити о њима, а не доћи до осведочења да ни 

у једном народу, ни у чијим револуцијама и ратовима нису младићи, скоро деца, 

својим животима плаћали данак судбини земље као у нас Срба“. У опсервацијама о 

генерацији књижевника и уметника националних револуционара Кашанин се 

дотакао проблема везаних за друштво, менталитет и мегаломанију, због којих је 

српско друштво плаћало високу цену у деценијама после.
63

  

На крају, можемо закључити да је личност младог Кашанина у време 

стварања Југославије обликована из три извора:  

Прво, идеологија националног унитаризма и државног централизма, о чему 

сведочи његова јака везаност за Светозара Прибићевића. Међутим, Кашанинов 

политички профил у то време значајно се разликовао од већине савременика, а 

поготово чланова Демократске странке, пошто је сматрао да југословенска држава 

треба да буде уређена као република. 

Друго, нераскидива веза са војвођанским простором која је резултирала 

ангажовањем у бурним политичким процесима у време распада Аустро-Угарске и 

                                                 
63 М. Кашанин, Погледи и мисли, 183−184. 
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формулисањем политичких ставова који су често више него критички говорили о 

проблемима војвођанског простора: политичким, друштвеним и менталитетским. 

Треће, европско искуство везано са његов боравак у Паризу, где се 

директно упознао са тадашњим токовима у култури, књижевности и науци. Он не 

само да је стекао нова непроцењива знања него је и психологија његове личности 

значајно измењена. Аутостереотипи о сународницима су постали изразитији. 

Перцепција војвођанског простора је претрпела радикалне измене, јер је лакше 

уочавао крупне менталитетске и друштвене проблеме. 

Сви наведени утицаји, посебно у погледу културе и уметности, нашли су 

свој одраз у каснијој Кашаниновој делатности и каријери. У његовој биографији из 

тог времена огледа се не само идеализам млађе генерације у погледу схватања 

живота, политике, нације, културе и науке, него и својеврсна веза, прожимање и 

стапање утицаја између европског и војвођанског простора међу којима се он у то 

време налазио и активно деловао, израстајући и формирајући се као интелектуалац. 
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MILAN KAŠANIN 

DURING THE FORMATION OF YUGOSLAVIA 
 

Summary 

 

 This work discusses the political activity of Milan Kašanin during the 

tumultuous years in which the Yugoslav state arose. As a member of the Zagreb student 

association Jugoslavija, Kašanin wrote strongly political articles for Glas SHS. In 1918 he 

moved from Zagreb to Novi Sad, where he began working for the Serbian National Board 

and the newspaper Srpski list. During the Paris Peace Conference (1919-1920) Kašanin 

travelled to Paris as a correspondent for the Novi Sad publication Jedinstvo, which 

represented the views of the Demokratska party. His reporting was critical of the Serbian 

members of the delegation, particularly of the Yugoslav delegates and their treatment of 

his native region, Baranja. However, greater attention was paid to his writings on culture 

and art, which attracted a large readership by virtue of their quality. Kašanin’s intellectual 

experiences and impressions of Paris would influence his later career.  

 

Keywords: Milan Kašanin, Vojvodina, Paris Peace Conference, Jedinstvo. 
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СТЕВАН ЋИРИЋ И НАРОДНО ПРОСВЕЋИВАЊЕ 
 

 

Сажетак:  У раду се анализирају програми и практично деловање министра просвете 

Стевана Ћирића у две владе Краљевине Југославије: Богољуба Јефтића од 20. децембра 1934. 

до 19. јуна 1935. и у влади Драгише Цветковића  од 5. фебруара до 26. августа 1939. са 

посебним нагласком на културни развитак и народно просвећивања. Прате се  реакције  

јавности и Југословенског учитељског удружења у спровођењу одређених одлука 

Министарства просвете које je требалo да отворе могућности за што шире и потпуније 

просвећивање. Рад је написан на основу архивских истраживања, објављене историјске грађе, 

периодике и релевантне историографске литературе. 

 

Кључне речи: Краљевина Југославија, Стеван Ћирић, просветна политика, народне 

школе, настава, уџбеници. 

 

 

Претпоставка за убрзанији друштвени развитак и његову модернизацију је 

осмишљена културна и просветна политика. Да би се она дефинисалa, треба да се 

зна какво друштво је потребно остварити и којим средствима. Краљевина (СХС) 

Југославија је тешко налазила одговор на то питање. У њеној културној и 

просветној политици  кључна питања су била како превазићи културну заосталост, 

просветну запуштеност и неравномерност уз различите културне традиције и 

историјско наслеђе. Заједничка држава је настојала на раскидању са затеченим 

стањем и инерцијом која се снажно осетила у културној и просветној политици. 

Превазилажење постојећег стања, са чак 37 различитих државних закона и 

уредби које су регулисале област просвете и успостављање јединственог просветног 

система требало је да послужи најважнијем циљу државне политике „народном и 

државном јединству“. То је уједно схватано и као акт модернизације, али је 

захтевало добро организовану државну управу. Међутим, Министарство просвете је 

споро овладавало пословима из свог делокруга, или је делокруг прилагођаван 

потребама дневне политике. У јавности се непрекидно истицало да је рад на 

школском законодавству императив државне политике и један од најефикаснијих 

начина да се нове генерације васпитају у духу нове друштвене стварности. Тек 
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после деценије постојања нове државе, по увођењу  диктатуре 1929. доносе се 

школски закони и започиње процес унификације школског система.  

У пракси је било највише привремености, одсуства система и утврђеног 

програма рада. И поред свега створен је и до краја конституисан кохерентан систем 

школа који се у својим општим обележјима није разликовао од система у 

развијеним европским државама. Сем објективних околности које су везане за 

функционисање државе и за рад Министарства просвете, од посебног значаја је била 

личност министра просвете. Министар просвете је био најодговорнији за рад и 

резултате рада Министарства. У периоду постојања Краљевине (СХС) Југославије 

изменило се двадесет министара просвете.  

У јавности је критикована пракса да се на место министра просвете долази 

одлуком форума политичких странака, без вођења рачуна о стручности или личном 

афинитету за рад у овом ресору. Истакнути педагог др Милан Шевић је писао „да се 

с примљеном дужношћу прима и обавеза да се потпуно уђе у разумевање посла, и 

да се у стварима, у којима је сабрано тако огромно искуство, ништа не може радити 

насумице или ослањати се само на своју здраву памет /.../ Још непрестано и готово 

сваки сматра да је позван и без икаквих скрупула прима се места и без прве и без 

потоње спреме“.
1
 Ипак, било је и министара просвете који су показали довољно 

политичке воље и предузимљивости у решавању не само затечених него и 

актуелних просветно-школских и педагошких питања. Од 1929. до 1941. рад у 

области школства и просвете постао је убрзанији и динамичнији пре свега у области 

нормирања, тако да је објављено више законских и других школских и просветних 

аката, како би се управљало целином југословенског просветно-школског простора. 

Професор и политичар Стеван Ћирић (1886–1955)
2
 је значајна личност 

војвођанског простора у новијој историји. Његова јавна делатност у политици 

трајала је од 1929. до 1939. У две владе Краљевине Југославије је био министар 

просвете. Политичку каријеру је започео као члан Радикалне странке 1929, када је 

напустио службу професора историје и географије у Великој гимназији у Сремским 

Карловцима. Министар просвете био је у влади Богољуба Јефтића од 20. децембра 

                                                 
1 Милан Шевић, Просветна политика и политичка просвета, Педагогијска књижница, св. 50, Београд 

1928, 7–10. 
2 Стеван Ћирић је рођен у Сремским Карловцима 1886. у познатој породици. Отац  Исидор Ћирић је био 

главни секретар Карловачке митрополије и књижевник, који је важио за „истакнутог националног 

радника“. Основно школовање је започео у Сремским Карловцима а завршио у Новом Саду 1896. 

Наставио је школовање у Српској православној великој гимназији у Новом Саду и матурирао 1904. 

Затим је студирао права у Дебрецину и у Будимпешти. У Беч на студије историје уписује се 1914. а од 

1917. до 1921. године студира филозофију. Од септембра 1920. је био суплент у Карловачкој гимназији за 

два предмета: историју и географију, а повремено и математику, српски и немачки језик. Његове школске 

активности биле су разноврсне. Када је крајем 1928. одлучио да поднесе оставку и напусти професорску 

службу, директор гимназије Радивоје Врховац му је одао признање и захвалност као наставнику, 

васпитачу и добротвору јер је посејао „најбоље семе честитости и родољубља које, у своје време, мора 

донети најлепше плодове“. Према: Љубодраг Димић, Владета Тешић и Гордана Павловић-Лазаревић, 

Министарство просвете и министри Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Југославије 

1918–1941, Београд 2000, 146; Гордана Петковић, Стеван Ћирић, министар просвете и председник 

Народне скупштине Краљевине Југославије, Каталог изложбе, Београд, октобар 2010, 5–9. 
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1934. до 19. јуна 1935. и у влади Драгише Цветковића од 5. фебруара до 26. августа 

1939. Од јуна 1935. до децембарских избора 1938. четири пута је биран за 

председника Народне скупштине Краљевине Југославије. Како искрени Југословен, 

остао је веран политици очувања националног јединства и државне целине. 

Политичка каријера Стевана Ћирића је отпочела у периоду озбиљних 

промена у држави које су уследиле по увођењу диктатуре краља Александра 

Карађорђевића. Током 1929. до избора за народног посланика био је начелник 

Сремских Карловаца и бански већник, а јануара 1930. Краљевска банска управа 

Дунавске бановине именовала га је за члана Бановинског школског одбора. 

Уставом из септембра 1931. отворен је пут за расписивање парламентарних 

избора који су расписани 8. новембра исте године. Један од кандидата на земаљској 

листи генерала Петра Живковића, председника владе и министра унутрашњих 

послова, био је и Стеван Ћирић. Његову изборну јединицу је чинио Старопазовачки 

срез. Тада је први пут изабран за посланика у Народној скупштини у којој је био 

врло активан до 1934. године. 

Убиство краља Александра у Марсељу 9. октобра 1934. представљало је 

прекретницу у животу Краљевине Југославије. Именовано је Намесништво на челу 

са кнезом Павлом и оно је одређивало политички живот. Пала је влада Николе 

Узуновића и мандат за састав нове владе је поверен дотадашњем министру 

иностраних послова Богољубу Јефтићу који је Стевану Ћирићу поверио ресор 

министра просвете. Влада се у Декларацији коју је 3. јануара 1935. поднела 

Народној скупштини и Сенату заложила за очување Југославије, поштовање Устава, 

наставак сарадње и споразума у спољној политици. На унутрашњем плану је 

намеравала да спроведе реорганизацију државне администрације и посвети пажњу 

економским и финансијским питањима, посебно пољопривреди. 

Просветна политика владе и поред ограничених материјалних средстава 

требало је да омогући школама свих нивоа и другим културно-просветним 

установама да „одговоре свом узвишеном позиву народног просвећивања и 

подизања културе и да буду чисто, непомућено врело љубави према уједињеној 

великој Отаџбини и према истинским идеалима човечанства“. Да би реализовала 

овај циљ, влада је намеравала да донесе одређене одлуке и нове законске предлоге. 

Њени напори на свим пољима просвете би се реализовали ако се дигне „етичка 

вредност рада и човека“ а то ће утицати на савладавање моралне и материјалне 

кризе друштва.
3
  

Делокруг Министарства просвете
4
, које је обухватало комплетну просветну 

делатност на територији Краљевине Југославије, проширен је и на културу, за коју 

                                                 
3 Нацрт за Декларацију Краљевске владе (просвета и физичко васпитање), није датирано. Ћирић га је 

упутио председнику владе 2. јануара 1935 (Матица српска, Рукописно оделење, Поклон-библиотека др 

Иринеја Ћирића и Стевана Ћирића (даље: Поклон библиотека)). 
4 Министарство просвете је  било организовано према Уредби  о уређењу Министарства просвете од 26. 

јула 1929. Имало је три одељења: опште, за средњу школу и за основну школу у оквиру којих су 

постојали одсеци. У оквиру одељења за основну наставу  била су три одсека: административно-

персонални, наставни и одсек за народно просвећивање. Одсек за народно просвећивање је организовао 

аналфабетске течајеве и предавања за шире народне слојеве, подизање просветних домова, народних 
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није постојало одвојено министарство. Државни буџет који је припадао 

Министарству просвете био је врло ограничен, иако је материјално улагање у 

просвету било у директној вези са напретком којим би се афирмисала нова држава. 

Министар Стеван Ћирић је сматрао да је један од кључних проблема непостојање 

детаљног плана за развитак југословенске просвете и недостатак финансијских 

средстава.  

У свом говору на Радио Београду 23. марта 1935. он је изнео основне 

смернице просветне политике Краљевске владе.
5
 Лист Време од 25. марта 1935. је 

коментаришући говор оценио да је министар дотакао низ важних питања 

југословенске просвете „са отвореношћу која свакако може служити на част“. 

На почетку свог говора Стеван Ћирић је истакао следеће: „Просвећеност је 

највише мерило вредности сваке државне заједнице. Државе су и народи пропадали 

али вредност њихову меримо по томе колико су допринели напредку целог 

човечанства. Али без обзира на прошлост, која тако очито доказује потребу 

културног стремљења, тражи од нас тешка садашњица не само да очувамо све 

културне тековине него да их унапредимо, јер у оштрој утакмици коју нам намеће 

живот: бољи побеђује. Да будемо бољи и да можемо победити морамо сву своју 

пажњу посветити просвети.“ Сматрао је да је „школско питање врло сложено и било 

би то и без привредне кризе која га до страшних размера компликује.“ 

Олакшавањем поступка градње школа треба решити неуједначеност школских 

прилика. Објавио је да ће Краљевска влада незапосленим учитељима обезбедити 

посао у крајевима „који жуде за школом и просветом“. Схватајући значај и улогу 

учитеља, залагао се за решавање њиховог положаја. „Зато ће Краљевска влада и у 

интересу самог сталежа, радити на одржању дивне фигуре родољубивог учитеља, 

који је одувек па и данас понос наше заједничке, и културне и политичке историје, 

који је вршио дужност увек савесно и предано, и у ропству и у слободи, и свагда и 

свугде био најпоузданији вођа ка државном уједињењу /.../ у вашим рукама је 

судбина Југославије.“ Нагласио је да је у циљу унапређења духовног јединства 

Краљевска влада одлучила да се распише конкурс за изједначавање уџбеника за све 

предмете основних школа на територије целе државе. 

Стеван Ћирић је истакао да нема довољно народних школа и да народно 

просвећивање мора „имати свој особити значај“. Просвећивање сељака „који се већ 

по својој природи одликује разборитошћу и поштењем“ је потребно како би он 

напредније управљао својим иметком и решавао економска питања. Закључио је да 

би било мање сељачких дугова да се више радило на народном просвећивању. У 

политичком погледу народно просвећивање би отворило пут „истинској 

демократији, која пре свега захтева да свако буде довољно зрео за расуђивање 

                                                 
библиотека и читаоница, певачких и соколских друштава, отварање домаћичких школа и течајева, 

евидентирање предавања на народним универзитетима и друго. Уредбом о уређењу Министарства 

просвете од 31. марта 1937. рад се у њему одвијао у пет одељења. Поред општег, за средње школе, 

народне школе, за наставу,  посебно одељење било је за народно просвећивање. Према: Љ. Димић и др., 

Министарство просвете и министри, 47–57. 
5 Stevan Ćirić, Za nacionalnu jugoslovensku prosvetu i školu, govor ministra prosvete g. Stevana Ćirića, 

održanog preko beogradskog  radia, na dan 23 marta 1935 godine, Sarajevo 1935, 1–22. 
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својих правих интереса“. Систематски рад на  народном просвећивању мора ојачати 

националну свест „да је држава велика народна задруга, која велика и моћна, може 

најбоље обезбедити сваком да поштеним радом на својој груди живи животом 

културна човека“. Закључио је да „економски, политички и национални проблеми 

захтевају обнову народног просвећивања“.
6
 

Говор министра просвете Стевана Ћирића је добро одсликавао просветне 

прилике у земљи. То је програмски говор који је означио којим ће се правцима 

спроводити просветна политика. Заиста, много од тога што је најављено овим 

говором је преточено у уредбе, правилнике, одлуке и друге акте који су умногоме 

унапредили просветне и културне прилике у земљи. 

Наредбом од 5. фебруара 1935. на основу 44. члана Закона о народним 

школама, предвиђено је да се настава мора заснивати на начелима концентрације и 

активног учешћа ученика. Наређењем од 15. маја исте године предвиђено је да се 

„Видовдан  сваке године прославља у школама као празник народног просвећивања 

и уједно да представља смотру и круну ваншколског  просветно културног рада“.
7
 

Министар Ћирић је прописао укупно 15 уредби, правила и правилника: Одлуку о 

расписивању конкурса за израду уџбеника националне групе предмета за средње и 

средње стручне школе, од 23. јануара 1935; Правила о полагању државног стручног 

испита за сталног вероучитења народне школе, од 31. јануара 1935; Правила о 

стручној спреми наставника за дефектну децу, од 8. фебруара 1935; Одлуку о 

расписивању конкурса за израду уџбеника за све предмете основних школа, од 15. 

фебруара 1935; Правлник централног пензионог фонда представљачког особља 

позоришта Краљевине Југославије, од 23. фебруара 1935; Правила о полагању 

практичног учитељског испита за учитељице домаћичких школа и течајева, од 27. 

фебруара 1935; Правилник о спремању учитеља народних школа за рад у сеоским 

продужним школама, од 8. фебруара 1935; Правила о полагању државних испита за 

среског школског надзорника, од 26. марта 1935;  Правилник о раду Огледне народне 

школе „Краљ Александар Први“ у Београду, од 26. марта 1935; Уредбу о спајању 

Историјско-уметничког музеја и Музеја савремене уметности у Београду под 

именом Музеј Кнеза Павла, од 29. марта 1935; Уредбу техничких факултета 

Универзитета у Београду, Загребу и Љубљани, од 17. априла 1935; Уредбу 

православног Богословског факултета Универзитета у Београду и Уредбу 

католичког Богословског  факултета Универзитета у Загребу, од 17. маја 1935; 

Статут фонда задужбине Лазара и Стане Ћуковић, од 4. јуна 1935; Правилник о 

ђачким летовалиштима, 8. јуна 1935; Правила о вршењу верских дужности ученика 

народних школа, од 10. јуна 1935.
8
 

Из прегледа објављених прописа види се да је министар Стеван Ћирић 

предузео низ мера за унапређење наставе у основним школама. Једна од посебно 

важних је била увођење принципа активног учешћа ученика у настави, под којим се 

подразумевало „усмени и писмени говор, драматизовање, цртање, моделовање и 

                                                 
6 Исто, 14. 
7 Љ. Димић и др., Министарство просвете и министри, 146. 
8 Службене новине, бр. 28 до бр. 147, 1935. 
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ручни рад у свим наставним предметима“. Основна школа „Краљ Алекасандар 

Први“ у Београду је проглашена за огледну школу у којој су наставници радили по 

најновијим наставним и васпитним принципима. Избор њених наставника био је у 

надлежности Министарства просвете. Кроз ову школу је требало да пролазе 

наставници и надзорници како би се упознали са новим начином рада и васпитања. 

За инструктора школе министар Ћирић је поставио Тодора Лилића, професора-

педагога Учитељске школе у Пироту.
9
 

Расписивањем конкурса за израду основношколских уџбеника решавало се 

веома значајно просветно питање. У стручној јавности стално је истицана потреба 

за јединственим уџбеницима у основним школама. Тај захтев је истакнут и у 

резолуцији XIII главне скупштине Југословенског учитељског удружења одржане 

од 19. до 21. августа 1933. у Љубљани. Тражено је да уџбеници буду на бољој 

основи, „да буду садржајно израз начела јединствености и савремених националних 

педагошких и наставних начела. Све уџбенике ваља подврћи ревизији по доношењу 

новог наставног плана и програма /.../“. Захтевао се и бољи уметнички и технички 

квалитет уџбеника и уједначавање њихове цене чиме ће се у целој земљи снажно 

помоћи „рад на духовном јединству нашег народа“.
10

 

У стручној јавности се водила полемика о томе да ли издавање уџбеника 

треба да буде монопол државе. Уредник Народне просвете Душан Прица се крајем 

1934. залагао против монополисања издања уџбеника истичући да то није случај 

нигде у свету, као и да се тиме спречава конкуренција у културној делатности. Овом 

приликом Прица је изнео и своје мишљење о наставном плану и програму. Он је 

био за јединствени наставни план и програм, „али тиме не подразумевамо то да се 

шаблонски, механички ради у свима крајевима отаџбине без обзира на посебне 

прилике које владају у односним крајевима. Јединственост, под којом би се 

подразумевала апсолутна истоветност, била би посве антипедагошки гест, и школа 

која би се стриктно придржавала таквог метода рада, она не би била ни школа 

живота ни школа за живот.“
11

 

Своје незадовољство новим наставним планом и програмом за основне школе 

Југословенско учитељско удружење је изразило на један, за тако централизовану 

државу, сасвим неуобичајен начин. У складу са декларацијом о сталешкој политици 

једногласно усвојеном на главној скупштини у Сарајеву, Главни одбор 

Југословенског учитељског удружења је 23. јануара 1936. расписао Конкурс за 

израду наставног плана и програма за вишу и нижу народну школу. „Главни одбор 

даје ауторима слободу за избор најбољег система помоћу кога би се осигурала 

савремена васпитна настава потребна југословенској школи. Уз наставни план и 

                                                 
9 Г. Петковић, Стеван Ћирић, 18–19. Чланак о огледној школи из 1935, Поклон-библиотека.  
10 Народна просвета, 9–10, 30. август 1933, 5. За наставак расправе о улози уџбеника у основним 

школама вид. и: Уџбеници основне школе, Народна просвета, 22, 26. новембар 1933; М. И. Живковић, 

Питање уџбеника. Мишљење једног практичара, Народна просвета, 25, 17. децембар 1933, 2. 
11 О уџбеницима, Народна просвета, 24, 16. децембар 1934, 1. 
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програм израдити објашњење система на који се план и програм ослањају и 

методска упутства за његово извођење.“
12

 

Законска обавеза о јединственим уџбеницима почела је да се остварује тек 

почетком 1935. по доношењу новог наставног плана и програма. Позивајући се на 

Закон о уџбеницима из 1929. године, министар просвете Стеван Ћирић расписао је 

23. јануара 1935. Конкурс за израду уџбеника националне групе предмета у 

средњим и средњим стручним школама. Недуго затим, 15. фебруара 1935. министар 

је расписао и Конкурс за израду уџбеника државног издања за све наставне 

предмете основних школа у Краљевини Југославији.
13

 Међу њима били су и 

уџбеници за народну историју за трећи и четврти разред основних школа. Према 

условима конкурса, уџбенике је требало израдити према новом наставном програму 

и у одређеном обиму. У складу са основним идеолошким и политичким 

постулатима, пред уџбенике историје постављени су и следећи захтеви: „5) Истаћи 

напор нашег народа у стварању заједничке државе, развијати високу свест о 

националним задацима, стварати уверење да су центрипетални напори доводили 

домовину до снаге и величине, а да су центрифугалне тежње показивале увек 

негативне резултате. 6) Ради буђења поноса, самопоуздања и вере у свој народ 

истакнути оне историјске моменте који показују моралну величину, снагу и 

издржљивост нашег народа. Уколико је могуће, те моменте објаснити и народном 

поезијом, која верно карактерише народни дух.“
14

 

Значај расписивања конкурса за уџбенике средњих и основних школа 

министар Стеван Ћирић је истакао и у свом  говору одржаном на Радио Београду 

23. марта 1935. Он се заложио за то да се привредна криза не одрази на просвету 

наглашавајући значај конкурса за уџбенике за унапређење „духовног јединства“. Да 

би истакао значај конкурса, навео је да се на доношење јединствених уџбеника 

чекало од самог уједињења; иако је то било прописано законом, он је годинама 

остао само мртво слово на папиру. Изнео је и велика очекивања од јединствених 

уџбеника, истичући да ће они омогућити да у нашим школама провејава 

„јединствен дух, који ће се брзо осетити и у целом јавном животу“.
15

  

Расписивање конкурса за уџбенике изазвало је различите, углавном 

негативне, реакције у јавности. По неким од ових реакција, таквим конкурсом за 

уџбенике основних школа постигао би се супротан резултат од очекиваног управо 

са становишта националног јединства. Међу критичарима овог конкурса било је 

гласило либерално-демократских југословенских кругова, београдски недељник 

Јавност под уредништвом Нике Бартуловића, у којем су сарађивали истакнути 

                                                 
12 Народна просвета, 32, 9. фебруара 1936, 1. Главни одбор је захвалио секцији Удружења за Дунавску 

бановину за приложених 5.000 динара и молио је и друге секције да новчано помогну ову акцију. 

Конкурс је окончан 4. јуна 1937. додељивањем награде Пројекту наставног плана и програма који су 

саставили Ернест Вранц, учитељ у Студенима код Марибора, и Јосип Долган, управитељ школе у 

Планини код Ракека;  Народна просвета, 47, 10. јун 1937, 2. 
13 Службене новине Краљевине Југославије, бр. 40, 19. фебруар 1935; Konkurs za izradu udžbenika za sve 

predmete osnovnih škola, Narodna prosveta, 34, 24. februar 1935, 2. 
14  Просветни гласник, бр. 2, фебруар 1935, 173–178.  
15 S. Ćirić, Za nacionalnu jugoslovensku prosvetu i školu, 7–8. 
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представници јавног и културног живота, међу њима Иво Андрић, Исидора 

Секулић, Грга Новак, Милош Ђурић, Богдан Прица, Богдан Радица, Паулина 

Албала. Већ од свог покретања јануара 1935. лист је посвећивао значајну пажњу 

просветним питањима. Владимир Ћоровић, истакнути члан Главног просветног 

савета и познати историчар, у првом броју је покренуо расправу о просветној 

политици оцењујући да је наша просветна политика после рата „патила првенствено 

од тога што није имала никаквог система, ни једног колико-толико утврђеног 

програма. Све је било у знаку привремености: и наставни планови, и школски 

системи, и уџбеници, па и особље“. Привременост наставних планова потенцирала 

се још и „привременошћу министарских личности“. Тражио је већу улогу 

Просветног савета (чији дугогодишњи члан, касније и председник, је и сам био), као 

и да се „привременост замени једним трајнијим програмом и да се изврши једна 

врста просветне и школске стабилизације“.
16

  Расправи у листу убрзо се прикључио 

Паја Моачанин. И он је истакао нужност реформе нашег просветног система, 

сматрајући да он фактички и не постоји. Да би дошло до „природне, ненаметљиве 

унификације нашег народа, требало би, бар идејно, да постоји једна јединствена 

народна школа, с једном културном и националном основом, која треба да остане 

неовисна од свих политичких промена.
17

 

На страницама Јавности отпочела је расправа о расписаном конкурсу за 

уџбенике убрзо по његовом објављивању. Према Димитрију Стојановићу, основни 

проблем са уџбеницима потицао је од неодговарајућег наставног програма за 

основну наставу јер „не одговара ни задатку основне наставе, ни интелектуалним 

моћима деце“. Тај програм „је потпуно несавремен и преоптерећује и учитеље и 

децу“, а „основна школа /је/ постала мали универзитет“. Тражио је ревизију 

досадашњег наставног програма и израду једног савременог и рационалног, који би 

био база за нове уџбенике.
18

 

Упоредо са критичким освртима на конкурс за уџбенике, на страницама 

Јавности настављена је расправа о просветној политици и националном васпитању 

омладине. Подстицај овој расправи дала је анкета провладиног листа Време о 

васпитању омладине. Треба напоменути да је овај лист био власништво породице 

Милана Стојадиновића, који је од 24. јуна 1935. био на челу југословенске владе. 

Најава промене спољнополитичке оријентације земље могла је да се осети и у 

писању овог листа, па и у анкети о васпитању омладине. У уводу анкете је 

истакнуто да „васпитање  омладине мора да буде прва тачка нашег националног 

програма“. Уз примедбу да „ми не морамо узимати пример ни од кога“, наведени су 

примери омладине у фашистичкој Италији, националсоцијалистичкој Немачкој и 

бољшевичком Совјетском Савезу. У опширном уводном чланку, уредник Јавности 

Н. Бартуловић оштро је критиковао навођење „за пример три диктаторска, 

                                                 
16 Владимир Ћоровић, Савремена просветна питања, Јавност, 1, 19. јануар 1935, 2–3. 
17 Paja Moačanin, Naše školsko pitanje, Јавност, 6, 24. фебруар 1935, 131–133; Вид. опширније: Dragica 

Koljanin, Jugoslovenska nacionalna ideologija u narodnim školama (1929–1941), у: Izvori o istoriji i kulturi 

Vojvodine, Zbornik radova, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za istoriju, Novi Sad 2009, 367–378. 
18 Дим. Ј. Стојановић, Конкурс за израду уџбеника за основне школе, Јавност, 6, 24. фебруар 1935, 139–

140. 
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антидемократска и антислободарска система“, а ниједног демократског, „из чега би 

се, не без основе, дало закључити да се баш ти неслободарски примери – свеједно да 

ли фашистички или бољшевички – хоће да истакну као модел, по коме би и наша 

омладина требало национално да се васпита“. Његова критика анкете из Времена 

претворила се у оштру друштвену критику. Истакао је да национално васпитање 

није претежно школска ствар, него првенствено етичка и изваншколска на које „у 

далеко већој мери утиче породица и друштво, а највише општа национална 

атмосфера и читав колектив националног живота.“ Под утиском великих 

корупционашких афера какав је био „монструозни нашички процес“ у који су били 

умешани и министри, закључио је да није проблем у томе како да се омладина 

национално васпита. Треба да се отвори анкета о томе „како да се онемогући да 

скрнављење националних светиња са стране недостојних националних вођа и 

недостојних представника национализма не руши из дана у дан све што школа, 

историја, породица и светле традиције створе, па да се омладина уместо да се 

посвети слободарском национализму и конструктивној социјалној правди, не 

одметне – не само у екстремни марксизам, већ и у оно што је још горе, у продајни 

каријеризам, у циничко трговање са националним идеалима, у служење котеријама, 

у апатичност и хедонизам, те у анархична и нихилистичка настројења.“
19

 

Наставни одсек Југословенског учитељског удружења је расправљао о 

конкурсу за уџбенике, а затим је изнет начелан став удружења. У извештају 

Југословенског учитељског удружења за 1934/1935. годину, уз позивање на праксу 

европских земаља, изнето је следеће становиште: „Али појам јединствене 

националне школе у свим главним европским школским и педагошким системима 

значи јединство организације и органско довођење у склад разних школских типова 

и њихових програма, никако њихово потпуно нивелисање, потпуно униформирање 

и потпуно поткраћивање. Никако пуна механичка истоветност свега школског 

градива за све крајеве једне државе, већ једна главна идеја и један неопходан 

програм према чему се и у духу чијем се диференцирају према месним приликама, 

продубљују и раде максимални наставни програми. Према томе /.../ нигде се не могу 

предвидети и одобрити само једни уџбеници за целу државу већ се, на против, 

фаворизира и истиче њихова разноликост и богатство. Са нашег националног 

образовног гледишта овако предложена унификација је образовно осиромашење и 

идење уназад, а не унапред“.
20

 Према наредном извештају Југословенског 

учитељског удружења за 1935/1936. годину, „монополисање уџбеника противи се 

принципу утакмице у културним питањима која доносе прогрес“.
21

  

Фебруара 1935. године указом Намесништва распуштена је Народна 

скупштина и за 5. мај су расписани нови скупштински избори. У предизборној 

кампањи Стеван Ћирић је учествовао као кандидат на владиној листи за град Нови 

                                                 
19 Niko Bartulović, O nacionalnom vaspitanju omladine, Javnost, 36, 21. septembar 1935, 891–883. 
20 Цитат према: Милић Р. Мајсторовић, Проблем уџбеника у народној школи Краљевине Југославије од 

1918. до 1938, Учитељ, 5. јануар 1939, 278.  
21 Исто, 279. 
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Сад.
22

 Оставку на место министра просвете поднео је 19. јуна 1935. јер је тог дана 

изабран за председника Народне скупштине. Овај сазив Народне скупштине је 

заседао до краја 1938. а Стеван Ћирић је у њој четири пута биран за председника. 

Народна скупштина је распуштена 10. октобра а парламентарни избори су 

расписани за 11. децембар 1938. Стеван Ћирић је учествовао у предизборној 

кампањи на листи владајуће Југословенске радикалне заједнице
23

 и био кандидат у 

два изборна среза: у граду Новом Саду и Сремскокарловачком срезу. На овим 

изборима Стеван Ћирић је као кандидат владине листе однео убедљиву победу у 

оба среза. Без обзира на победу његове странке на парламентарним изборима, влада 

Милана Стојадиновића је због односа према хрватском питању, приближавања 

фашистичким земљама и личних амбиција председника владе изгубила поверење и 

у домаћим и у страним круговима.  

За новог председника владе 5. фебруара  1939. изабран је радикал Драгиша 

Цветковић. Ресор просвете и у Цветковићевој влади је припао Стевану Ћирићу. 

Нова влада је 16. фебруара 1939. изашла са својом Декларацијом која је садржала 

три кључна питања за Краљевину Југославију: унутрашња политика, финансијско-

економска питања и спољна политика. Преговори са хрватском опозицијом око 

уставно-правног и политичког преуређења и склапање споразума су били примарни. 

Доношење државног буџета је био један од првих задатака владе. О буџету се прво 

расправљало у Финансијском одбору Народне скупштине. На седници одржаној 21. 

фебруара 1939. којој је председавао Димитрије Магарашевић разговарало се о 

буџету Министарства просвете. Министар Стеван Ћирић је у опширном експозеу 

размотрио актуелна питања истакавши да средства која су намењена просвети нису 

ни близу потребних. Нарочито недостају средстава за подизање нових школских 

зграда и за постављање наставног особља. Залагао се за отварање грађанских школа 

уместо гимназија, као и за поправљање броја женских и мушких ученика у 

учитељским школама. Он се залагао за поправљање стања у народним 

библиотекама и говорио о потреби пружања помоћи позориштима истичући да се на 

основу њих цени културни ниво једне државе. 

Када је 6. марта 1939. усвајан буџет у Народној скупштини, Стеван Ћирић је 

у свом експозеу изложио владину просветну политику.
24

 Он је признао да 

Министарство просвете нема јасан и целовит план и да владина просветна политика 

не зависи само од воље и рада него и од новца и знања. Истакао је да је први задатак 

просветне политике старање за положај народних учитеља у којима је видео 

„народне и националне раднике“. Подвукао је да је нужно међусобно уважавање и 

поштовање учитеља и народних посланика. Истакао је такође да ниво развијености 

и заступљености основних школа није био равномеран у свим деловима државе, 

што је значило да обавезно основно школовање није заживело. Према његовим 

проценама, око 180.000 деце није похађало основну школу. Нагласио је да жели да 

                                                 
22 Слободан Бјелица, Политички развој Новог Сада између два светска рата, Нови Сад 2008, 88. 
23 Биљана Шимуновић- Бешлин, Просветна политика у Дунавској Бановини (1929–1941), Нови Сад 

2007,116–117. 
24 Стенографске белешке Сената Краљевине Југославије, I, 6. март 1939. 
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Министарство просвете прекине са традицијом „да се поједини делови наше велике 

отаџбине сматрају Сибиром те да се учитељи шаљу онамо по казни“.
25

 У дискусији 

о министровом експозеу изнете су сумње да је могуће остварити смернице владине 

просветне политике тим пре што је убрзо почео процес дезинтеграције државе. 

Као министар просвете у влади Драгише Цветковића Стеван Ћирић донео је 

низ уредби и одлука
26

 (Одлуку о почетку рад школске 1939/40. године на 

Фармацеутском одсеку Медицинског факултета Универзитета у Београду, од 24. 

априла 1939; Уредбу са законском снагом о оснивању и уређењу Института Николе 

Тесле, од 10. маја 1939; Уредбу о Пољопривредно-шумарским факултетима 

Универзитета у Београду и Загребу, од 19. маја 1939; Уредбу са законском снагом о 

економско-комерцијалној високој школи у Београду, од 15. јуна 1939; Уредбу са 

законском снагом о уметничким школама, од 21. јуна 1939; Уредбу са законском 

снагом о Уметничком савету, од 24. јула 1939), као и  низ допуна и измена 

одређених уредби и правилника (Измену Правила о инвентарисању збирки учила, 

књижница и намештаја у средњим, учитељским и грађанским  школама, од 29. 

априла; Правила о полагању дипломског испита за учитељице школа и течајева за 

домаћице од 27 априла; Поступак о употреби уџбеника у народним, домаћичким, 

грађанским, средњим, учитељским и другим средњим и средњим стручним школама 

у ресору Министарства просвете, од 11. маја; Правила о полагању практичног 

учитељског испита за учитељице домаћичких школа и течајева, од 3. јуна). 

Као просветни радник Стеван Ћирић је добро разумео просветна, школска и 

сталешка питања, настојећи да помогне да се она решавају. Југословенско 

учитељско удружење је преко свог званичног органа Народна просвета изражавало 

задовољство мишљењем министра о актуелним просветним питањима.
27

 

Влада Драгише Цветковића, формирана 5. фебруара 1939, своју последњу 

седницу је одржала 25. августа исте године. На њој је председник владе обавестио 

министре да је кнезу-намеснику Павлу поднео колективну оставку свог кабинета. 

После постигнутог споразума са Хрватском сељачком странком, мандат за састав 

владе Намесништво је понове поверило Драгиши Цветковићу. У новој влади која је 

образована 26. августа 1939. на место министра просвете је постављен Божидар 

Максимовић, министар просвете у влади Петра Живковића. По формирању нове 

владе, Стеван Ћирић је предао дужност свом наследнику.
28

  

Као политичар који није подржавао федерализацију, Стеван Ћирић се није 

слагао са формирањем Бановине Хрватске. Гледишта Војвођанског покрета је 

оцењивао као сепаратизам који угрожава државу. Због свега тога он се повукао из 

политичког живота Краљевине Југославије, а званично је био „министар на 

расоположењу“. Председавање Југословенском групом у Интерпарламентарној 

                                                 
25 Љубодраг Димић, Културна политика у Краљевини Југославији, књ. II, Београд 1997, 234; Г. Петковић, 

Стеван Ћирић, 56–57. 
26 Уредбе су објављиване у Службеним новинама, бр. 101, 117, 118, 146, 179, 183, за 1939. 
27 Народна просвета, 9. фебруар 1939. 
28 Политика, 28. августа 1939. 
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унији и висока функција у њеном Извршном (Егзекутивном одбору) биле су једине 

политичке функције на којима је остао до 1940.
29

 

Објективне околности, пре свега недостатак материјалних средстава, и све 

неповољније политичке прилике утицале су на то да напори министра просвете 

Стевана Ћирића буду далеко од онога што је најављивано у његовим програмским 

говорима из 1935. и 1939. године и од очекивања просветне и најшире јавности. 

Стеван Ћирић је био  образован, свестран,
30

 агилан, вредан и праведан министар. Он 

је потпуно оправдано сматрао да друштвеног напретка нема уколико се не подигне 

ниво народног просвећивања, основна школа не постане свеобухватна и не буду 

задовољене потребе народних учитеља. 
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30 Био је члан Књижевног савета, затим Управног и Надзорног одбора Матице српске, а кратко време и 

њен секретар. Као врстан шахиста, био је председник Југословенског шаховског савеза од 1934. до 1941. 

Био је и члан Ротари клуба у Новом Саду, а затим Ротари клуба у Београду. Ово удружење је било 

југословенско  и окупљало је истакнуте личности привреде, науке, културе и јавног живота. У периоду 

од 1934. до 1937. је  био потпредседник Историјског друштва Новог Сада. 
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DRAGICA KOLJANIN 

 

 

STEVAN ĆIRIĆ AND PEOPLE`S EDUCATION 
 

Summary 

 

From the proclamation of the Kingdom of Yugoslavia in 1929, its governments 

attempted to focus education policy on enlightenment of the people and development of 

the culture on the ideological basis of integral Yugoslavism. For this purpose, a series of 

new laws and regulations were enacted. Stevan Ćirić, once a teacher himself in the 1930s, 

was an influential politician in the Kingdom of Yugoslavia and in the Danube Banovina. 

In addition to his activities in political life as a member and President of the National 

Assembly, he was very involved in addressing educational, school and class issues. 

Stevan Ćirić was Minister of Education in the government of Bogoljub Jevtić (20 

December 1934 to 19 June 1935) and the government of Dragiša Cvetković (5 February to 

26 August 1939). Regardless of many problems, he sought to address the issue of 

inconsistency of schooling opportunities, believing that this was due to the lack of a 

detailed plan for the development of Yugoslav education. Recognizing this as the primary 

task, he focused on the improvement of teaching in primary schools and the introduction 

of the principle of active participation of students in the classroom. In accordance with the 

approved ideological concept there was the decision on the equalization of textbooks for 

all subjects in primary schools in the entire country. He advocated the opening of civil 

schools, strong connections with university authorities and de-politicization of the 

Ministry of Education. 

 

Keywords: Kingdom of Yugoslavia, Stevan Ćirić, education policy, public 

schools, classes, textbooks. 
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СЕРГИЈЕ ВИКТОРОВИЧ ТРОИЦКИ 
– ПРОФЕСОР ЦРКВЕНОГ ПРАВА 

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У СУБОТИЦИ 
  

 
Сажетак: На Правном факултету у Суботици, који је у периоду између два светска 

рата радио као одељење Правног факултета у Београду, предмет Црквено право предавао је 

Сергије Викторович Троицки, један од многих руских емиграната који су уточиште 

пронашли у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (Југославији). Његов научни опус изузетно 

је значајан јер је поред наставе Црквеног права проучавао и српске средњовековне 

номоканоне – Законоправило Светог Саве и Синтагмат Матије Властара. Као велики 

стручњак за канонско право, професор Троицки је задужио нашу правноисторијску науку, 

мада његов допринос није до данас вреднован у оној мери колико то он заслужује. 

 

 Кључне речи: Сергије Троицки, Номоканон, Свети Сава, Синтагмат, Матија 

Властар, средњовековно српско право. 

 

 

 Међу бројним руским емигрантима, који су након Октобарске револуције 

пронашли уточиште у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, нашао се и Сергије 

Викторович Троицки, истакнути познавалац канонског права. Његова научна 

делатност била је од 1922. до 1941. везана за Правни факултет у Суботици, а од 

1948. па све до његове смрти 1972, за Историјски институт Српске академије наука 

и уметности. 

 

I 

 

 Сергије Викторович Троицки рођен је у сибирском граду Томску 14/26. 

марта 1878. у веома угледној породици. Његов отац Виктор Иљич био је свештеник 

и наставник Духовне академије у Томску, што је омогућило младом Сергију да још 

у родитељској кући стекне солидно религијско и опште образовање (научио је 

неколико класичних и европских језика). У Тверску духовну академију уписао се 
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1891, а завршио ју је 1897. године. Након завршетка Тверске духовне академије, 

студирао је на Археолошком институту у Санк Петербургу, а потом у 

Петроградској духовној академији, где је стекао степен кандидата богословља. 

Најзад, у Духовној академији у Кијеву добија 1913. степен магистра богословља за 

рад Други брак клирика. Историјско-канонска расправа.
1
 Рад је добио Макаревску 

награду. 

 Склоности младог Сергија Троицког ка научном раду и његова посвећеност 

Руској православној цркви уочене су врло рано од надлежних чинилаца. Поред 

наставе коју је од 1901. до 1915. године обављао у Александро-невској семинарији у 

Санкт Петербургу, радио је и у канцеларији оберпрокуратора Светог синода Руске 

цркве, а био је и члан редакције, а касније и помоћник уредника часописа 

Церковниые ведомости (Црквена саопштења), члан Комисије за уџбенике при 

Светом синоду и члан Комисије за организацију Руске цркве у Кијеву 1918. године.  

Био је веома активан у припремама за сазив Сверуског сабора цркве, који је одржан 

1917/18. на Кавказу, када је био и секретар Сабора. 

 Ради решавања различитих црквених проблема, Сергије Троицки је слат у 

разне мисије изван Русије. Почетком 1910. године учествовао је на црквеним 

саветовањима у Цариграду и Јерусалиму, а исте године путује по Бугарској, Грчкој, 

Србији и Аустроугарској ради проучавања црквених прилика у тамошњим 

православним црквама. У току 1912. боравио је у Немачкој где је проучавао 

црквену издавачку делатност, посебно Римокатоличке цркве. Тада је присуствовао и 

деветом старокатоличком конгресу, који је одржан у Келну. У то време, међу 

руским светогорским монасима појавила су се извесна контроверзна схватања о 

именима божјим, која су означавана као јерес. Професор Троицки је 1913. године 

послат на Свету Гору да то проучи на лицу места, што је са успехом обавио и 

поднео извештај Светом Синоду. 

 Од 1919. године Сергије Троицки је радио на Новоросијском универзитету 

као приватни доцент, али је његова универзитетска каријера у Русији кратко 

трајала: 1920. емигрирао је у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца и у новој 

домовини остао све до своје смрти 1972. године. 

 Из записника са XXII редовне седнице професора однедавно основаног 

Правног факултета у Суботици,
2
 одржане 19. јуна 1922. године, сазнајемо да је 

Сергије Викторович Троицки на основу предлога Правног факултета у Београду 

                                                 
1 Овај магистарски рад био је признат Сергију Троицком 1924. године као еквивалент докторату 

Универзитета у Београду. 
2 Уредбом о Филозофском факултету у Скопљу и Правном факултету у Суботици од 2. фебруара 1920, 

основане су ове две установе као засебни огранци Универзитета у Београду. Правни факултет у 

Суботици отпочео је са радом 1. марта 1920. године у згради Централне основне школе. Вид. о томе 

Миодраг Симић, Историја суботичког Правног факултета 1920−1941, Београд 1999, 73, и Божана, 

Слијепчевић, Оснивање и делатност Правног факултета у Суботици и његов допринос развоју 

законодавства и правне науке у Краљевини Југославији, необјављена магистарска теза одбрањена на 

Правном факултету у Новом Саду, јуна 2012, 15.  
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изабран за „контрактуалног ванредног професора“ за предмет Канонско право.
3
 Као 

ванредни професор Троицки је радио до 1929. године, када је „примљен“ за 

редовног професора и у том звању остао до 1941, односно до затварања Правног 

факултета у Суботици од стране окупационих власти. Школске 1934/35. године 

изабран је за декана Факултета. 

 Поред наставе на Правном факултету у Суботици и научног рада, професор 

Троицки је био врло активан и у раду разних универзитетских тела. Био је члан 

Конференције представника југословенских универзитета за израду уредбе о 

правним факултетима, члан Комисије за полагање професорских испита и члан 

Комисије за израду закона о мешовитим браковима. Од 1937. до избијања рата 

радио је и као хонорарни професор Богословског факултета Универзитета у 

Београду, а током школске 1925/26. и 1930/31. године држао је предавања из 

области Црквеног права на Руском богословском институту Светог Сергија у 

Паризу. 

 Као великог стручњака за црквено право Свети архијерејски синод Српске 

православне цркве изабрао је професора Троицког за експерта за канонска питања и 

у том својству учествовао је у састављању Закона о Српској православној цркви, 

Устава Српске православне цркве, Брачних правила и многих других уредби у 

Српској цркви, које су објављене између два светска рата. Био је и од велике 

помоћи заграничној Руској цркви, чији је центар био у Сремским Карловцима, јер је 

учествовао у раду сабора те цркве. У Сједињеним Америчким Државама је 1929. 

године, пред тамошњим судом, заступао имовинскоправне интересе „Руске 

православне цркве за границом“ од претензија „Живе цркве“. 

 Након затварања Правног факултета у Суботици од стране окупатора 1941. 

године професор Троицки се за стално сели у Београд, где је 1945. дочекао одлуку о 

пензионисању.  

 Иако пензионер, професор Троицки је након ослобођења Југославије 

наставио врло интензивно да се бави научним радом. Када је Српска академија 

наука 1948. године основала одбор за припрему критичког издања Светосавског 

номоканона (Крмчије), Сергије Троицки је 1950. постао његов члан, а убрзо и 

секретар те комисије. Приликом реорганизације Српске академије наука, обављене 

1961. године, Одбор за издавање Крмчије припојен је Историјском институту САНУ 

и од тада је Сергије Троицки радио као његов спољни сарадник. Поред тога, био је и 

члан Комисије за издавање извора српског права, због чега је по налогу Српске 

академије наука боравио у Сарајеву, Херцег Новом и Дечанима, проучавајући старе 

рукописе. Боравећи у Совјетском Савезу (Москва, Лењинград), прегледао је 

рукописе српских правних споменика који се налазе у руским библиотекама, а 

посебно рукописе Крмчије. 

 Приликом боравака у Совјетском Савезу, Сергије Троицки је успоставио 

односе са Руском православном црквом, где су на високим положајима били тада 

његови некадашњи школски другови и познаници. У току 1947. и 1948. држао је 

                                                 
3 Историјски архив Суботица, Фонд 228, Записници седница Правног факултета у Суботици, књига 

прва, 1920−1926, 136. 
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предавања из Црквеног права на Московској духовној академији, а постао је и 

сарадник Журнала Московске патријаршије. За заслуге учињене у раду Одељења 

спољних послова Московске патријаршије, Сергија Троицког је патријарх 

московски и целе Русије Алексеј одликовао 12. октобра 1961. године Орденом 

Великог равноапостола кнеза Владимира, а Савет Московске духовне академије 

прогласио га је почасним доктором црквеноправних наука. 

 Сергије Викторович Троицки умро је 1972. године у Београду у 95. години 

живота. Сахрањен је 30. новембра 1972. код Иверске капеле на београдском Новом 

гробљу у присуству највиших представника Српске православне цркве, великог 

броја свештеника, његових бивших студената, професора и чланова Српске 

академије наука и уметности.
4
 

 

II 

 

 Научно стваралаштво Сергија Троицког било је врло обимно и обухватало 

је теолошке и правноисторијске студије. Задивљује његово темељно познавање и 

тумачење извора, које се заснивало на широком образовању из области теологије, 

права, историје и филологије. 

 Стваралаштво Сергија Троицког у области црквеног права било је пре свега 

посвећено брачном праву, које је он изучавао полазећи од најстаријих црквено-

правних извора, па све до правних аката из XX века. Однос цркве и државе кроз 

векове био је други домен његовог научног интересовања. Из те области 

најзначајнији радови били су посвећени цезаропапизму, аутокефалности и 

дијаспори Источне цркве. Проучавао је, са црквено-правног становишта, и однос 

руских емигрантских црквених организација према матичној цркви. 

 Са гледишта средњовековног српског права највећу вредност имају они 

радови Сергија Троицког који су били посвећени Светосавском номоканону 

(Законоправилу), односно Крмчији. Прва у низу расправа, написана на ту тему, била 

је Ктиторско право у Византији и Немањићкој Србији, Глас Српске краљевске 

академије 168, Београд 1935, 79−133. На основу средњовековне судске праксе, 

Троицки је показао да су се одредбе Крмчије примењивале приликом доношења 

судских пресуда. У раду Ко је превео Крмчију са тумачењима, Глас Српске 

                                                 
4 О животу Сергија Викторовича Троицког вид.: Troicki Sergije (Denković Dragaš), у: Enciklopedija 

Jugoslavije 8, Zagreb 1971, 374; Душан, Синдик, Сергије Викторович Троицки, Историјски часопис 20, 

Београд 1972, 421−423; Благота, Гардашевић, Поводом смрти црквеноправног писца Сергија Тројицког, 

Православље 7, Београд 1973, 139; Исти, Др Сергије Викторович Триицки, Богословље 24 (39), Београд 

1980, 175−178. Овај текст преузет је у целини у предговору измењеног фототипског издања уџбеника 

Сергија Троицког, Црквено право (прво издање објављено је у Београду 1937, као троделна скрипта), 

Правни факултет Универзитета у Београду, Библиотека Светска правна баштина 15, Београд 2011, 19−23; 

Троицки Сергије Викторович (Синдик Душан), у: Енциклопедија српске историографије, Београд 1977, 

684−685. Библиографија радова професора Троицког може се наћи у: Bibliografija Leksikografskog zavoda 

9, br. 24364; 11, br. 18869−18870; Благота, Гардашевић, Богословље 17 (39), св. 1−2, Београд 1973, 1−15; 

24 (39), Београд 1980, 178−188. Захваљујући Светлани Мирчов, управници Библиотеке Правног 

факултета Универзитета у Београду, библиографија објављена у Богословљу 17 допуњена је и 

публикована у фототипском издању Црквеног права, Београд 2011, 509−521. 
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академије наука 193, Београд 1949, 119−142, бавио се питањем личности 

преводиоца Номоканона. Две наредне судије, Како треба издати Светосавску 

Крмчију (Номоканон са тумачењима), Споменик Српске академије наука 102, 

Београд 1952, и Црквено-политичка идеологија Светосавске Крмчије и Властареве 

Синтагме, Глас Српске академије наука 212, Београд 1953, 155−206, представљају 

логичан наставак претходних. Своје капитално дело Критичко издање Светосавске 

Крмчије, професор Троицки, нажалост, није стигао да доврши, мада је неколико 

година пред смрт написао уводну студију. Ови текстови се одликују високим 

научним квалитетом, имају трајну вредност и представљају незаобилазне студије у 

свим даљим проучавањима Законоправила Светог Саве. 

 

III 

 

 Постоји неколико питања везаних за Крмчију која у науци нису 

дефинитивно решена, а којима се Сергије Троицки помно бавио и изнео аргументе 

које је тешко оспорити. 

 Прво такво питање је да ли је Сава састављач и преводилац Номоканона 

или је тај превод дело других, старијих и не српских аутора? Позивајући се на неке 

старије истраживаче (Павлов, Голубински, Срезњевски, Стојановић), Троицки је 

дошао до закључка да је аутор превода Крмчије са тумачењима први српски 

архиепископ. Три тезе се, према Троицком, могу сматрати доказаним: 1) Постојећи 

рукописи Крмчије са тумачењима нису преписани ни с бугарскословенског, ни с 

рускословенског оригинала, него са српскословенског превода грчког текста; 2) 

Српскословенски превод Крмчије појавио се благодарећи Св. Сави; 3) Не може се, с 

разлогом, одрицати могућност да је Крмчију превео Св. Сава лично.
5
 

 Друго питање око кога су се спорили истраживачи гласи: да ли је приликом 

састављања Крмчије искоришћен текст такозване Јефремовске Крмчије?Та 

Kрмчија, чији је превод настао вероватно у Бугарској крајем IX века, представља 

Номоканон у 14 наслова „префотијевске“ редакције, где се канони наводе у 

интегралном тексту, али без тумачења. Сличности између Светосавске и 

Јефремовске Крмчије постоје, али има и значајних разлика, како у самом преводу 

тако и у садржају ових кодекса.
6
 Аргументи Сергија Троицког у расправи овог 

питања су следећи: Светосавска Крмчија није уопште превод Номоканона у 14 

наслова,
7
 а уз то – она је правни зборник са тумачењима. У њеној структури налазе 

                                                 
5 Ко је превео Крмчију са тумачењима, 124. 
6 Димитрије, Богдановић, Крмчија светога Саве, Међународни научни скуп „Сава Немањић – Свети 

Сава, историја и предање“, децембар 1976, Српска академија наука и уметности, научни скупови, књига 

VII, Београд 1979, 93. 
7 Номоканон у 14 наслова је настао спајањем Канонске Синтагме у 14 наслова и Зборника у три дела 

(Collectio tripartita). Oвај Номоканон познат је у две редакције; првој, с почетка VII века, и другој из 883. 

године. Прва редакција је обухватала апостолска правила, каноне прва четири Васељенска сабора, осам 

помесних сабора и правила 12 светих отаца. Друга редакција из 883. године је допуна прве, јер се у њој 

налазе правила Трулског и VII васељенског сабора (одржани 691−692. и 787. године), као и правила 

цариградских помесних сабора од 861 (такозваног Прво-другог) и 879. године и посланица патријарха 
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се Аристинова
8
 тумачења „Синопсиса Стефана Ефеског“

9
 и Зонарино

10
 тумачење 

„Канонске синтагме“
11

 са пуним текстом канона, при чему је предност дата Зонари. 

                                                 
Тарасија о симонији. Тиме је Номоканон у 14 наслова обухватио у својој другој редакцији све каноне 

који су и данас општеобавезни за целу Православну цркву. Овај Номоканон назива се и Фотијев, јер се 

сматрало да је његов аутор био учени цариградски патријарх Фотије (Φώτιος, око 810 – око 893, 

цариградски патријарх од 858. до 867. и од 877. до 886). О том питању данас су подељена мишљења међу 

научницима, али без обзира на то да ли је Фотије његов аутор или није, овај Номоканон је постао 

општеприхваћени зборник црквеног права у целом православном свету, а посебно у словенским 

православним земљама. Детаљније о томе вид. Бранко, Цисарж, Црквено право, I (Општи део и 

организација Цркве), Београд 1970, 37; Сергије Викторович Троицки, Црквено право, Београд 2011, 

115−116; Срђан Шаркић, Драгољуб, Поповић, Велики правни системи и кодификације, Центар за 

издавачку делатност Правног факултета Универзитета у Новом Саду, Нови Сад 2012, 86. 
8 Алексије Аристин (Άλέξιος Άριστηνός, прва половина XII века) један од тројице великих византијских 

коментатора канонских зборника (поред Јована Зонаре и Теодора Валсамона), био је номофилакс, 

протекдик (главни правобранилац) и орфанотроф (старатељ о сиромасима), а у исто време заузимао је и 

црквене дужности ђакона Свете Софије у Цариграду, великог економа и хартофилакса (секретара) 

Цариградске патријаршије. По наређењу цара Јована II Комнина (1118−1143) написао је (око 1130)  

тумачење канона Синопсиса Стефана Ефеског, у његовој каснијој редакцији. Аристин је тумачио каноне 

тако што је скраћеном тексту канона додавао пун текст, не улазећи у историјска разлагања. Оно што се 

њему чинило разумљивим, као на пример код 43. канона, није ни тумачио, већ је  додавао само једну 

грчку реч, σαφές  = јасно („разумљиво“ у словенском преводу, како стоји у Крмчији). Аристинова 

тумачења сачињавају највећи део Номоканона Светог Саве. Вид., Б. Цисарж, Нав. дело, 42; . С. В. 

Троицки, Црквено право, 124; С. Шаркић, Д. Поповић, Нав. дело, 89. 
9Синопсис Стефана Ефеског је први грчки канонски зборник, настао почетком VI века, који је до нас 

стигао. Текст канона изложен је у скраћеном облику (отуда назив σύνοψις = скраћена збирка).  Зборник 

садржи хронолошким редом изложене каноне светих апостола, прва три Васељенска сабора и првих пет 

помесних сабора. У пракси су се синопсиси показали врло подеснима, јер су се канони у кратким 

изводима и у облику пословица лакше памтили. Поред тога, за препис синопсиса требало је мање 

времена и мање издатака за материјал, који је у оно доба био врло скуп. Касније су у Синопсис Стефана 

Ефеског унета и правила наредних сабора, а у XII веку је Алексије Аристин написао тумачење канона. 

Вид., Б. Цисарж, Нав. дело, 34; С. В. Троицки, Црквено право, 104−107; С. Шаркић, Д. Поповић, Нав. 

дело, 84. 
10 Јован Зонара (Ίωάννης Ζωναράς, прва половина XII века) је вршио дужност друнгарија (заповедника) 

цареве телесне гарде и управитеља царске канцеларије (протосекретис). Касније се замонашио на једном 

од Принчевских острва (грчки Πρινκήπων νήσοι, турски Kizil adalar = „црвена острва“) – Нијандру (грчки 

Νέανδρος, турски Tavşan adasi = „зечје острво“), где је на наваљивање својих пријатеља саставио обимну 

хронику света (Ἐπιτομή ἰστοριῶν), која досеже до 1118. године и која заузима прво место међу 

византијским списима те врсте. Поред овог дела, Зонара је написао тумачење потпуног текста канона 

који се налазе у Канонској Синтагми у 14 наслова друге редакције. Писац наводи каноне по њиховој 

важности и установљава редослед: 1) апостолска правила; 2) правила Васељенских сабора; 3) правила 

помесних сабора; 4) правила светих отаца. Када би се сусрео са противуречностима у канонима, Зонара 

је примењивао следећа начела: 1) касније правило укида раније правило о истом предмету (аналогно 

правној максими lex posterior derogat lex priori); 2)  апостолско правило има јачу правну снагу од 

саборских правила; 3) правила васељенских сабора имају већу важност од правила помесних сабора; 4) 

саборско правило је јачи извор од правила светих отаца, и 5) када правила нису међусобно сагласна, 

важи оно које је блаже (аналогно принципу in dubio mitius).  Вид. Б. Цисарж, Нав. дело, 42−43; Волфганг 

Бухвалд, Армин Холвег, Ото Принц, Речник грчких и латинских писаца антике и средњег века (превео 

Вилхар Албин), Београд 1984, 194; С. В. Троицки, Црквено право, 124−125; С. Шаркић, Д. Поповић, Нав. 

дело, 89. 
11 Канонска Синтагма у 14 наслова је зборник црквеног права настао вероватно око 580. године. Дело је 

непознатог аутора, мада постоји мишљење да ју је приредио цариградски патријарх Сергије (Σέργιος, 



501 

 

У оном делу српског Номоканона у коме се излажу световна правила (закони), 

кључно место заузима „Прохирон“ („Закон градски“ у српском преводу)
12

, а не 

„Епанагога“.
13

 Исто тако искоришћен је у целини „Зборник у 87 поглавља“
14

Јована 

Схоластика,
15

 док је „Collectio tripartita“,
16

 главни извор  световно-правног дела 

византијског Номоканона у 14 наслова (као и Јефремовске Крмчије), у српској 

Крмчији трећеразредни извор, познат не из Номоканона у 14 наслова него из неког 

непознатог префотијевског кодекса. Извори Јефремовске Крмчије, дакле, сасвим су 

други него извори Савиног Законоправила. Избор текстова, тумачење канона и 

                                                 
610−636).  Зборник садржи апостолска правила, правила прва четири васељенска и шест помесних 

сабора, 68 правила Василија Великог, правила картагинског сабора од 419. године и правила 

једанаесторице светих отаца. Вид. Б. Цисарж, Нав. дело, 35; С. В. Троицки, Црквено право, 109; С. 

Шаркић, Д. Поповић, Нав. дело, 85. 
12 Прохирон (Ο πρόχειρος νόμος, дословно „Приручник“), византијски закон издат између 870. и 879. 

године у име царева Василија, Константина и Лава и, као што му сам назив каже, представљао је кратки 

приручник од 40 титулуса намењен судовима. Као свој основни извор користи Јустинијанове 

Институције. Вид. С. Шаркић, Д. Поповић, Нав. дело, 94−95. 
13 Епанагога (Ἐπαναγωγή, дословно „повратак на ствар“ или правилније Еίσαγωγή, „увод у закон“) је 

други закон из времена Македонске династије, састављен после 879. године у име царева Василија, Лава 

и Александра. Замисао је била да Епанагога буде увод у велику збирку закона која се припремала. Није 

међутим сигурно да ли је Епанагога била објављена као званичан закон или је представљала само 

незваничан нацрт. Најзанимљивије одредбе Епанагоге односе се на права и дужности цара и патријарха. 

Вид. С. Шаркић, Д. Поповић, Нав. дело, 95−96. 
14 Зборник у 87 поглавља или Извод из Јустинијанових Новела у 87 поглавља (Collectio octoginta septem 

capitulorum) представља један од три сачувана зборника световног законодавства који су регулисали 

црквена питања. Редактор овог зборника био је Јован Схоластик, а збирка је настала пре 565. године. 

Садржину чине 12 новела цара Јустинијана, при чему је већи део узет из 128. новеле (поглавља 25−28) и 

прикључен Канонској Синтагми у 50 наслова. Вид. Б. Цисарж, Нав. дело, 36; С. В. Троицки, Црквено 

право, 113; С. Шаркић, Д. Поповић, Нав. дело, 85. 
15Јован Схоластик (Ίωάννης Σχολαστικός), велики византијски познавалац канонског права и цариградски 

патријарх од 565. до 577. године. Још као презвитер у Антиохији, саставио је Канонску Синтагму у 50 

наслова, на основу Зборника у 60 наслова и неких канонских посланица Василија из Кесарије. Када је 

565. постао цариградски патријарх, он ју је послао свим епархијским архијерејима своје патријаршије, те 

је овај зборник добио званични карактер. Поред апостолских правила и правила прва четири Васељенска 

и шест помесних сабора, зборник садржи и 68 правила Василија Великог из његове друге и треће 

посланице Амфилохију Иконијском. Јован Схоластик је први који је у канонске зборнике унео одлуке из 

епископских посланица (epistolae canonicae), које су на тај начин на Истоку добиле исто значење као 

папске конституције (epistolae decretales) на Западу. Већ је речено да је саставио и Зборник у 87 

поглавља. Спајањем овог Зборника са Канонском Синтагмом у 50 наслова непознати редактор је 

начинио Номоканон у 50 наслова. Вид. Б. Цисарж, Нав. дело, 35−36; С. В. Троицки, Црквено право, 

108−109, 115; С. Шаркић, Д. Поповић, Нав. дело, 84−86. 
16 Зборник црквених одредаба у три дела (Collectio constitutionum ecclesiasticarum или Cоllectio tripartite 

или краће Paratitla) од непознатог редактора из прве половине VII века обухвата све законе из 

Јустинијанових зборника који се односе на Цркву. Овај зборник подељен је на три дела (отуда назив 

Collectio tripartita) и то: први део садржи изводе из 13 првих наслова Јустинијановог кодекса са 

паратитлама, односно са паралелним местима из других наслова кодекса (одатле и назив Paratitla); други 

део – шест наслова из Дигеста и Институција, без паратитли; трећи део – изводи из Јустинијанових 

новела. Вид. Б. Цисарж, Нав. дело, 36; С. В. Троицки, Црквено право, 114; С. Шаркић, Д. Поповић, Нав. 

дело, 85. 
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световних правила (закона), као и однос према византијској правној науци су у ова 

два кодекса сасвим различити, па чак и опречни.
17

 

 Према мишљењу Димитрија Богдановића, капитални значај неких теза 

Сергија Троицког биће потврђен критичким издањем Номоканова (Крмчије).
18

 Те 

тезе су следеће: 1) Српски Номоканон нема прототипа ни у једном сачуваном 

грчком или словенском рукопису. Избор византијских текстова и идеолошка 

мотивација тог избора су особени; 2) Сава се определио за тумачења канона 

Алексија Аристина и Јована Зонаре, уместо тенденциозних коментара Теодора 

Валсамона
19

 (настали између 1169. и 1199), који изражавају идеју свемоћи 

византијског цара и битно ограничавају самосталност аутокефалних цркава; 3) 

Српски Номоканон прихвата концепцију „симфоније“ (сагласја) у односима између 

цркве и државе и одбацује све облике „цезаропапизма“ (схватања о цару као 

световном и црквеном поглавару) и „источног папизма“ (хегемоније Цариградске 

патријаршије); 4) Аутор српског Номоканона свесно је изоставио све правне списе 

који би ограничавали слободу деловања владара у световној сфери и цркве у оквиру 

сопствене јурисдикције; 5) Сава је изоставио и оне одломке из „Еклоге“
20

 и 

„Епанагоге“ у којима се оправдавало потчињавање цркве државној власти. 

                                                 
17 Сергије Троицки, Црквено политичка идеологија, 155−206; Како треба издати Светосавску Крмчију, 

19−20. 
18 Д. Богдановић, Нав. дело, 96. 
19 Теодор Валсамон (Θεόδωρος Βαλσαμῶν, умро око 1200), трећи међу „великим“ византијским 

коментаторима канона. Обављао је дужности ђакона, номофилакса и хартофилакса при Светој Софији у 

Цариграду, а између 1185. и 1191. био је патријарх у Антиохији. Поред низа црквено-правних књига, 

његово најважније дело је коментар уз Номоканон у 14 наслова, који је написао на подстицај цара 

Манојла I Комнина (1143−1180) и патријарха Михајла III, с намером да усклади каноне који су једни с 

другима у супротности (слично болоњском монаху Грацијану на Западу, аутору дела Concordia 

discordantium canonum − „Слога неусаглашених канона“ или једноставно Decretum Gratiani − 

„Грацијанов декрет“, објављеном око 1140), као и са прописима из Василика (τά Βασιλικά, дословно 

„Царски закони“, највећа византијска правна збирка од времена Јустинијана, објављена у 60 књига, 

сврстаних у 6 томова, почетком X века, за владе цара Лава VI Мудрог).  Мада се Валсамон добрим делом 

ослања на Зонарина тумачења, његовим коментарима недостаје Зонарина објективност. О Валсамону 

вид. В. Цисарж, Нав. дело, 43; В. Бухвалд, А.Холвег, О. Принц, Нав дело, 92-92; С. В. Троицки, Црквено 

право, 125; С. Шаркић, Д. Поповић, Нав. дело, 89. Занимљиво поређење Валсамона и Грацијана проучио 

је Gallagher Clarence, Gratian and Theodore Balsamon, Two Twelfth-Century Canonistic Methods Compared, 

Byzantium in the 12th Century, Canon Law, State and Society, edited by Nikos Oikonomides, Athens 1991, 

61−89. 
20 Еклога (Ἐκλογή τῶν νόμων, дословно „Избор закона“), византијски закон објављен у име царева Лава 

III и Константина V, 726. или 741. године. Представља кратак и прецизан избор (састоји се из само 18 

поглавља) из Јустинијанових Институција, Дигеста, Кодекса и Нових конституција (Новела) „са 

изменама у правцу већег човекољубља“. Практични значај Еклоге био је велик, јер је омогућила 

судовима лакше коришћење закона из опширне Јустинијанове кодификације. Модерно издање Еклоге са 

преводом на немачки језик и детаљним пропратним студијама начинио је Ludwig Burgmann, Ecloga, Das 

Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos’V., Forschungen zur byzantinische Rechtsgeschichte, Band 10, 

Frankfurt am Main 1983. 
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 Наведена питања су много важнија и на њих би више требало скретати 

пажњу, него што је проблем личности преводиоца грчких текстова Номоканона, о 

чему се превише расправљало.
21

 

 Свакако да научни опус Сергија Викторовича Троицког далеко превазилази 

обим овог нашег приказа, чији је првенствени циљ био да се још једанпут истакне 

велики и непроцењиви допринос који је наш аутор дао проучавању канонског и 

српског средњовековног права. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 У већ наведеној расправи Црквено-политичка идеологија Светосавске Крмчије и Властареве 

Синтагме, професор Троицки је подробно изложио сва црквено-политичка опредељења Светог Саве, 

како их он види према избору текстова који су уврштени у Крмчију. 
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SRĐAN ŠARKIĆ 

 

 

SERGIJE VIKTOROVIČ TROICKI, 

PROFESSOR OF CANON LAW 

AT THE FACULTY OF LAW IN SUBOTICA 
 

Summary 

 

At the Faculty of Law in Subotica, established between the two World Wars as a 

department of the Faculty of Law in Belgrade, Sergije Viktorovič Troicki, one of the 

numerous Russian emigrants who found shelter in the Kingdom of Serbs, Croats and 

Slovenes (Yugoslavia), taught the course Canon Law. His scholarly work was very 

important. Besides teaching canon law, Professor Troicki wrote several treaties 

concerning Serbian medieval law, especially the Nomocanon of Saint Sava and the 

Syntagma of Matheas Blastar. His services to Serbian medieval legal history have yet to 

receive sufficient attention. 

 

Keywords: Sergije Troicki, Nomocanon, Saint Sava, Syntagma, Matheas 

Blastar, Serbian medieval law. 
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ANICA SAVIĆ-REBAC – KLASIČNI FILOLOG, ISTORIČAR 

FILOSOFIJE, PREVODILAC, ESEJISTA, PESNIKINJA 
 

 
Sažetak: Anica Savić Rebac (1892–1953) rođena je u Novom Sadu, u porodici ondašnjeg 

znamenitog intelektualca i sekretara Matice srpske Milana Savića. Odrasla je u krugu čuvenih 

umetnika i intelektualaca poput Laze Kostića, Sime Matavulja, Uroša Predića, i odmalena je učila 

nekoliko stranih jezika. Studirala je klasičnu filologiju u Beču, a doktorsku disertaciju pod nazivom 

Predplatonska erotologija odbranila je na Univerzitetu u Beogradu, gde je docnije predavala latinski 

jezik i književnost starog Rima. 

 Premda je u sopstvenoj zemlji gotovo zaboravljena, Anica Savić Rebac bila je izvanredan 

esejista, istoričar filozofije, pesnikinja i autor brojnih prevoda. U središtu njenih istraživanja bila je 

ideja ljubavi, erotologija, od najranijih perioda drevne Helade do Danteovog vremena. Primera radi, 

kao rezultat njene temeljne analize Lukrecijeve filozofije, nastao je prevod speva De rerum natura 

sa latinskog na srpskohrvatski jezik. Nastojeći da dublje pronikne u ideju lepote i ljubavi od njenih 

početaka, oponirala je stavovima B. Kročea koji uopšte nije verovao u postojanje drevnog koncepta 

estetike, te je na kraju iznedrila i nedovršeno delo Antička estetika i nauka o književnosti. Takođe je 

autor prevoda kratke proze Tomasa Mana, poezije S. Džordža, Džona Miltona, Roberta Brauninga, 

Džona Kitsa i nekolicine pesama svog omiljenog poete – Persija Šelija. Najzad, poznata je i po 

prevodu Luče mikrokozme na engleski i nemački jezik koji je sačinila kako bi o ovoj poemi mogla 

da diskutuje sa ondašnjim znamenitim stručnjacima i intelektualcima iz inostranstva. 

 

Ključne reči: Anica Savić Rebac, klasična filologija, prevodilaštvo, istorija filozofije, 

esejistika, poezija. 

 

 

Anica Savić Rebac rođena je 4. oktobra 1892. godine u Novom Sadu kao jedinica 

Julijane Savić (rođene Davidovac) i Milana Savića, nastavnika, prevodioca (prepevao, 

između ostalog, Geteovog Fausta), pisca, sekretara Matice srpske (1895–1911) i urednika 

Letopisa Matice srpske (1896–1911). Dom porodice Savić upamćen je kao jedan od 

najuglednijih novosadskih salona, mesto okupljanja uglednih umetnika i intelektualaca 

poput Laze Kostića, Uroša Predića, te Sime Matavulja, koji je Aničinom ocu bio kum. 

Završila je srpsku osnovnu školu u Novom Sadu, a potom i Srpsku pravoslavnu veliku 

gimnaziju (u svojoj generaciji maturanata bila je jedina devojka). Od najranijeg detinjstva 
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pokazivala je izvanredan talenat za jezike. Rastući u podsticajnoj sredini, uz podršku oca i 

njegovih prijatelja, već kao devojčica objavljivala je poeziju i prevode zapanjujuće 

umešnosti i zrelosti. Milan Kašanin o Anici je zapisao: „Ceo Novi Sad govorio je o 

njenom daru i o njenoj inteligenciji – o tome da čita na nemačkom, na engleskom, na 

francuskom, na latinskom, na grčkom, i da od svoje četrnaeste godine piše pesme koje joj 

objavljuju književni časopisi“.
1
 

Klasičnu filologiju na Filozofskom fakutetu Univerziteta u Beču Anica je upisala 

1910. godine. Tamo joj je predavao profesor Ludvig Radermarher sa kojim je docnije 

održavala prijateljsku i stručnu prepisku sve do njegove smrti 1952. U Beč su sa njom 

krenuli i roditelji pružajući joj, kao i uvek, bezrezervnu podršku. U Novi Sad sve troje su 

se vratili početkom Prvog svetskog rata. Premda je u Beču odslušala svih osam semestara 

i stekla status apsolventa, u Beogradu je bila prinuđena da upiše još dva semestra, te je 

klasičnu filologiju diplomirala na ovdašnjem Filozofskom fakultetu u junu 1920. godine. 

Jedinu svoju zbirku pesama Večeri na moru Anica Savić Rebac objavila je 1929. 

godine u Beogradu, u izdanju knjižare A. M. Popovića. Tu je sabrana čitava njena poezija 

nastala u razdoblju od 1906, kada je, kao devojčica, publikovala prve stihove – mahom u 

Brankovom kolu, pa sve do narečene 1929. Zbirka je u javnosti prošla gotovo neopaženo, 

delom i zahvaljujući ne preterano hvalospevnom prikazu Milana Kašanina, tadašnjeg 

Aničinog prijatelja i najuticajnijeg kritičara svog vremena. Kašanin, podvlačeći preterani 

intelektualizam Aničine poezije, između ostalog kaže: „G-đa Savić-Rebac ne piše pesme 

zbog raspevanosti duše i srca, iz zanosa i oduševljenja, niti zbog naviranja dubokih 

osećanja ... nego ih piše ... od razumskog uzbuđenja, od bogatstva duhovnog života i pod 

snažnim utiskom lektire“
2
. Ova, nije preterano reći, pomalo i maliciozna kritika zaogrnuta 

mlakim, pristojnim pohvalama u bitnoj je meri uticala i na potonju recepciju poezije 

Anice Savić Rebac. Sličan stav, recimo, iznose Jovan Kršić, tvrdeći da njene pesme 

„nemaju unutrašnje ritmičke ni sadržajne stabilnosti“
3
, Miodrag Pavlović koji je ocenjuje 

kao „značajnog minornog pesnika“
4
, te posebno Radomir Konstantinović. On kao da 

prepisuje Kašaninovu ocenu, rasplinjujući je brojnim, zamornim tautologijama, te 

neprekidno podvlačeći jednu istu misao čija je esencija najbolje sažeta kroz reči da se 

„helenstvo Anice Savić-Rebac preprečilo između nje i sveta, ali i između nje i poezije. 

Ono je jedan koncept, koji je ona htela da živi umesto života, nastojeći da mu se sva 

saobrazi“
5
. Ipak, Miodrag Pavlović revidirao je svoju ocenu Aničine poezije desetak 

godina docnije, kada je u Antologiju srpskog pesništva (XIII–XX veka) uvrstio čak tri 

Aničine pesme („Praksitelu“, „Magia naturalis“ i „Romeo i Julija“), a Anicu nazvao 

„lepim ali obeshrabrenim talentom“
6
. Ponovno iščitavanje i reevaluacija poetskog opusa 

Aničinog svakako ostaje primamljiv zadatak kako za klasičare tako i za filologe i 

teoretičare književnosti. 

                                                 
1 Milan Kašanin, Susreti i pisma, Novi Sad 1974, 9. 
2 Milan Kašanin, Pronađene stvari, Beograd 1961, 135. 
3 Jovan Kršić, Pregled, kn. III, Sarajevo 1929, 66. 
4 Miodrag Pavlović, Osam pesnika, Beograd 1964, 159. 
5 Radomir Konstantinović, Biće i jezik u iskustvu pesnika srpske kulture dvadesetog veka, knj. 7, Beograd 1983, 

305. 
6 Miodrag Pavlović, Antologija srpskog pesništva (XIII–XX vek), Beograd 1973, LXVII. 
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Anica se 1921. godine udala za negdašnjeg pripadnika Mlade Bosne, dobrovoljca u 

balkanskim ratovima, komitu i buntovnika koga su svojevremeno, zbog pripadnosti 

srpskom nacionalnom pokretu, progonile austrougarske vlasti – Hasana Rebca. Hasan je 

kao mladić prekinuo studije, da bi se, prešavši Albaniju sa srpskom vojskom, obreo u 

Solunu i potom u Francuskoj, gde je na Sorboni 1918. godine diplomirao na Katedri za 

orijentalistiku. Poliglota poput svoje žene, sjajno je poznavao turski, persijski, arapski i 

sanskrt. Kada se oženio Anicom, bio je službenik Ministarstva vera Kraljevine SHS. Ovaj 

neobični par izvanrednih intelektualaca i projugoslovenski orijentisanih levičara nimalo 

neopterećenih malograđanskim konformizmom ovekovečila je engleska feministkinja i 

spisateljica Rebeka Vest, bliska Aničina prijateljica, u putopisu Crno jagnje i sivi soko. 

Njih dvoje se tu pojavljuju pod drugim imenima – kao Milica i Mehmed. Za Anicu 

Rebeka Vest, između ostalog, kaže da nije srela „gotovo nijednog Engleza ili Amerikanca 

koji bolje od nje poznaje engleske pesnike“, da „njena izuzetna osećajnost, po nalozima 

njenog ambicioznog intelekta, pretresa celu vasionu“, a kao par Hasana i Anicu naziva 

stubovima civilizovanog sveta, skloništem „koje moramo imati ako ne želimo da nas 

oduvaju vetrovi prirode“
7
. Koliko je retko snažna bila njihova ljubav, najrečitije svedoči 

odlučan i spokojan čin samoubistva Aničinog nakon Hasanove bolesti i smrti 1953. 

godine.
8
  

Neposredno nakon udaje Anica se sa suprugom preselila u Beograd, gde je sa 

mnogo entuzijazma predavala latinski jezik u Trećoj ženskoj realnoj gimnaziji sve do 

1930. Vrlo brzo nakon osnivanja prvog PEN centra u Jugoslaviji 1926. postala je, budući 

već ostvarena poetesa i esejističarka, njegova članica. Takođe je izabrana u sastav prvog 

upravnog odbora jugoslovenske frakcije Internacionalne federacije univerzitetski 

obrazovanih žena, profeminističkog udruženja utemeljenog 1927. godine u Beogradu. 

Od 1930. godine Anica i suprug živeli su u Skoplju – on je, naime, postavljen za 

tamošnjeg upravnika muslimanskih vakufskih imanja. Anica je u narečenom 

provincijskom gradiću, daleko od značajnih kulturnih događanja i biblioteka nasušnih za 

naučno usavršavanje, uz to radeći na šest različitih radnih mesta (čak i izvan Skoplja), 

živela sve do 1941. godine, kada su ona i Hasan kao ratne izbeglice napustili Skoplje i 

vratili se u Beograd. Od pomenutih angažmana najdraži joj je svakako bio honorarni rad 

na tamošnjem Filozofskom fakultetu, ali ga je, zbog brojnih obaveza oko sastavljanja 

doktorske teze i paralelnog rada na drugim mestima, vrlo nerado napustila. Docniji njeni 

pokušaji da mu se vrati nisu, nažalost, urodili plodom. U Skoplju je Anica i dovršila svoju 

disertaciju naslovljenu kao Predplatonska erotologija, a nedugo potom je i odbranila u 

Beogradu 1932, kada ju je i objavila. U doktora klasične filologije promovisana je 

naredne, 1933, godine. Vrlo je interesantno da je jedan primerak teze poklonila 

glasovitom pesniku Jovanu Dučiću, te da je on neobično precizno prorekao tužnu sudbinu 

                                                 
7 Rebeka Vest, Crno jagnje i sivi soko, Beograd 2004, 608–609. 
8 Aničino oproštajno pismo objavljeno je u Borbi, 8. oktobra 1953, u okviru nekrologa Bore Drenovca: „Ovo što 

činim, činim iz uverenja i u punoj lucidnosti intelekta i volje. To uverenje da život nije vredan življenja ako 

izgubimo najdraže biće poniklo je, takoreći, zajedno sa mnom, razvijalo se naročito pod uticajem antičkih 

shvatanja o samoubistvu i postalo jedno od odrednica moje životne koncepcije, od organskih zakona moje 

prirode... To ne znači da nisam volela život, da ga ne volim čak i u ovom času; ali baš zato ne želim da živim 

bedno... Život mi je darovao mnoge prednosti, pa i ovu poslednju da mogu umreti svesno i autonomno.“ 
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ovog dragocenog spisa: „Ljubav je majka filosofije, makar isto to pripisuju teologiji. Da 

vi niste znali da ljubite u velikom grčkom smislu, ne biste napisali ove sjajne stranice. 

Vašu će knjigu prećutati u našoj kritici, ali samo zato što ne znam ko bi o njoj umeo da 

kaže pravu reč“
9
.  

U Skoplju je Anica napisala, te potom i publikovala, i niz eseja fokusiranih mahom 

na antičke studije i savremenu nemačku književnost, a upravo iz tog vremena datira i 

početak njenog posvećenog bavljenja Njegoševom Lučom mikrokozmom. Na osnovu 

Aničine prepiske zaključuje se da se na tu temu konsultovala sa brojnim svetskim 

intelektualcima poput Hansa Lajzenganga, Ludviga Radermarhera, Denija Soraa, 

Geršoma Šolema.
10

 Kako bi sa njima na pravi način komunicirala, čak je prepevala ovaj 

spev sa srpskog na nemački jezik. 

Na mesto vanrednog profesora Univerziteta u Beogradu za predmet Istorija rimske 

književnosti i latinski jezik Anica Savić Rebac postavljena je najzad u oktobru 1946. 

godine. Nažalost, nije naišla na adekvatan prijem kolega sa Katedre za klasičnu filologiju: 

Miron Flašar i Milan Budimir, premda nesumnjivo dobro upućeni u kvalitet njenog rada 

(Budimir je, uostalom, bio jedan od članova komisije kada je, još 1932, odbranila 

doktorsku disertaciju), „odnosili su se prema njoj kao prema nekome ko je na beogradski 

Univerzitet doveden sa strane, ko je ušao na mala vrata“
11

. Uz sve, bila je u tom trenutku 

jedina žena sa profesorskom titulom na narečenoj katedri, ali i jedna od retkih na čitavom 

univerzitetu „gde su donedavno predavali samo muškarci“
12

.  

Posleratne godine bile su svejedno vrlo plodan period u stvaralaštvu Anice Savić 

Rebac, razdoblje u kojem sukcesivno publikuje niz eseja, studija i prevoda. Pomenućemo 

samo neke: „O jednoj pesmi Laze Kostića: povodom četrdesete godišnjice njegove smrti“, 

„Pred prikaz Sofoklove Antigone“, „Antička demokratija i socijalni problemi“, „Nekoliko 

reči o problemu klasičnog“, „Oko prepeva Geteovog Fausta“, „Problemi istorijske uloge 

hrišćanstva“... Upravo u to doba prepevava Njegoševu Luču mikrokozmu i na engleski 

jezik, te objavljuje niz eseja o uticaju antičkog nasleđa na ovaj komplikovani filozofski 

spev iznoseći veoma duboka, smela i lucidna zapažanja: „...helenstvo živi kod nas 

životom još sasvim drukčijim od onog koji, na Zapadu, potiče iz svesnog divljenja i 

ugledanja – živi životom organskog trajanja i neposrednog nasleđa, životom duhovnog 

obnavljanja iz vrlo davnih, podsvesnih tradicija koje potiču iz starobalkanske agonistike i 

mistike, iz helenskih elemenata istočnog hrišćanstva i bogomilske gnoze, iz tihog 

infiltriranja poslednjih, poznih kulturnih napora Vizantije“
13

.  

Narečeni prevod objavljen je nakon njene smrti 1957. godine u Harvard Slavic 

Studies, dočim znatno stariji prepev na nemački nije ugledao svetlost dana uprkos 

činjenici da je Anica tim povodom u više navrata komunicirala sa Alojzom Šmausom, 

profesorom slavistike na Univerzitetu u Minhenu, koji je i sam bio vrstan poznavalac 

Njegoševog dela i autor prevoda Gorskog vijenca na nemački. Njihovi zajednički napori 

                                                 
9 Ljiljana Vuletić, Život Anice Savić-Rebac, Beograd 2002, 76. 
10 Više o tome: Pisma Anici Savić-Rebac, Letopis Matice srpske, knj. 443, sv. 1–2, Novi Sad 1989. 
11 Lj. Vuletić, Nav. delo, 100. 
12 Isto. 
13 Anica Savić-Rebac, Pesnik i njegova pozicija, u: Anica Savić-Rebac i Njegoševa Luča mikrokozma (prir. 

Darinka Zličić), Novi Sad 1986, 70. 
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nisu urodili plodom, a integralni prepev Luče mikrokozme publikovan je tek 1986. godine 

u sklopu sabranih dela. 

Upravo u ovom periodu Anica Savić Rebac poduhvatila se i izuzetnog klasičarskog 

podviga da sa latinskog na srpski prepeva šest knjiga Lukrecijevog epa De rerum natura. 

Svako ko je imao znanja, strpljenja i prilike da pomenuto delo pročita u originalu, 

savršeno dobro razume koliko je stručnosti, rada i talenta bilo neophodno za takav posao. 

Lukrecije, upada u oči, nekako i odgovara Aničinom senzibilitetu: krase ga istovremeno i 

disciplina, marljivost i radoznalost naučnika i vatrena zanesenost pesnika. Ona i sama 

podvlači magnetsku privlačnost pesnikove psihološke složenosti – „njegove čudne 

polarnosti između intelektualne ekstaze i ponorske melanholije“
14

. Lukrecije, uz to, svoj 

antiteistički didaktički spev, Epikurovo učenje u heksametrima, piše sa duboko humanom 

idejom koju neprekidno podvlači – „da oslobodi čovečanstvo straha od smrti“
15

. Ne čudi 

stoga što se Anica Savić Rebac, vazda lična i intenzivna uprkos naučničkoj pribranosti i 

akribiji, do te mere posvetila baš autoru čuvenog stiha „nil igitur mors est“ – njena 

hrabrost i doslednost za života, baš kao i spokojna odlučnost sa kojom je 

„blagovremeno“
16

 svet živih napustila dovoljno govore same za sebe. Prepev De rerum 

natura, 10.000 britkih i dinamičnih jambskih deseteraca (od 7.500 heksametara originala), 

praćen Aničinim iscrpnim i dragocenim stručnim komentarima, te temeljnom uvodnom 

studijom naslovljenom „Lukrecije, pesnik antičkog materijalizma“ izašao je 1951. godine 

u Prosvetinom izdanju. U stručnoj javnosti ovenčan je zasluženim lovorikama, a možda 

mu najveći kompliment predstavlja komentar Stanislava Vinavera, uz sve drugo i 

briljantnog prevodioca, da nosi „obeležje izvanredne erudicije i toplog nadahnuća“
17

. 

I pored svih nabrojanih publikacija, mahom razasutih po časopisima, Anica je za 

života objavila svega dve autorske knjige – doktorsku disertaciju Predplatonska 

erotologija (1932) i zbirku poezije Večeri na moru (1929). Neposredno pred smrt 

posvetila se pokušaju da uobliči studiju Antička estetika i nauka o književnosti, te Istoriju 

rimske književnosti. Prvi naslov, doduše nedovršen, objavljen je posthumno, 1955. u 

izdanju „Kulture“, dok se drugi nažalost nije pojavio nikada – ostao je tek skripta za 

studente od dvestotinak strana.  

Predrag Vukadinović priredio je 1966. godine, u izdanju Srpske književne zadruge, 

izbor eseja Anice Savić Rebac pod nazivom Helenski vidici. Zbirka je imala značajnog 

odjeka u javnosti, a Ivan V. Lalić posvetio joj je nadahnut prikaz kojim je, sasvim 

umesno, postavio i pitanje nepravedne zapostavljenosti opusa ove izvanredne i svestrane 

ličnosti u našoj kulturi: „Njeni eseji cenjeni su u relativno vrlo uskom, stručnom krugu, 

izvan kojeg su gotovo nepoznati (ili zaboravljeni); kada ih sada vidimo u izboru i 

koricama jedne knjige, iznenađuje nas taj fini, lucidni, obrazovani duh, koji se izražava 

                                                 
14 Lukrecije, O prirodi stvari (prepev, predgovor i kritičke beleške Anice Savić Rebac), Beograd 1951, XVI. 
15 Milan Budimir, Miron Flašar, Pregled rimske književnosti: De auctoribus Romanis, Beograd 1996, 210. 
16 Svetislav Vinaver, Anica Savić-Rebac, Republika, 13. oktobar 1953, 3: „Sećam se kad je prevodila Lukrecija, 

pa sam joj obratio pažnju da je Bergson napisao, po mom uverenju, najdublji komentar o Lukreciju da me je pre 

svega pitala: kako Bergson gleda na starorimsku svesnu smrt. Odgovorio sam joj da se Bergson nikada ne bi 

ubio, da je cela njegova koncepcija po tom pitanju u skladu sa hrišćanskim mističarima... Anica je, međutim, i 

tada kao i vazda zastupala ideju da iz života treba otići blagovremeno“. 
17 Isto. 
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onda kada za to ima istinsku potrebu (i skoro isključivo kada u nekoj temi prepoznaje 

povod da izrazi deo onoga što je trajno preokupira) nije imao znatnijeg odjeka“
18

.  

Ipak, najveću zahvalnost što život i delo Anice Savić Rebac nisu sasvim utonuli u 

zaborav dugujemo dirljivom i nesebičnom gestu Darinke Zličić. Ona je, uz stručnu pomoć 

nekolicine helenista i drugih eksperata, samoinicijativno priredila i objavila njena sabrana 

dela u više tomova. Novčana sredstva za taj poduhvat obezbedila je tako što je prodala 

svoj automobil.
19

 

Prve dve knjige nova su izdanja već objavljivanih Predplatonske erotologije (1984, 

sada uz stručni uvod Ljiljane Crepajac), te Istorije antičke estetike i nauke o književnosti 

(1985, uz uvod ponovo Ljiljane Crepajac i uvodnu studiju Svetlane Slapšak). 

Treću (1986) čine Aničine studije na temu Njegoša i speva Luča mikrokozma: 

„Pesnik i njegova pozicija“, „Njegoš i bogomilstvo“, „Njegoš, Kabala i Filon“, “„Biblija i 

Enoh“, „Njegoš i Origen“. Autori uvodnih studija su Svetlana Slapšak, Aleksandar 

Petrović i Tomislav Bekić. 

Četvrta i peta knjiga pod naslovom Poezija i manji pesnički prevodi (1987) 

obuhvataju Aničin autorski pesnički opus, te prepeve brojnih stranih poeta na srpski, 

odnosno prepev partizanskih pesama na engleski jezik.  

Šesta i sedma naslovljene Studije i ogledi I–II (1988) donose nam naučne i 

književne radove Anice Savić Rebac prethodno objavljivane po raznim časopisima u 

periodu od 1909. do 1953. Šesta, uz uvodnu studiju Ljiljane Crepajac, nosi ime Studije i 

ogledi iz antičke književnosti i sadrži radove o antičkoj književnosti, filozofiji, religiji i 

kulturi koji, kako nas u okviru beleške priređivača informiše D. Zličić,
20

 nisu ušli ni u 

jednu od do tada objavljenih knjiga. Upravo ovde nailazimo i na posebno zanimljiv esej 

Kallistos koji je, koliko znamo
21

, nadahnuo Tomasa Mana u portretisanju Josifa u romanu 

Josif i njegova braća. Sedma pak, uz uvodne studije Svetlane Slapšak i Nade Popović 

Perišić, fokusirana je na teme iz domaće i svetske književnosti. 

Darinka Zličić planirala je i objavljivanje preostalih radova Anice Savić Rebac, 

kao i njene više nego interesantne prepiske, no preminula je pre nego što je ostvarila ovu 

zamisao. Povodom izdanja sabranih dela u Novom Sadu, u organizaciji Matice srpske, 

održana su i dva značajna naučna skupa: „Anica Savić Rebac i problem antičke estetike“ 

(20. i 21. marta 1986) i „Odnos poezije i filozofije“ (14. maja 1987). Radovi sa narečenih 

skupova objavljeni su potom u okviru edicije Posebne sveske Letopisa Matice srpske. 

Najzad, u Beogradu i Sremskoj Mitrovici održan je 18–20. oktobra 2013, u 

organizaciji Društva za antičke studije, VIII međunarodni naučni skup „Antika i 

savremeni svet: tumačenje antike“. Prvi segment skupa bio je posvećen upravo 

svestranom naučnom i književnom radu Anice Savić Rebac. 

 

 

                                                 
18 Ivan V. Lalić, Helenski vidici u tekstovima Anice Savić-Rebac, Letopis Matice srpske, knj. 399, Novi Sad 

1967, 77. 
19 Lj. Vuletić, Nav. delo, 117. 
20 Anica Savić Rebac, Studije i ogledi I–II, Novi Sad 1988, 421. 
21 Više o tome: Tomislav Bekić, Anica Savić Rebac i Tomas Man, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 

knj. XXVII/1, Novi Sad 1979. 
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MILICA KISIĆ BOŽIĆ 

 

 

ANICA SAVIĆ-REBAC: CLASSICAL PHILOLOGIST, 

PHILOSOPHY HISTORIAN, TRANSLATOR, ESSAYIST, POET 

 

Summary 

 

Anica Savić-Rebac (1892-1953) was born in Novi Sad, into the family of Milan 

Savić, a well known intellectual and secretary of Matica Srpska, She was raised 

surrounded by famous artists and intellectuals, such as Laza Kostić, Simo Matavulj, Uroš 

Predić and she was taught languages from early childhood. Anica studied Classics in 

Vienna and afterwards defended her doctoral thesis, Pre-Platonic Erotology, at the 

University of Belgrade where she later taught Classical Latin and Roman Literature.  

Although almost forgotten in her own country, Anica Savić-Rebac was a brilliant 

essayist, a philosophy historian, a poet and the author of numerous translations. The focus 

of her research was the history of ideas of love, erotology, from the early Greek period to 

Dante. For instance, she translated the De rerum natura of Lucretius into Serbo as a by-

product of her analysis of his philosophy. In order to define thought on love and on 

beauty, she decided to contradict Benedetto Croce and his disbelief in the existence of an 

ancient concept of aesthetics, and eventually wrote Ancient Aesthetics. Besides ancient 

authors, she translated Thomas Mann’s short stories, poetry by Stephan George, John 

Milton, Robert Browning, John Keats, and also several poems by her favourite poet, Percy 

Shelley. She is also well known for translating Ray of the Microcosm into English and 

German in order to be able to discuss its ideas with great foreign intellectuals of the time. 

 

Keywords: Anica Savić-Rebac, classical philology, translation, the history of 

philosophy, essay writing, poetry. 
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A YUGOSLAV DIPLOMAT IN HUNGARY: 
LAZAR BRANKOV (1945-1949)

*
 

 

 

Abstract: Lazar Brankov is best known in Hungary for his role during the Rajk trial (1949) 

in which he was sentenced to imprisonment for life. This paper does not intend to analyze all aspects 

of his eventful career, but rather focuses on the period between 1945 and 1949. During these years, 

Brankov was one of the leading diplomats working at the Yugoslav mission of the Allied Control 

Committee in Hungary and, from 1947 on, as the first secretary of the Yugoslav embassy in 

Budapest. Brankov established contacts with leading Hungarian politicians, participated in different 

social and political events and dealt with economic issues, reparations, the extradition of supposed 

Hungarian war criminals and the plight of the South Slavic minorities in Hungary. The paper also 

deals with the circumstances leading up to his emigration in autumn 1948 and his role in organizing 

the so called Cominformist emigration in Hungary. For this paper I carried out primary research at 

the National Archives of Hungary, especially in the papers of the Ministry of Foreign Affairs and 

the Hungarian Working People’s Party, and at the Historical Archives of the Hungarian State 

Security. 

 

Keywords: Lazar Brankov, Hungarian-Yugoslav relations after 1945, Hungarian-Yugoslav 

diplomatic relations, Soviet-Yugoslav conflict 1948-1953. 

 

 

 

Lazar Brankov is probably best known in Hungary as the tertiary defendant of the 

Rajk trial, a Titoist show trial that started on 16 September 1949. According to its 

indictment, Brankov, former Yugoslav diplomat, secretary of the Yugoslav embassy in 

Budapest and first leader of the Yugoslav Cominformist emigrants in Hungary, was “the 

resident of the official Yugoslav spy agency in Hungary. For more than four years he had 

steadily picked up secret data from László Rajk, [György] Pálffy and a whole number of 

other recruited Hungarian agents. It was Tito who directly ordered him for this activity. 

                                                 
* The research for this paper was financed by the Hungarian Scientific Research Fund. OTKA PD 108386 “The 

History of the Yugoslav Political Emigrants in Hungary, 1948–1956”. 
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He was Tito's stoutest spy.”
1
 If we continue to read the indictment in full, we might get the 

impression that Brankov must have been a corrupt and unscrupulously ambitious person 

whose main aim was to overthrow the Hungarian state on Tito's order. But who was the 

real Lazar Brankov and why did the authorities choose him to play the Yugoslav 

connection in this trial? In order to find an answer to this question, it is necessary to have 

a closer look on Brankov's career between 1945-1949. Therefore, my aim in this paper is 

to analyse and evaluate his role as an influential member in the Yugoslav mission 

accredited to the Allied Control Committee (ACC) in Hungary and as the first secretary of 

the re-established Yugoslav embassy in Budapest. I will also briefly investigate the 

motives and circumstances of his emigration and his activities as the organizer and first 

leader of the so called Cominformist emigrants in Hungary. This paper is based on the 

intensive research I carried out at the National Archives of Hungary and at the Historical 

Archives of the Hungarian State Security. The daily reports and press reviews of the 

Hungarian News Agency also proved to be useful. 

 

1. As a Yugoslav Diplomat in Hungary 

 

Lazar Brankov arrived, or to be more precise, returned to Hungary, this time at 

Debrecen, as a member of the sub-commission on reparations of the Yugoslav mission 

accredited to the ACC.
2
 The Yugoslav authorities chose Brankov because of his 

Communist background, his partisan activities during the war, and  his role in the military 

administration in Vojvodina. In fact, the Central Committee of the Yugoslav Communist 

Party had asked for someone who was familiar with the local circumstances in 

Vojvodina.
3
 

As a member of the Yugoslav delegation, Brankov immediately got in touch with 

the democratic Hungarian leadership, among them prime minister Béla Miklós of Dálnok, 

defence minister János Vörös, minister of interior Ferenc Erdei.
4
 He later became 

acquainted with prime minister Ferenc Nagy and, from the members of the Communist 

party, Mátyás Rákosi, László Rajk and Imre Nagy, to mention just a few. He often met 

                                                 
1 Rajk László és társai a népbíróság előtt. 40 év távlatából.... Az ún. „Kék Könyv” hasonmás kiadása. [László 

Rajk and his accomplices in front of the people's court. 40 years later … The reprint edition of the so called 

„Blue Book”]. Edited by: Zinner Tibor. Budapest, Magyar Eszperantó Szövetség, 1989. 17. All primary texts 

were translated by the author of this paper. 
2 For the activities of the Allied Control Committee in Hungary see: Földesi Margit: A szabadság megszállása. A 

megszállók szabadsága – a hadizsákmányról, a jóvátételről, Szövetséges Ellenőrző Bizottságról 

Magyarországon. [The Freedom of the Occupiers – on booty, reparations and the Allied Control Committee in 

Hungary]. Budapest, Kairon, 2002. The notes of the ACC in English are available in English: Cseh Gergő 

Bendegúz (ed.): Documents of the Meetings of the Allied Control Commission for Hungary. 

http://www.coldwar.hu/. Retrived: 19 November 2013. 
3 Állambiztonsági szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest. [Historical Archives of the Hungarian State 

Security. Henceforth: ÁBTL] ÁBTL 2.1. I/109 (V–143403). 30. 
4 Bokor Péter: A harmadrendű vádlott. Párizsi beszélgetés Lazar Brankov egykori jugoszláv diplomatával. [The 

Tertiary Defendant. Conversations with Lazar Brankov, former Yugoslav diplomat, in Paris]. In: Valóság, 

1989/9. 52. 

http://www.coldwar.hu/
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Gábor Péter, leader of the Hungarian State Security (ÁVH), too, who, according to later 

charges, was one of Brankov's agents, under the cover-name of „Bogdán”.
5 
 

The political career of Lazar Brankov reflected the main events, contradictions and 

changes of Yugoslav-Hungarian relations, which formulated within the framework of 

international and Soviet-Yugoslav relations. As one of the leading members of the 

Yugoslav mission, and from 1947, of the Yugoslav embassy, he dealt with cultural and 

press affairs, economic matters, reparations and Yugoslav possessions that were dragged 

off during the war. He also took part in tracing down war criminals and was the secretary 

of the Yugoslav Military Mission from its establishment in 1946 until early 1947.
6
 

Hereinafter I would like to outline these activities with some relevant examples. 

Although Hungary had always endeavoured that the extraditions of the war 

criminals be based on the provisions of law, the country's restricted sovereignty, the 

physical presence of the Red Army, the veto power of the ACC, and the international 

prestige of Yugoslavia did not make it possible to enforce these provisions in each and 

every cases.
7
 Even if some press sources claimed in 1947 that Yugoslavia had asked for 

the extradition of 350 war criminals, the archival sources confirm only that the Yugoslavs 

requested for 173 people directly from the ministry of the interior.
8
 Probably one of the 

best-known cases is the extradition of Ferenc Galambos, lawyer from Novi Sad. Galambos 

was born at Stari Bečej, just as Brankov, spent some time in a concentration camp during 

the war and settled in Budapest after the war. He was arrested in the building of the 

ministry of justice on 30 July 1945 for the immediate personal request of Brankov, who 

recognised him in the building, and without taking notice of the laws in force.
9
 Because of 

the unlawful process, the ministry of justice wished to interrogate Brankov from 

September 1946 on,
10

 but regardless of their multiple requests, the ministry of foreign 

affairs did not wish to deal with the case on the merits. Besides the regulations of 

international law, the ministry referred to the possible political complications and feared 

that “the Yugoslavs themselves did not wish to deal with a legally binding case at all.”
11

 

Similarly to the case of Ferenc Galambos, the Hungarian government tried to 

interpose in the behalf of Simon Kókai. Simon was condemned to be hanged by the neck 

by the Sombor district court of first instance on 6 March 1946. The ministry of justice 

                                                 
5 ÁBTL 2.1. VI/1. (V-150028). 146. 
6 ÁBTL 2.1. I/109 (V–143403). 30. 
7 Galántha Gergely: Adalékok a délvidéki háborús bűnösök Jugoszláviába irányuló kiadatási eljárásához 

[Contribution to the Processes of Extradition of War Criminals from the Délvidék to Yugoslavia]. Limes, 2009/2. 

177-181. 
8 Ibid. 183. 
9 Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára, Budapest. [The National Archives of Hungary. 

Henceforth: MOL.] MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-30/c-60.800/1945 (49.d.). József Galambos was first 

recognized by József Rex, who accompanied Brankov. His arrest was ordered by Tibor Rex, the brother of 

József Rex. A. Sajti Enikő: Jugoszláv kommunista káder a külügyen: Rex József. [A Yugoslav Communist 

Cadre in Foreign Office: József Rex.] In: Idem.: Bűntudat és győztes fölény. Magyarország, Jugoszlávia és a 

délvidéki magyarok. [Guilty Conscience and Victorious Superiority. Hungary, Yugoslavia and the Hungarians in 

Délvidék.] Szeged, SZTE Történettudományi Doktori Iskola, 2010. 276. 
10 MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-30/c-110.725/1948 (49.d.). 
11 Pro Domo, 1948. június 30. MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-30/c-117.154/1948 pótív (49.d.). 
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asked foreign under-secretary Rex on 17 May 1946 to “get in touch with Brankov on the 

phone, too, and ask for the good offices of the mission”. This became necessary as the 

court of appeal in Novi Sad upheld the sentence of the court of first instance, therefore, it 

took legal effect. Though, because of the unlawful extradition and the appearance of some 

witnesses, the Yugoslav court granted appeal and suspended the execution of the death 

sentence.
12

 

Parallel to the extradition cases, Brankov dealt with the reparations of certain 

Yugoslav citizens. For example, on 11 September 1946, he consulted with the political 

department of the Hungarian ministry of foreign affairs on the the repatriation of those 

Yugoslav citizens whose nationality was Hungarian and who were about to return from 

Soviet captivity.
13

 Brankov officially stated at the meeting that Yugoslavia was ready to 

repatriate them after the necessary documentation. For the process of documentation, he 

asked the Hungarian authorities to open a recreation camp at Kecskemét or Cegléd.
14

 

Although the number of such prisoners were estimated to be 10 thousand at the meeting, a 

Hungarian ministerial draft, dated on 27 September, mentioned the urgent need for such 

camps in Kecskemét and Cegléd for accommodating 20 thousand returning war 

criminals.
15

  Still, the Hungarian authorities were only able to build a camp for 800 people 

in Hódmezővásárhely. Naturally, it was overcrowded and wrestled with bad hygienic 

conditions and difficulties in catering. Therefore, in a verbal note on 19 November, the 

Hungarian government asked from Yugoslavia that those living at the camp, after the 

necessary identification, “and in the order of their documentation, in larger or smaller 

groups, be guided to return home, to Yugoslavia”.
16

 

Brankov also dealt with Yugoslavia's claims for reparations and the quest for those 

goods and possessions which had been transferred from the Vojvodina and, according to 

the Yugoslav claims, belonged to their ownership. On behalf of the Yugoslav government, 

Brankov initiated discussions on 21 April 1945 on the question of assets transferred from 

Yugoslav territory and the reimbursement of the damages caused. As an “urgent 

compensation” he demanded that the Hungarians deliver coal, coke and silk cocoon (or 

silkworm) to Yugoslavia and asked for a minute plan for the shipment of goods in six 

years in accordance with the armistice agreement. The officer responsible at the foreign 

office asked for three weeks for the fulfilment of this demand.
17

 Exactly one day earlier 

than the deadline expired, on 11 May, Brankov reappeared at the department of armistice 

in the ministry of foreign affairs and asked “very urgently” for a clear-cut and realistic 

draft about the volume of the Hungarian production because “they intended to base their 

claims for reparation and their regular trade on it.” The Yugoslavs were particularly 

                                                 
12 MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-30/c-101.570/1946; 10.570/1946 and 10.570/10a/1946. (49.d.). 
13 The armistice agreement did not deal with the repatriation of prisoner of wars. For the question in details see: 

Bognár Zalán: A magyar hadifoglyok ügye, sorsa 1947-ben – a párizsi békeszerződés és a parlamenti választások 

függvényében. [The Case and Fortune of the Hungarian War Criminals in 1947 – as seen in connection of the 

Paris Peace Treaty and the parliamentary elections.] Aetas, 2010/1. 132. 
14 MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-7/a-32.258/1945. (15.d.). 
15 MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-7/b-146.255/7/1945. (15.d.). 
16 MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-7/b-145.267/7/1945. (15.d.). 
17 MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-23/d-44/57/a/1945. (33.d.). 
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interested in steel and iron constructions, electro-technical goods, cast iron, coal and chalk 

cole, instruments for measurement and, in general, different types of machines. In return, 

Brankov proposed that Yugoslavia would be ready to deliver copper to Hungary and 

partly pay the wages of the workers in the factory if there were any operating factory 

producing brass cyclinders in operation in Hungary.
18

 

Brankov also took steps when the South Slavic minorities experienced real or 

imaginary insults (regardless of the fact that Brankov had a personal role in the execution 

of thousands of Hungarians in Vojvodina in autumn 1944
19

) and regularly enquired on the 

living possibilities of South Slavic minorities, especially of those who lived in and around 

Baja.
20

  In March 1946 he was a member of the Hungarian-Yugoslav mixed commission 

which investigated the census of South Slavs living in Baja, in the so called Baja triangle 

and Mohács, the condition of their school buildings and the behaviour of the local 

notaries. In the detailed report of the mixed commission  Brankov surmised that the 

Hungarian authorities had put pressure on the local South Slavs who, in many cases, 

proclaimed themselves Hungarians and not Serbo-Croats. Still, the commission stated that 

“on behalf of the notaries, no influence could be ascertained and only in a few cases 

[could such influence be ascertained] on behalf of the cenzus-takers.” The report also 

mentioned that the Yugoslav members of the commission (Brankov and lieutenant 

Smiljanić) “showed the most distrust” towards those notaries who served in the Délvidék
21

 

between 1941–1944. The commission, after having visited nine minority schools at nine 

villages, summarized that “although the results concerning minority schools is not 

satisfactory, they are still much favourable than the [earlier] information of captain 

Brankov, according to which, our South Slavic minority had no minority schools at all.”
22

 

Yugoslavia also considered the better educational conditions of the South Slavic 

minorities a prerequisite for improving Yugoslav-Hungarian bilateral relations as Brankov 

made it clear to under-secretary Rex on 19 December 1945. During the meeting, Rex 

enquired on the possibilities for improving the temporarily deteriorating Hungarian-

Yugoslav relations but Brankov replied that Hungary must prove by acts her good 

intentions. He bluntly stated that they were expecting results in the following three fields: 

1. the extradiction of war criminals; 2. establishing schools for the South Slavs at least for 

                                                 
18 MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-23/h-42.295/1945. (39.d.). 
19 Lazar Brankov was a member of the summary court that passed nearly 150 death sentence at Novi Sad on 15 

November 1944. He was also a member of that military tribunal that passed 12 death sentences on 29 December 

1944. Mészáros Sándor: Újvidéki hideg hetek 1944-ben [Cold Weeks at Novi Sad in 1944]. Regio, 1994/1. 85. 

and 89. 
20 The history of the South Slavic minorities between 1945–1956 is shortly dealt in: Tilkovszky Loránt: 

Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. [Nationality Politics in Hungary in 20 Century]. 

Debrecen, Csokonai Kiadó, 1998., especially on pages 124-147. Some documents concerning the establishment 

of South Slavic minority organizations are published in: Tóth Ágnes: A magyarországi délszlávok helyzete és 

törekvései 1945–1948 (Dokumentumok). [The Situation and Aspirations of South Slavs in Hungary. 

Documents.] In: Bács-Kiskun Megye Múltjából. XII. 1993. 361-382. 
21 Délvidék is a collective term used in Hungarian historiography that refers to those territories that were annexed 

to Yugoslavia from Hungary (except Croatia), e.g. the Bačka, the Banat, Prekmurje and Međumurje. 
22 MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-8/b-890.pol./1946. (15.d.). 
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such an extent and under such conditions as the Hungarians had it in Yugoslavia; and 3. 

the cessation of the insults against the South Slavic minorities.
23

 

Owing to his good knowledge of Hungarian, Brankov acted as an interpreter, too. It 

is widely alleged that he interpreted between the Hungarian and Yugoslav ministers of 

internal affairs, László Rajk and Aleksandar Ranković, respectively, during their meeting 

at Kelebia in December 1947 but I would like to refer to other, similarly important 

occasions here. It was also Brankov who acted as an interpreter at the meeting between 

Colonel Cicmil and János Gyöngyösi, Hungarian minister of foreign affairs, on 17 

September 1945 when Cicmil enquired about the Hungarian stand in the Trieste question 

and promised that in case Hungary supported the Yugoslav case, Yugoslavia would not 

only grant Hungary the treatment of most favoured nation when using Yugoslav ports and 

transit routes but “the Yugoslav government, on her part, would [also] be ready to support 

Hungary at the peace negotiations and during the peace preparations in particular and in 

all such cases which did not contradict the interests of Yugoslavia.”
24

 

Nine months later, on 4 June 1946, Brankov informed György Heltai, counsellor of 

the ministry of foreign affairs, on the latter's inquire concerning the modification of the 

Yugoslav-Hungarian border that “Yugoslavia will have no demands against Hungary [at 

the peace negotiations], they will not submit the question of technical rectification of the 

[Yugoslav-Hungarian] border, which can be settled between the two countries on a 

friendly bases”
25

 It is important to note that his statement took place shortly after Tito's 

visit in the Soviet capital. At his meeting with Stalin on 27 May Tito reported on the 

improvements of the Yugoslav-Hungarian relations and informed the Soviet leader that 

the Yugoslav government has decided not to raise territorial demands towards Hungary at 

the Council of Foreign Ministers.
26

 

As a leading Yugoslav diplomat Brankov appeared at nearly all the important 

receptions, gala dinners, as well as social and cultural events. For example, he was invited 

to the gala dinner that foreign minister János Gyöngyösi gave on the occasion of re-

establishing Hungarian-Yugoslav diplomatic relations on 30 October 1946,
27

 and held a 

speech on the “friendship between the Hungarians and the South Slavs” at a literary soirée 

on 19 March 1947 organized by the National Alliance of Cultural Organizations 

(Kulturális Egyesületek Országos Szövetsége), the Centre of Public Education of 

Budapest (Fővárosi Népművelődési Központ) and the Hungarian-Yugoslav Society 

(Magyar–Jugoszláv Társaság). In his speech, Brankov pointed out to the fact that the 

“Yugoslav and Hungarian people did not properly know each other due to the oppressive 

governments”, and admitted that “the Hungarian people and the peoples of Yugoslavia 

                                                 
23 MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-4/af-44/1945. (4.d.). 
24 MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-9/c-sz.n./1945. (16.d.). Finally, the Yugoslav government did not consider the 

Hungarian note on the Trieste question satisfactory. Ibid. 
25 MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-4/bc-sz.n./1946. (6.d.). 
26 Mezei Géza (ed.): Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése (1945–1949). [The Division 

of Europe and the Birth of a Bipolar International World Order, 1945–1949.] Budapest, Új Mandátum, 2001. 

178. 
27 Magyar Távirati Iroda. [Hungarian News Agency. Henceforth: ÁBTL]. MTI. 31 October 1946. 39. Available: 

http://www.mol.arcanum.hu/mti/opt/a090829.htm?v=pdf&a=start, retrived: 17 September 2012. 
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had been victims of imperialist powers many times throughout their histories”, but, using 

the language and ideology of the time, he was certain that “if the Hungarian people 

positioned itself on the solid foundation of legal continuity that started with Kossuth and 

Petőfi, then, they would meet the peoples of Yugoslavia on the field and the Hungarian 

people would find an ally in their fight for freedom, independence and democracy in the 

peoples of Yugoslavia”.
28

 Brankov expounded his views on the real dimensions of 

Yugoslav-Hungarian relations more frankly when giving a toast at the journalists' club in 

Szeged on 17 February 1946: “Yugoslavia had already settled with the past and opened a 

new page in the history of the Yugoslav and the Hungarian peoples. […] Today it is an 

honour to be a friend of Yugoslavia: those who are friends of Yugoslavia, are the 

followers of freedom, democracy and progress.”
29

 

 

2. Brankov's emigration 

 

Brankov seemingly climbed higher and higher on the ladder between 1945 and 

1948. Even the deterioration of Soviet-Yugoslav and, as a consequence, the Hungarian-

Yugoslav relations did not bring any immediate change in it. He was closely affected 

when, as part of the escalating anti-Yugoslav propaganda warfare, the Hungarian 

authorities attacked Živko Boarov, who was indebted for his post as press attaché at the 

embassy to Brankov.
30

 Boarov shot Miloš Moić, correspondent to Naše Novine, the paper 

of the South Slavic minorities in Hungary, and a Yugoslav citizen on 10 July 1948. The 

Hungarian authorities wanted to create a monstrous anti-Yugoslav trial, but because of the 

muddled story, they finally relinquished.
31

 

After Boarov's case, the emigration of Brankov and six other members of the 

Yugoslav embassy in Budapest on 25 October 1948 served as another possibility for 

propaganda warfare. Brankov's emigration can not be considered as an isolated case. The 

first secretary of the Yugoslav embassy in Tehran resigned in August. In September, press 

attaché Momčilo Ješić, assistant secretary Zora Ješić and librarian Ljubomir Karinja 

handed in their resignation in Oslo. As the military attaché of the embassy had already 

given up his post, ambassador Moskovljević practically remained without employees in 

                                                 
28 MTI Magyar Országos Tudósító [National Enquirer], 1947. március 19. 22-23. 
29 MTI. 18 February 1946. 14. The reception took place after the premier of Boszorkánytánc [Witch Dance] by 

Béla Balázs in Szeged. The Hungarian ministry of foreign affairs attached great importance to Brankov's speech, 

and emphatically asked the journalists to published the whole report, and especially Brankov's speech at a good 

place and in its entirety. MTI Napi hírkiadás [Daily News Edition], 18 February. 14.  
30 ÁBTL 2.1. I/110. (V–54381). 10. For the connection between Brankov and the other Yugoslav diplomats from 

Stari Bečej see: Vukman Péter: Négy óbecsei kommunista diplomata Magyarországon. [Four Communist 

Diplomats from Stari Bečej in Hungary.] In: Bácsország, 2011/2. 136-144. 
31 For the Boarov case see: Ripp Zoltán: Példaképből ellenség. Magyar kommunisták viszonya Jugoszláviához, 

1947–1948 [From Models to Enemies. The Attitude of the Hungarian Communists to Yugoslavia, 1947-1948]. 

In: A fordulat évei 1947–1949. Politika-Képzőművészet-Építészet. [The Years of Revolution 1947-1949. Politics-

Applied Arts-Architecture]. Ed. Standeisky Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 1998. 45-62., Rainer M. János: 

Sztálin és Rákosi, Sztálin és Magyarország 1949–1953 [Stalin and Rákosi, Stalin and Hungary 1949-1953]. 

Évkönyv, 1956-os Intézet, 1998. 91-100. and Gellért Kis Gábor: Szerelmi gyilkosságból politikai gyilkosság? 

[From Jealousy to Political Murder?] História, 1987/3. 27-29. 
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Tehran. Similar situation occured in Ottawa where counsellor Pavle Lukin resigned in 

early October together with six other members of the embassy. Although Ondržej 

Vojtjrhovski surmised that no such high ranking diplomat like Brankov emigrated in 

Eastern Europe,
32 

Brankov's emigration was preceded by Radonja Golubović, Yugoslav 

ambassador to Romania, on 31 July and followed by councellor Haji Panzov in early 

November in Sofia.
33

 

It is natural that the propaganda machines of the Soviet Union and the so called 

people's democracies tried to utilize each emigration and desertion. Their aim was to 

discredit the Yugoslav system and to emphasize the incorrect nature of Tito's policies. 

According to their official communiqué, Brankov decided to emigrate because the 

Yugoslav Communist leadership refused to accept the critical remarks of the “comradely” 

parties, first after the Bucharest declaration of the Cominform (28 June 1948), and then 

after the Fifth Congress of the Communist Party of Yugoslavia (21-28 July 1948). Among 

the seven emigrants who signed the communiqué, we can find Ozren Krstonošić, 

Budapest bureau chief of the Yugoslav news agency TANJUG, and vice chancellor 

Branislav Doroslovački. Both were born in Stari Bečej, like Brankov, whom they both 

owed their posts at the embassy. The communiqué was also signed by Klára Balassa, who, 

according to some archival records, was Brankov's bride.
34

 

Brankov's emigration launched a whole series of exchanges of notes between the 

two countries. Between 26 October and 10 November Yugoslavia sent eight notes to the 

Hungarian ministry of foreign affairs but the Hungarians replied to them only twice. Also 

in connection with Brankov's emigration, altogether 12 diplomats were expelled, nine 

from the Yugoslav embassy in Budapest and three Hungarian diplomats from Belgrade.
35 

The Yugoslav leadership tried to present Brankov's emigration as if it had been the 

consequence of fraudulence and a possible criminal investigation. According to the 

articles published in Borba and Politika, Brankov left the building of the embassy with 30 

thousand forints and 508 US dollars by the embassy's car.
36

 

The Yugoslav citizens in Budapest also “gave expressions to their shock and 

wonder because it was nobody else but counsellor LAZAR BRANKOV [capitals in the 

original – V. P.] who set himself against Tito's policy.” As they did not expect it from 

him, some gave voice to their belief that Brankov might emigrated on Belgrade's order to 

provoke those Cominformists who had already deserted.
37 

Brankov himself later provided 

rather confused and inconsistent accounts on the circumstances of his emigration. For 

example, he mentioned at the Department of Interrogation of the Ministry of Internal 

                                                 
32 Војтјеховски, Ондржeј: Из дипломатије у ИБ емиграцију. Догађаји у југословенским дипломатским 

представништвима у САД-у поводом презолуције Информбироа 1948.године. In: Југословенска 

дипломатија 1945-1961. Зборник радова. Београд, Институт за новију историју Србије, 2012. 175. 
33 Vukman Péter: Moszkvától Londonig. Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szovjet–jugoszláv konfliktus idején 

(1948–1953). [From Moscow to London. Great Britain and Yugoslavia during the Soviet-Yugoslav Conflict, 

1948–1953.] Szeged, SZTE Bölcsészettudományi Kar, 2011. 85. 
34 MTI. 27 October 1948. 18-19. For Klára Balassa see: ÁBTL VII/637 (V–22083). 
35 MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-1/a-0218/1948. (1.d.); MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-3/i-0224/1948. (1.d.); 

0269/1948; and MOL XIX-J-1-j-Jugoszlávia-3/c-796/pol/res/1948. (3.d.). 
36 Sajtószemle, 1948. október 27. MOL XIX-J-4-b-15/b-1947-48. (3.d.) 108. 
37 ÁBTL A–2127/24. 25-26. 
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Affairs of Hungary on 1 September 1954 that he made his decision during the fifth 

congress of the CPY (21-28 July 1948) and wrote a letter to the Central Committee of the 

Soviet Communist Party in August 1948 in which he condemned Tito's policies and stated 

that he “would be unconditionally disposable for the fight against Tito.”
38

 However, on 14 

September 1954 Brankov wrote that he had emigrated on the order of Ranković, because 

“the most important thing [was] to know the intention and plans of the Soviet Union 

towards Yugoslavia”.
39

 One day earlier (on 13 September 1954) he mentioned that the real 

purpose of his emigration was to organize a political group within the Hungarian Workers' 

Party on the order of Ranković which would be faithful to the Yugoslavs and led by 

László Rajk. If Rajk did not voluntarily undertake the task, Brankov would have to raise 

suspicions against him in the leadership of Hungarian Workers' Party (HWP).
40

 

Based on the archival records, I am certain that Mátyás Rákosi, chairman of HWP, 

himself invented the above scenario. Beside of the fact that Rákosi distinguished himself 

in the propaganda warfare against Yugoslavia, three other sources support my argument. 

During his interrogation (on 20 October) Gábor Péter confessed that Rákosi even urged 

Soviet lieutenant general Feodor Belkin to get a clear-cut confession from Brankov but 

Belkin “was not willing to carry out Rákosi's demands.” Moreover, Rákosi even phoned to 

Péter wandering “while was Belkin reluctant to do this and why he did not want to accept 

this role.”
41

 The attachment of the detailed report that the Hungarian Socialist Workers' 

Party sent to the Central Committee of the Soviet Communist Party on 17 August 1962 on 

the infringements of the law during the period of “personal cult” in Hungary provides the 

second argument as it consisted the verbatim records of those original notes that Fjodor 

Bjelkin and Makarov wrote in 1949. One of them stated the following: “[...] In connection 

to Brankov's case, comrade Rákosi expounded the following conception. Brankov must 

say that he remained in Hungary and ''broke away from'' the Yugoslav government, not 

honestly, but on the order of Tito and Rankovics with the aim of deeply infiltrate and 

carry out further intrigues in Hungary.” Moreover, “comrade Rákosi ordered the 

Hungarian interrogators to receive [such a] confession from Brankov according to which 

he has been an old police provocateur and personally participated in the preparation of a 

terrorist plot against Rákosi”.
42

 Thirdly, after Brankov had been arrested in Moscow on 21 

June 1949 Rákosi urged the Soviets to send Brankov back to Hungary. He sent the 

following telegram to Moscow on 10 July 1949: “I emphatically request that Brankov be 

immediately handed over to us because we really badly need need his confession.”
43

 

 

 

                                                 
38 ÁBTL 2.1. I/109-a (V–143403/1). 224-225. 
39 Ibid. 275-276. 
40 ÁBTL 2.1. I/109 (V–143403). 64. 
41 ÁBTL 2.1. VI/1 (V–150028). 254/a. 
42 ÁBTL 2.1. IX/1/1. 3. és 22-23. 
43 The document is published by: Rainer M. János in Távirat „Filippov” elvtársnak. Rákosi Mátyás üzenetei 

Sztálin titkárságának, 1949–1952. [Telegram to Comrade „Filippov”. The Messages of Mátyás Rákosi to Stalin's 

Secretariat, 1949–1952.] In: Évkönyv, 1998. Budapest, 1956-os Intézet, 1998. 107. Rákosi again urged Soviet 

Minister of Foreign Affairs Vishinszky to send Brankov back to Hungary. Ibid. Note 11. 
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3. First leader of the Yugoslav Cominformist emigrants in Hungary 

  

After he emigrated, Brankov was accommodated in a villa at Szalonka Street.
44

 

The Hungarian leadership grasped every opportunity of his emigration to discredit the 

Yugoslav leadership and emphasize the improper nature of Tito's policies. Brankov made 

speeches at mass rallies against Tito – including the congress of the Democratic Alliance 

of Southern Slavs in Hungary (Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége, 

MDDSZ) at Baja on 14 November 1948
45

 –, wrote articles in the party daily Szabad Nép 

and in the paper of the emigrants, Nova Borba, gave interviews to the journal of the 

Hungarian-Yugoslav Society  (Déli Csillag)
46

 and the Hungarian Radio.
47

 From the many 

speeches, remarks and interviews, I would like to quote here the speech that was published 

in Déli Csillag on 11 November 1948 in detail. In the interview, Brankov drew attention 

to the fact that “the Tito clique, after having betrayed the interests of the Yugoslav 

peoples, are destroying the comradely cooperation between Yugoslavia and Hungary and 

strive for hostility towards the neighbouring people's democracies by flaring up the 

chauvinistic emotions in the Yugoslav peoples.” At the same time, “the Tito-clique are 

betraying the international workers' movement and the mutual friendly cooperation of the 

peoples of Yugoslavia and Hungary, too.” Under these circumstances, “the activities of 

the Hungarian-Yugoslav Society will become highly significant and important. […] These 

activities can only be carried out successfully if the Society continues to fight consistently 

against the treacherous policies of the Tito-clique and do everything to unveil these 

policies”.
48

 

Besides the ritual propaganda interviews and speeches, Brankov had a more serious 

part in the anti-Yugoslav campaign. For example, Brankov sent a four-point working 

proposal to the Hungarian Workers' Party in which he proposed that the headquarters of 

the emigrants' paper, Nova Borba be relocated in Budapest and three logistic bases be 

established for its more efficient distribution in the vicinity of Szeged, Pécs and 

Nagykanizsa. Brankov also suggested that the Democratic Alliance of the Hungarian 

South Slavs and its paper, Naše Novine, be more involved in the anti-Tito propaganda 

warfare and quadruplicate the Serbian language program of Radio Budapest from 8 

minutes a day to twice 15 minutes. His proposals, that were based on his discussions with 

other emigrant leaders in Prague, were discussed and supported by the Secretariat of the 

HWP on 24 November 1948 except that it recommended that a temporary committee be 

established instead of a permanent editorial board.
49

 In the realization of the above 

mentioned tasks, Brankov especially relied on Ozren Krstonošić and Branislav 

Doroslovački. Both of them were born at Stari Bečej and got their positions at the 

Yugoslav embassy in Budapest owing to Brankov.
50

 

                                                 
44 Gellért Kis: op. cit. 28. 
45 MTI. 14 November 1948. 21-22. 
46 MTI. 11 November 1948. 31. 
47 MTI. 8 November 1948. 21. 
48 MTI. 11 November 1948. 31. 
49 MOL M-KS 276.f. 54.cs. 18.ő.e. 1948. november 24. 3. and 19. 
50 For this in detail see: Vukman Péter: Négy óbecsei kommunista diplomata... op. cit. 136-144. 
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In his short summary to the Secretariat of the HWP titled On the situation and 

work of the group of Yugoslav Communists in Hungary, dated 12 January 1949, Brankov 

raised objections to the planned South Slavic radio programs. Instead of the rather varied 

and entertaining programs, he suggested that the articles and theoretical papers of the 

emigrant press be read, just like in Radio Moscow.
51 

Brankov attached this summary to 

the letter he wrote to Mátyás Rákosi on 10 February.  In this letter Brankov reported on 

the talks he held with Pero Popivoda and Radonja Golubović, former Yugoslav 

ambassador to Romania, in Bucharest between 15 January and 7 February. During their 

discussions, the three emigrant politicians surveyed the situation of the emigrant 

communities and passed a resoultion on the strengthening of the emigrant organizations. 

Therefore, they decided to establish an action committee whose main task was to improve 

the agitational and propaganda warfare, to raise the quality of Nova Borba and to solve 

certain problems concerning the radio broadcasts. In his letter, Brankov again urged 

Rákosi to put the register of the emigrants at his disposal. Brankov also wanted to 

organize so called collectives. These bodies, comprising 4 or 5 members, would be 

responsible for compulsory and collective studying (probably for the better command of 

Marxist-Leninist teaching). He also found it possible to establish a club for the emigrants 

at a later date. He had the building of the Hungarian-Yugoslav Society (Magyar-Jugoszláv 

Társaság) at 77 Stalin Road (today Andrássy Avenue) in his mind.
52

 Brankov's report and 

recommendations were dealt by the party secretariat on 16 February. The participants 

decided to appoint Brankov to the position of the political advisor of South Slavic 

language programs of Radio Budapest and gave their permission to him to assume 

authority in the Hungarian-Yugoslav Club “in a constitutional way”. Only two conditions 

were attached: Concerning the radio broadcasts, Brankov must held preliminary 

discussions on theoretical topics with Mihály Farkas and the suggested list of the 

collective leaders, together with the necessary characterization, must be submitted to the 

Secretariat for approval.
53

 

Finally, I would like to raise the reader's attention to a short but interesting detail. 

In 1987 Gábor Gellért Kis quoted Stevanović Milutin, Yugoslav emigrant and former 

member of the Yugoslav economic delegation to Hungary, who had found a bulky volume 

in the cottage of the emigrants. Because of the dialogues, Stevanović first thought that he 

was holding a play in his hands but as he had started reading it, he realized that it was a 

text of a court hearing and the two protagonists were Krstonošić and Brankov. Stevanović 

also found out that the text was written by Brankov himself for a trial in which he wanted 

to justify a Titoist plot against the Hungarian Communist leadership through the murder of 

Miloš Mojić.
54

 Milán Ognyenovics, former organizational secretary of the MDDSZ, also 

supports Stevanović's hypothesis. In September 1954, still in custody, he referred to the 

Hungarian State Security (ÁVH) about a meeting with Brankov which had taken place in 

March 1949. According to his recollection, Brankov informed him about the trial of Živko 

                                                 
51 MOL M-KS 276. f. 54. cs. 30. ő. e. 1949. február 16. 29-30. 
52 MOL M-KS 276. f. 54. cs. 30. ő. e. 1949. február 16. 25-27. 
53 MOL M-KS 276. f. 54. cs. 30. ő. e. 1949. február 16. 4. 
54 Gellért Kis Gábor. op. cit. 
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Boarov, who killed Mojić, which, as a matter of fact, would be a “trial against Tito”. 

Brankov also made it clear that it was the highest echelons of the HWP that entrusted him 

with collecting compromising material.
55

 Still, Brankov could not suspect that it was no 

one else but him who would finally have to play the role of the “Titoist agent”. However, 

the circumstances of his arrest, his role in the Rajk trial and his years spent in solitary 

confinement (between 1949–1956) could be a topic of another paper. 

 

 

 

 

ПЕТЕР ВУКМАН 

 

 

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДИПЛОМАТА У МАЂАРСКОЈ 

ЛАЗАР БРАНКОВ (1945-1949) 
 

Сажетак 

 

Лазар Бранков је најбоље познат у Мађарској по својој улози у време 

Рајковог процеса у коме се осуђен на доживотни затвор. Овај рад нема намеру да 

анализира све аспекте његове богате каријере, већ се радије фокусира на период 

између 1945. и 1949. године. Током ових година Бранков је био један од водећих 

дипломата који су радили при југословенској мисији у Савезничком контролном 

комитету у Мађарској и, од 1847. године, радио је као први секретар југословенске 

амбасаде у Будимпешти. Бранков је успоставио везе са водећим мађарским 

политичарима, учествовао је у бројним друштвеним и политичким догађајима и 

бавио се економским темама, репарацијама, екстрадицијама наводних мађарских 

ратних злочина и неприликама јужнословенских мањина у Мађарској. Рад се такође 

бави околностима које су водиле ка његовој емиграцији у јесен 1948, као и његовом 

улогом у тзв. Коминформистичком емиграцијом у Мађарској. За овај рад сам пре 

свега истраживао у Мађарском националном архиву, посебно у списима 

Министарства спољних послова и Мађарске радничке народне партије, као и у 

Историјском архиву мађарске тајне службе. 

 

Кључне речи: Лазар Бранков, мађарско-југословенски односи после 1945, 

мађарско-југословенски дипломатски односи, совјетско-југословенски сукоб 1948-

1953.  

 

 

 

 

                                                 
55 ÁBTL 2.1. I/109-a. 299-300. 
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РАСТИСЛАВ МАРИЋ – ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА 

НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ 
 

 
Сажетак: Први професор који је предавао предмет Историја старог века на 

Филозофском факултету у Новом Саду био је Растислав Марић (1905–1961). Аутор је преко 

150 научних радова из области историје, археологије, нумизматике, етнографије, а од 1958. 

године био је и дописни члан САНУ. У овом раду представићемо његову кратку биографију. 

На основу плана и програма Одсека за историју Филозофског факултета у Новом Саду у овом 

раду ћемо приказати и наставу из предмета Историја старог века коју је држао Растислав 

Марић.  

 

Кључне речи: Растислав Марић (1905–1961), Историја старог века, Филозофски 

факултет у Новом Саду, Одсек за историју, настава, семинарска библиотека.  

 

 

Предмети на којима се слушала историја старог века постоје на Филозофском 

факултету у Новом Саду од његовог оснивања 1954. године. Први предавач био је 

Растислав Марић (1905–1961). Његова научна делатност је била веома разноврсна и 

чинила је део културне историје Србије у првој половини XX века. 

Рођен је 27. јануара 1905. године у Скопљу где су му родитељи, Александар и 

Савка, за време турске владавине, били наставници Српске гимназије. Средњу 

школу учио је у Карлову (Левскиград, Бугарска) где је, за време Првог светског рата 

и бугарске окупације Македоније, интерниран 1916. године заједно са мајком и 

братом. После ослобођења 1918. године, наставио је школу у Прилепу, Скопљу и 

Крагујевцу, где је у Првој мушкој гимназији матурирао 1924. године. После сталних 

путовања у раној младости стигао је у Београд, где је студирао класичну филологију 

с историјом старог века, археологијом, латинском палеографијом, нумизматиком и 

упоредном граматиком индоевропских језика на Филозофском факултету 

Универзитета у Београду на коме је дипломирао јуна 1928. године. Докторирао је на 
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истом факултету маја 1932. године тезом Антички култови у нашој земљи,
1
 пред 

члановима испитног одбора који су чинили Никола Вулић, Веселин Чајкановић и 

Милан Будимир. 

За време студија од 1924. до 1928. године научио је грчки и латински и 

усавршио знања из модерних језика, а све предмете полагао је на време и са 

највишим оценама.
2
 Док је још био студент, радио је као асистент-дневничар и 

асистент-волонтер Семинара за класичну филологију Универзитета у Београду, а 

када је завршио студије, постао је суплент Прве мушке гимназије у Крагујевцу. 

Године 1929. поново је отишао у Београд, где је додељен на рад Филозофском 

факултету Универзитета. Овде је јуна 1931. године постављен за асистента-

приправника, а 1934. године за асистента. Године 1937. постао је доцент при 

Катедри класичне филологије на Филозофском факултету у Београду и после 

пензионисања професора др Николе Вулића 1938. године, по одлуци Факултетског 

савета, предавао је историју старог века. Јуна 1945. године постављен је за кустоса, 

а касније за научног сарадника Народног (тада Уметничког) музеја у Београду.
3
 

Као асистент Универзитета, сем редовне дужности, једно време предавао је 

класичну филологију на Филозофском факултету у Скопљу. После ослобођења 

постављен је за хонорарног сарадника Археолошког и Историјског института 

Српске академије наука. Сарађивао је и у америчком часопису The Numismatist и 

због тога је 1961. године изабран за почасног члана Америчког нумизматичког 

друштва.
4
 За дописног члана Српске академије наука изабран је 30. јануара 1958. 

године.
5
 

На Марићево научно формирање пресудно су утицали његови професори 

Веселин Чајкановић, који му је био ујак, Милоје Васић и Никола Вулић.
6
 Научни 

рад започео је 1929. године чланком из области преисторије под насловом Два 

бронзана предмета нађена у Сави, у којем је обрадио једну секиру и један мач и 

закључио да потичу са краја бронзаног доба.
7
 После тога радио је на историји наше 

земље у старом веку претежно на основу епиграфског материјала.
8
 Најзначајнији 

његов рад из те области је његова докторска дисертација Антички култови у нашој 

земљи.
9
 

Научна делатност Р. Марића може се поделити у три групе. Прва група су 

радови који су посвећени проучавању нумизматике, друга група радови који су 

                                                 
1 Растислав Марић, Годишњак САН, LXVI (1959), Београд 1960, 239; Д. Вучковић-Тодоровић, Др  
Растислав Марић, Старинар, н. с., књ. XIII–XIV (1962–1963), Београд 1965, 327; Ђ. Сп. Радојичић, In 
memoriam – Др Растислав Марић, Гласник САНУ, XIV, св. 1 (1962), Београд 1963, 6. 
2 Ђ. Сп. Радојичић, In memoriam – Др Растислав Марић, 6. 
3 Растислав Марић, Годишњак САН, 239; Д. Павловић, Др Растислав Марић (1905–1962), Прилози за 
књижевност, језик, историју и фолклор, књ. 28, св. 1–2 (1962), Београд 1962, 136; Д. Вучковић-
Тодоровић, Др Растислав Марић, 327; Ђ. Сп. Радојичић, In memoriam – Др Растислав Марић, 6. 
4 Д. Павловић, Др Растислав Марић (1905–1962), 136. 
5 Д. Вучковић-Тодоровић, Др Растислав Марић, 327. 
6 Ђ. Сп. Радојичић, In memoriam – Др Растислав Марић, 6. 
7 Р. Марић, Два бронзана предмета нађена у Сави, Старинар, III серија, књ. V (1928, 1929. и 1930), 
Београд 1930, 209. 
8 Растислав Марић, Годишњак САН, 240. 
9 Д. Павловић, Др Растислав Марић (1905–1962), 136. 
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посвећени проучавању народних обичаја и веровања и трећа група радови који се 

односе на проучавању античке прошлости Србије, а посебно Подунавља, на основу 

грчких извора. 

Радове из нумизматике почео је да објављује од јуна 1945. године када је био 

постављен за кустоса, а касније и за научног сарадника Народног (тада Уметничког) 

музеја у Београду.
10

 Ту је преузео нумизматичку и епиграфску збирку коју је до 

смрти водио.
11

 Нумизматичка литература је његовим радовима добила значајне 

прилоге. У више извештаја, чланака и студија објавио је већи број ређих примерака 

античког и средњовековног новца пронађеног на територији наше земље, а који су 

се налазили у нумизматичкој збирци Народног музеја у Београду. Најзначајније 

дело из ове области је Студија из српске нумизматике,
12

 објављена 1956. године 

као посебно издање САН у коме су обрађена важна питања српске нумизматике.
13

 

Значај његовог рада и углед који је уживао из области нумизматике, огледа се и у 

именовању за хонорарног руководиоца Нумизматичке збирке Војвођанског музеја у 

Новом Саду 1957. године.
14

 

Проучавао је и народне обичаје и веровања повезујући их са веровањима 

античких народа, као и везе српске средњовековне књижевности с античком грчком 

и византијском књижевношћу. Из те области објавио је радове: Чудесна исцељења и 

знамења у старим српским животописима,
15

 Новчић који не тоне,
16

 Дивинација у 

Илијади и Одисеји,
17

 Трагови грчких историчара у делима Константина 

Филозофа,
18

 Камен о врату. Један антички остатак у правним обичајима
19

 и Један 

приповедни мотив у натписима из Епидаура
20

. 

Ипак, најважнији радови Р. Марића посвећени су проучавању античке 

прошлости Србије, а посебно Подунавља на основу грчких извора. Ови радови 

настали су у периоду када је Р. Марић именован да предаје историју старог века као 

хонорарни професор на Филозофском факултету у Новом Саду по његовом 

оснивању 1954. године.
21

 Први важнији рад на ту тему био је Прилози античкој 

                                                 
10 Растислав Марић, Годишњак САН, 239; Д. Павловић, Др Растислав Марић (1905–1962), 136; Д. 
Вучковић-Тодоровић, Др Растислав Марић, 327; Ђ. Сп. Радојичић, In memoriam – Др Растислав Марић, 
6. 
11 Д. Вучковић-Тодоровић, Др Растислав Марић, 327; Ђ. Сп. Радојичић, In memoriam – Др Растислав 
Марић, 6. 
12 Р. Марић, Студије из српске нумизматике, Посебна издања САН, књ. CCLIX, О. д. н., књ. 20, Београд 
1956, XII и 472 и LX табли. 
13 Д. Вучковић-Тодоровић, Др Растислав Марић, 327. 
14 Растислав Марић, Годишњак САН, LXVI (1959), Београд 1963, 239. 
15 Р. Марић, Чудесна исцељења и знамења у старим српским животописима, Годишњица Николе 
Чупића, књ. 47, 1938, 213–240. 
16 Р. Марић, Новчић који не тоне, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, XVIII, Београд 
1938, 608–611. 
17 Р. Марић, Дивинација у Илијади и Одисеји, Летопис Матице српске, књ. 350, Нови Сад 1938, 463–475. 
18 Р. Марић, Трагови грчких историчара у делима Константина Филозофа, Глас Српске академије наука, 
CLX, II р. 95, Београд 1946, 14–33. 
19 Р. Марић, Камен о врату. Један антички остатак у правним обичајима, Историјско-правни зборник I, 
Сарајево 1949, 141–145. 
20 Р. Марић, Један приповедни мотив у натписима из Епидаура, Жива антика, св. 1, Скопље 1954, 90–92. 
21 Приликом оснивања Филозофског факултета у Новом Саду Катедра за историју имала је велики број 
хонорарно ангажованих професора, углавном са Филозофског факултета у Београду. 
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историји Србије који је објављен у часопису Старинар 1955. године.
22

 У овим 

прилозима, који садрже четири рада, Р. Марић, одличан познавалац класичних 

језика, хтео је да представи прилоге чији би задатак био да повежу археолошки 

материјал са простора Подунавља са подацима које можемо да прочитамо код 

античких аутора, првенствено грчких писаца Херодота (V век пре нове ере), 

Аполонија Рођанина (III век пре нове ере), Посејдонија (135–45. године пре нове 

ере) и Страбона (око 64. године пре нове ере – око 19. године), а све то због 

правилног разумевања и датовања археолошког материјала пронађеног на овом 

простору. Ти прилози су: Подаци грчких писаца о Подунављу и почетак гвозденог 

доба у Србији,
23

 Да ли грчки писци спомињу Сингидунум пре римског доба?,
24

 

Скордисци и античко име Рудника и Космаја
25

 и Где је била Прокопијева 

Аурелијана?
26

. У овим радовима Р. Марић је понудио могуће одговоре за 

интерпретацију многих непознатих топонима са простора Подунавља који се наводе 

код споменутих грчких аутора и упоређивање са савременим именима.   

С обзиром на то да се посветио питањима интерпретације података који 

говоре о Подунављу, Р. Марић је почео да објављује своје радове у Годишњаку 

Филозофског факултета у Новом Саду. У периоду од 1956. до 1959. године објавио 

је укупно четири рада: Civitas Confluentes
27

 из 1956. године, Pšrhn toØ ”Istrou 

œrhmoj cèrh
28

 из 1957. године, Спев Аполонија Рођанина о походу Аргонаута као 

извор за историју Подунавља
29

 из 1958. године и Посејдонијеви подаци о нашој 

земљи
30

 из 1959. године. На основу археолошког материјала и писаних извора он је 

у овим радовима представио проучавања која се баве идентификацијом насеља која 

се помињу код античких аутора и интерпретацијом и идентификацијом различитих 

топонима и ономастике са простора Подунавља. Његова основна идеја, која се може 

пронаћи у овим радовима, била је да су Грци на простор Подунавља долазили због 

тога што је ток Дунава и његових притока био природни пут којим су Грци 

долазили до њима неопходних сировина, пре свега руда. Ови радови дали су 

значајан допринос проучавању античке прошлости Србије. 

Рад Р. Марића на Филозофском факултету у Новом Саду најбоље се може 

пратити анализом распореда часова на катедри за историју. У првом распореду из 

1954/55. можемо да приметимо да се античка прошлост предавала на више 

предмета. Један од најважнијих наставних предмета био је Општа историја, а 

античка историја се у оквиру овог предмета слушала пет часова недељно, три часа 

                                                 
22 Р. Марић, Прилози античкој историји Србије, Старинар, III/IV, 1952–1953, Београд 1955, 25–44. 
23 Исто, 25–34. 
24 Исто, 35–39. 
25 Исто, 39–41. 
26 Исто, 41–44. 
27 Р. Марић, Civitas Confluentes, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. I, Нови Сад 1956, 
5–12. 
28 Р. Марић, Pšrhn toØ ”Istrou œrhmoj cèrh, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. II, 
Нови Сад 1957, 5–10. 
29 Р. Марић, Спев Аполонија Рођанина о походу Аргонаута као извор за историју Подунавља, Годишњак 
Филозофског факултета у Новом Саду, књ. III, Нови Сад 1958, 39–43. 
30 Р. Марић, Посејдонијеви подаци о нашој земљи, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. 
IV, Нови Сад 1959, 5–9. 
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предавања и два часа вежби. На овом предмету студенти су се упознавали са 

закономерностима у политичкој, економској, социјалној и културној сфери, а 

посебно се обрађивало културно наслеђе старог Истока, античке Грчке и старог 

Рима. Настава је организована тако да се студенти упознају са најважнијим 

историјским изворима, материјалним и писаним, проблемима периодизације 

античких култура, затим географским карактеристикама као и са осталим 

особеностима античких држава. Посебно се неговало упознавање студената са 

савременим истраживањима и критичким начином саопштавања резултата у циљу 

што бољег сагледавања античких цивилизација и култура. Такође, античка историја 

слушала се и на Помоћним историјским наукама, односно Латинском језику, са два 

часа недељно предавања током прве године, а све у циљу да се студенти оспособе за 

самостално истраживање.
31

 Већ из следећег распореда примећујемо одређене 

промене у називима наставних предмета и према том распореду Р. Марић предаје 

два наставна предмета студентима прве, друге и треће године: Увод у историју – 

Старогрчка и Преисторија, и држи семинарске вежбе.
32

 Уз њега, од 1955. године, за 

рад на предметима на којима се учи античка прошлост, ангажован је и Стеван 

Јосифовић.
33

 

У првим годинама рада Катедре за историју Филозофског факултета у Новом 

Саду наставни план био је исти са наставним планом у Београду,
34

 али врло брзо 

нови наставни планови имали су за циљ да садрже специфичности војвођанског 

простора.
35

 Нисмо сигурни да ли је то због наведеног разлога и ангажовања Р. 

Марића на Катедри за историју Филозофског факултета у Новом Саду, али је 

приметно да је велики део радова Р. Марића од 1955. до 1961. године био посвећен 

управо проучавању античке прошлости војвођанског простора. 

На Одсеку за историју Р. Марић је оставио још један неизбрисив траг. Од 

дана када је први пут дошао у Нови Сад, систематски је стварао библиотеку која 

данас може да послужи не само за наставу и за израду студентских радова већ и за 

научни рад.
36

 

                                                 
31 Архива Филозофског факултета у Новом Саду, Записник III седнице Факултетског савета одржаног 
16. марта 1955. године, у: Записници органа друштвеног управљања. Из прве две школске године 
1954/55 и 1955/56, књига прва, средили Ж. Живановић, Б. Вијатов, Нови Сад 1956, 167. 
32 Архива Филозофског факултета у Новом Саду, Записник IV седнице Факултетске управе Филозофског 
факултета у Новом Саду одржане 4. јуна 1957. године, у: Записници органа друштвеног управљања. Из 
друге две школске године 1956/57 и 1957/58, књига друга, средили Ж. Живановић, Б. Вијатов, Нови Сад 
1958, 60. 
33 Filozofski fakultet 1954–1984. Bibliografije, Novi Sad 1984, 105. 
34 Споменица: 1954–1964 Филозофски факултет Нови Сад, Нови Сад 1964, 7–9 (копиран Записник I 
седнице чланова матичарских комисија за извршење припрема за почетак рада Филозофског и 
Пољопривредног факултета у Новом Саду одржане 14. јула 1954. године у Савету за просвету и културу 
НР Србије).  
35 Архива Филозофског факултета у Новом Саду, Записник VII седнице Факултетског савета одржаног 
16. новембра 1955. године, у: Записници органа друштвеног управљања. Из прве школске године 1954/55 
и 1955/56, књига прва, средили Ж. Живановић, Б. Вијатов, Нови Сад 1956, 138; Д. Кољанин, Методичко 
образовање студената на Одсеку за историју Филозофског факултета у Новом Саду, у: Криза и 
перспектива знања и науке, ур. Бојана Димитријевић, Зборник радова, Ниш 2012, 256. 
36 Ђ. Сп. Радојичић, In memoriam – Др Растислав Марић, 6. 
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Од осталих радова потребно је споменути и да је написао укупно 31 приказ 

разних научних часописа, домаћих и страних, и неколико књига. Саставио је и три 

библиографије наших познатих археолога и историчара – Николе Вулића, Веселина 

Чајкановића и Милоја М. Васића. Они су били његови професори и после њихове 

смрти потрудио се да објави њихове необјављене радове. Један од тих радова 

објављен је у Споменику, где је Р. Марић написао поговор и регистар за три рада 

Николе Вулића под насловом Антички споменици наше земље, Трачки коњаник и 

друге иконе из старог века и Римско позориште код Скопља, од којег је остао само 

наслов.
37

 Р. Марић је заслужан и за објављивање рада Милоја М. Васића Приск о 

Нишу из 448. године који је објављен у Старинару.
38

 

Као дописни члан САНУ, Одељења за друштвене науке, Р. Марић је био њен 

представник у међуакадемијским одборима за Corpus Vasorum Antiquorum, за 

археолошку карту Југославије, за Corpus Inscriptionum, за Tabula Imperii Romani, као 

и за проучавање римског лимеса.
39

 О његовом научном раду Ђорђе Сп. Радојичић 

је, на комеморативној седници Одељења друштвених наука САНУ одржане 5. 

јануара 1962. године, рекао: „Највише сам се зачудио кад сам у његовој личној 

библиотеци видео читава два реда књига из математике. Мислио сам да су то књиге 

Растковог сина Александра, студента технике. Не, то су биле Расткове књиге, које је 

он, како ми је говорио, проучавао и прегледао, да би се одмарао од својих студија. И 

одмор је претварао у рад, само друге врсте“.
40

 Растислав Марић је умро 5. XII 1961. 

године. 

 

 

 

 

Библиографија: 

 

Извори: 
Архив Филозофског факултета у Новом Саду 
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прва, средили Ж. Живановић, Б. Вијатов, Нови Сад 1956. 

Записник VII седнице Факултетског савета одржаног 16. новембра 1955. године, у: 

Записници органа друштвеног управљања. Из прве школске године 1954/55 и 1955/56, 

књига прва, средили Ж. Живановић, Б. Вијатов, Нови Сад 1956. 

Записник IV седнице Факултетске управе Филозофског факултета у Новом Саду одржане 4. 

јуна 1957. године, у: Записници органа друштвеног управљања. Из друге две школске 

године 1956/57 и 1957/58, књига друга, средили Ж. Живановић, Б. Вијатов, Нови Сад 

1958. 

                                                 
37 Р. Марић, Регистар за Николу Вулића: Антички споменици наше земље. Трачки коњаник и друге иконе 
из старог века, Споменик, XCVIII О. д. н., 77, Београд 1941–1948, 321–342. 
38 Р. Марић, Милоје М. Васић: Приск о Нишу из 448. године, (редакција), Старинар, н. с. XII, Београд 
1961, 55. 
39 Д. Вучковић-Тодоровић, Др Растислав Марић, 327. 
40 Ђ. Сп. Радојичић, In memoriam – Др Растислав Марић, 6. 



531 

 

 

Литература: 

 

Вучковић-Тодоровић, Д., Др Растислав Марић, Старинар, н. с., књ. XIII–XIV, (1962–1963), 

Београд 1965. 

Кољанин, Д., Методичко образовање студената на Одсеку за историју Филозофског 

факултета у Новом Саду, у: Криза и перспектива знања и науке, ур. Бојана 

Димитријевић, Зборник радова, Ниш 2012. 

Марић, Р., Два бронзана предмета нађена у Сави, Старинар, III серија, књ. V (1928, 1929. и 

1930), Београд 1930. 

Марић, Р., Дивинација у Илијади и Одисеји, Летопис Матице српске, књ. 350, Нови Сад 1938, 

463–475. 

Марић, Р., Један приповедни мотив у натписима из Епидаура, Жива антика, св. 1, Скопље 

1954, 90–92. 

Марић, Р., Камен о врату. Један антички остатак у правним обичајима, Историјско-правни 

зборник I, Сарајево 1949, 141–145. 

Марић, Р., Милоје М. Васић: Приск о Нишу из 448. године, (редакција), Старинар, н. с. XII, 

Београд 1961. 

Марић, Р., Новчић који не тоне, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, XVIII, 

Београд 1938, 608–611. 

Марић, Р., Pšrhn toØ ”Istrou œrhmoj cèrh, Годишњак Филозофског факултета у Новом 

Саду, књ. II, Нови Сад 1957. 

Марић, Р., Посејдонијеви подаци о нашој земљи, Годишњак Филозофског факултета у Новом 

Саду, књ. IV, Нови Сад 1959. 

Марић, Р., Прилози античкој историји Србије, Старинар, III/IV, 1952–1953, Београд 1955. 

Марић, Р., Регистар за Николу Вулића: Антички споменици наше земље. Трачки коњаник и 

друге иконе из старог века, Споменик XCVIII О. д. н., 77, Београд 1941–1948. 

Марић, Р., Спев Аполонија Рођанина о походу Аргонаута као извор за историју Подунавља, 

Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. III, Нови Сад 1958. 

Марић, Р., Студије из српске нумизматике, Посебна издања САН, књ. CCLIX, О. д. н., књ. 

20, Београд 1956, XII и 472 и LX табли, Београд 1956. 

Марић, Р., Трагови грчких историчара у делима Константина Филозофа, Глас Српске 

академије наука CLX, II р. 95, 1946, 14–33. 

Марић, Р., Civitas Confluentes, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. I, Нови 

Сад 1956. 

Марић, Р., Чудесна исцељења и знамења у старим српским животописима, Годишњица 

Николе Чупића, књ. 47, Београд 1938, 213–240. 

Павловић, Д., Др Растислав Марић (1905–1962), Прилози за књижевност, језик, историју и 

фолклор, књ. 28, св. 1–2 (1962), Београд 1962. 

Радојичић, Ђ. Сп., In memoriam – Др Растислав Марић, Гласник САНУ, XIV, св. 1 (1962), 

Београд 1963. 

Растислав Марић, Годишњак САН, LXVI (1959), Београд 1963. 

Споменица: 1954–1964 Филозофски факултет Нови Сад, Нови Сад 1964. 

Filozofski fakultet 1954–1984. Bibliografije, Novi Sad 1984. 

 

 

 



532 

 

SVETOZAR BOŠKOV 

 

 

RASTISLAV MARIĆ: ANCIENT HISTORY AS TAUGHT 

AT THE FACULTY OF PHILOSOPHY IN NOVI SAD 
 

Summary 

 

The first professor of ancient history at the Faculty of Philosophy in Novi Sad was 

Rastislav Marić (1905-1961): author of over 150 scholarly works in the fields of history, 

numismatics, ethnography, and – from 1958 – corresponding member of SANU, the 

Serbian Academy of Arts and Sciences. In this article we will present his short biography. 

Using the official curriculum of the History Department of the Faculty of Philosophy, this 

work examines the lectures taught by Professor Marić on the course entitled Ancient 

History. Special attention is paid to his role in creating the department library, which to 

this day serves not only for instruction and preparation of student papers, but also for 

advanced scholarly research. 

 

Keywords: Rastislav Marić (1905-1961), course in ancient history, Faculty of 

Philosophy in Novi Sad, Department of History in Novi Sad, instruction, department 

library. 
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ЗНАМЕНИТИ НАДАЉЧАНИН 

ПРОФЕСОР ЛАЗАР РАКИЋ 
 

 

Сажетак: Историчар професор др Лазар Ракић (1929−1992), у својим научним 

радовима бавио се различитим историјским темама. Предмет његовог интересовања били су 

Радикална странка у Војводини, Јаша Томић и друга питања из нововековне историје 

Војводине. Посебан допринос дао је унапређењу наставе историје. Написао је неколико 

уџбеника историје и бројне радове из методике наставе историје. Бавио се проблематиком 

методике наставе историје на филозофском факултету али и основним карактеристикама 

наставе историје у школама и могућностима њеног унапређења. Радио је као просветни 

саветник у Међуопштинском педагошком заводу у Новом Саду. После рада у више средњих 

школа предавачку и научну каријеру је наставио на Филозофском факултету у Новом Саду 

где је предавао историју народа Југославије, нови век и методику наставе историје. 

 

Кључне речи: Лазар Ракић (1929−1992), научни радови, настава историје, 

уџбеници, методика. 

 

     

Професор др Лазар Ракић (1929−1992) рођен је у Надаљу 22. децембра 

1929. године у земљорадничкој породици. Основну школу завршио је у Надаљу, 

гимназију у Бечеју, а Филозофски факултет (групу за историју) у Београду 1957. 

године. Службовао је као професор у Учитељској школи у Вршцу, на Радничком 

универзитету „Ђуро Салај“ у Београду, Другој експерименталној гимназији у 

Зрењанину и Гимназији „Светозар Марковић“ у Новом Саду. Више година радио је 

као просветни саветник у Међуопштинском педагошком заводу у Новом Саду. 

Лазар Ракић је 1971. године одбранио докторску дисертацију на Филозофском 

факултету у Новом Саду. На истом факултету је 1974. године изабран за доцента, 

1983. године за ванредног професора а 1986. године за редовног професора. 

Предавао је на Филозофском факултету у Новом Саду историју народа Југославије, 

нови век и методику наставе историје. Аутор је многих научних и стручних радова. 

Лазар Ракић је као дете из вишечлане земљорадничке породице у 

детињству много радио, због чега га је у животу често пратио осећај ускраћености 
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за игру и читање, али му је рад помогао да рано стекне радне навике.
1
 Због отворене 

критике начина спровођења обавезног откупа и колективизације на селу ухапшен је 

од стране органа Удбе и избачен из гимназије у Бечеју. По изласку из затвора учио 

је бесплатно француски језик код образоване Јеврејке Иде Шварц Кардош. 

Тадашњи министар просвете Ђурица Јојкић
2
 поништио је одлуку Наставничког већа 

Бечејске гимназије сматрајући да се кажњени ученици нису огрешили о школске 

прописе и да је казна изречена под притиском.
3
 

С обзиром на то да је отац Лазара Ракића много времена провео у затвору 

због неиспуњене обавезе у откупу, а старији брат, по верском убеђењу назарен, 

робијао због непримања оружја, породица је имала финансијске проблеме. Да би се 

могао школовати, Лазар Ракић је морао да се бави земљорадњом, храњењем 

свилених буба, надничењем, зидарским и млинарским пословима, вожењем 

трактора и чувањем салаша. Такође је био и чиновник, издавао је сточне пасоше, 

био падобранац, пилот-једриличар и секретар аеро-клуба. За време студија добио је 

лепу препоруку од професора Васе Чубриловића за добијање стипендије, али је 

одбијен уз образложење да је због непријатељског деловања био искључен из свих 

школа.
4
 Када је завршио студије, три професора Универзитета у Београду су 

потписала позитиван реферат да буде примљен за асистента на факултету, али су 

задужени за политичку подобност приложили документ о Ракићевом искључењу из 

свих школа и о томе да је био под истрагом, па му је усмено саопштено да не може 

радити на факултету. У нешто измењеним политичким приликама рад на факултету 

је започео 17 година касније, пошто је у међувремену докторирао.
5
 

Лазар Ракић је још као средњошколски професор живео веома интензивним 

интелектуалним животом. Био је вредан читалац широких интересовања, будно је 

пратио научну историографску продукцију, али и домаћу и страну белетристику.
6
 

Широког образовања али увек скроман и никад наметљив, потпуно зрео поступно је 

улазио у науку мањим архивско-истраживачким прилозима и аналитичким 

расправама. Писао је уз текуће послове средњошколског професора и обавезе 

саветника у Просветно-педагошком заводу. У тим почетним радовима увек је 

саопштавао понешто ново и занимљиво и проширивао претходна знања. Када је 

савладао научни метод и технику рада, почео је са израдом докторске дисертације 

Радикална странка у Војводини.
7
  

                                                 
1 Љубисав Андрић, Новосадски разговори 3, Ириг 1997, 155. 
2 Ђурица Јојкић (1914−1981) рођен је у Турији код Србобрана. Гимназију је учио у Србобрану и Врбасу, 

а Правни факултет је завршио у Београду. Био је члан КПЈ од 1939. године, у НОБ-у учествује од 1941. 

године. По ослобођењу је био помоћник команданта Војне области за Бачку и Барању, народни 

посланик. Од 1950. до 1951. био је министар просвете у Влади НР Србије, а после тога председник 

Градског народног одбора у Београду. Носилац је Партизанске споменице и многих других одликовања. 
3 Љ. Андрић, Нав. дело, 156. 
4 Исто, 157. 
5 Исто, 156−157. 
6 Василије Ђ. Крестић, Лазар Ракић (писац историје), Настава историје. Часопис Савеза историчара 

Југославије 2, Нови Сад 1995, 9−10. 
7 Исто 
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Тако су настале његове две монографије о историји Радикалне странке у 

Војводини, објављене 1975. и 1983. године. Обухватају период од почетака странке 

80-их година XIX века па до завршетка Првог светског рата и стварања 

југословенске државе. Ракић је истраживањем на разноврсном изворном материјалу 

приказао и протумачио историју радикализма као политичког покрета и страначке 

формације као и политичко и социјално стање и живот Срба у Угарској у последње 

четири деценије под хабзбуршком влашћу.
8
  

Ракићева монографија Јаша Томић (1856−1922) појавила се 1986. године. 

Писана је у веома тешком тренутку за аутора, убрзо после погибије сина јединца. 

Неуморним радом је покушавао да лечи своју незалечиву рану. Од раних јутарњих 

часова је урањао у време и окружење Јаше Томића, без посебних симпатија али и 

без трунке мржње преме Јаши Томићу. Дао је животопис те контроверзне личности 

обухвативши његово време, дело и учинак. Ова монографија доноси многе 

непознате чињенице, нове погледе и оцене о главном јунаку и његовом окружењу. 

Овом књигом Ракић је постао један од наших водећих савремених историчара.
9
 О 

Јаши Томићу, Ракић је рекао: „Томић је доиста био контроверзна, снажна личност 

чудесне енергије у чијем деловању су се мешали елементи прогресивног и 

конзервативног, револуционарног и реакционарног, између којих није увек била 

оштра временска и идејна граница. Написао је огроман број радова из разних 

области, највише из политике, књижевности и историје, за 66 година, колико је 

живео, 13 година је провео на робији, у интернацији и у ратовима, а неколико 

деценија је имао значајну улогу у друштвеном и политичком животу Војводине 

[...]“.
10

 

Све похвале заслужује и Ракићева историографско-етнолошка монографија 

Надаљ (до 1945) коју је објавио 1988. године као дар свом селу и завичају и као дуг 

пројекту „Насеља и становништво“ који је много година водио у Матици српској. 

Академик Чедомир Попов је о овој монографији написао: „Модерним 

методолошким поступком искусног и обавештеног научника широких знања из 

историје, географије, етнологије, социологије и други сродних дисциплина. Ракић је 

и сарадницима овог пројекта и много широј читалачкој јавности, овом књигом 

понудио модел монографију на коју се већ угледају писци сличних дела“.
11

 

О овој монографији академик Славко Гавриловић је, између осталог, 

написао: „То је рукопис пун не само историјских знања и података, него и духа и 

осећања, личног и колективног искуства и доживљавања, непосредног опажања и 

исказа савременика, односно њихових бележака, а све у најужој вези са архивском 

грађом и другим литерарним подацима [...] Сви видови живота насеља уочени су, 

вешто укомпоновани, повезани; даља и ближа прошлост се стално прожимају, 

економика, духовни живот, просвета и етика, песма, доскочица и нека искрица 

ироније смењују се, преплићу и доприносе рељефности слике о Надаљу и 

                                                 
8 Чедомир Попов, О историји и историчарима, Сремски Карловци − Нови Сад 1999, 242. 
9 В. Ђ. Крестић, Нав. дело, 11−12. 
10 Љ. Андрић, Нав. дело, 159−160. 
11 Ч. Попов, О историји и историчарима, 242−243. 
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Надаљчанима [...]“.
12

 О Овој књизи је и професор Никола Гаћеша, између осталог, 

написао следеће речи: „Међу чиниоцима који су, према нашем мишљењу, 

омогућили настанак овако вредног дела, а може се рећи несвакидашњег 

монографског текста о једном сеоском насељу усред равне Војводине, требало би 

свакако, пре свега, истаћи личност самог аутора који се својим досадашњим опусом 

већ афирмисао као изузетан стваралац, вичан и спреман да било коју релевантну 

историографску тематику наше повеснице уобличи у монографском виду [...]“.
13

 

Овако повољне критике Лазар Ракић је добио захваљујући својој стручности али и 

великој љубави према свом завичају, народу и земљи у целини, из које је црпио 

снагу за стварање овог дела. Писање књиге о Надаљу доживљавао је као враћање 

дуга завичају и остављање трага о Надаљу, па је рекао: „На једном древном 

споменику у Египту, старом више од три хиљаде година, пише да књиге вреде више 

од гробница украшених раскошним стубовима, јер књига сама постаје споменик у 

срцу онога који је прочита. У Првом и Другом светском рату погинуло је много 

житеља Надаља, највише младића. Својом књигом сам, желео да им подигнем бар 

скроман споменик“.
14

 Најлепше похвалне речи за стваралаштво Лазара Ракића имао 

је и академик Василије Ђ. Крестић.
15

 

Лазар Ракић је био велики љубитељ књижевности, почевши од античке па 

до књижевности његових савременика. Често је у својим бројним историографским 

радовима користио мисли домаћих и страних књижевних стваралаца, тиме их је 

обогаћивао и чинио ближим и разумљивијим читаоцима различитог узраста и 

образовања. 

Када је писао о сеобама Срба у Русију у XVIII веку, цитирао је речи 

Милоша Црњанског из романа Сеобе. За Милоша Црњанског је написао: „На 

основу историјских извора Милош Црњански је снагом уметничке истине у свом 

роману ’Сеобе’, обесмртио сеобу Срба у Русију“.
16

 Између осталог, цитирао је ове 

речи Црњанског: „Ти паори, међутим, који су кости своје посејали у земљу коју су 

Новом Србијом називали, записали су имена својих села, која су у срцу носили [...] 

А на росијским картама пише, са сузама: Сомбор, Мошорин, Чанад, Надлак, Печка, 

Глоговац, Павлиш, Сентомаш, Сента, Кањижа, Мартонош, Бечеј, Суботица, 

Панчево, Земун, Чонград, Вуковар, Вршац, Сланкамен, Ковин. То пише на 

росијским картама до XIX века [...] На руским географским картама, из 1860. 

године, почињу да нестају и имена места. Још се налазе: Тител, Илок, Мошорин, 

Гардиновци, Надаљ. Године и сада пролазе, лето прође и лишће жуто опада, а затим 

све завеје снег. Али ће, на пролеће, Дњепар опет кренути, и ваљати се, весело, кроз 

ту земљу мртвих, према мору, уз песму и игру живих [...] Несхватљиво је то 

људском уму [...] Било је сеоба и биће их вечно, као и порођаја, који ће се 

                                                 
12 В. Ђ. Крестић, Нав. дело, 12−13. 
13 Исто, 13. 
14 Љ. Андрић, Нав. дело, 9−14. 
15 В. Ђ. Крестић, Нав. дело, 9−14. 
16 Лазар Ракић, Сеобе Срба у Русију у 18. веку, Настава историје. Часопис Савеза историчара Југославије 

2, Нови Сад 1995, 93. 
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наставити. Има сеоба. Смрти нема!“
17

 На овом примеру се јасно види да Лазар 

Ракић препознаје и користи у свом раду речи Милоша Црњанског које су препуне 

емоција. Ракићеви радови иначе обилују емоцијама, које су вешто интегрисане са 

историјским чињеницама и никада се са њима не разилазе. 

Пишући о фрушкогорским манастирима, Лазар Ракић се позвао на 

забелешку песника Јована Дучића, који каже да су Срби на зидовима својих 

манастира сачували ликове својих владара од настанка до пропасти српске државе, 

као и мошти већине својих владара, што је утицало на очување историјске и 

националне свести.
18

 У истом раду када жели да нагласи непролазну ликовну 

вредност фрушкогорских манастира позива се на речи Иве Андрића: „Уметност и 

воља за отпором побеђују свако зло па и саму смрт“.
19

 Такође наводи и стихове 

Јована Јовановића Змаја, који се налазе уклесани на надгробној плочи песника 

Јована Грчића Миленка у порти манастира Беочина, који гласе: „Ево ти горе, ево / 

Којој си слатко пево / Сад јој славуји поје / Негдање песме твоје [...]“.
20

 

Ракић се одлучио да у истом раду наведе речи Милана Кашанина
21

 изречене 

поводом одмазде над Србима у Првом светском рату, када је око манастира Фенека 

стрељано око стотину људи, архива запаљена а књиге уништаване или бацане на 

сметилиште. Смештајући ове речи у рад, Ракић је нагласио и овековечио своју 

љубав према књигама. Кашанинова забелешка гласи: „Ова књига, пожутела и 

мрљама посута, коју су очували наши стари и нама је предали, писана је у време кад 

у земљама српским није било светлости. Она је настала у зле дане, за крвавих 

ратова и мрачних буна, у хладној соби, поред жижака, да као фар светли у густој 

ноћи и да буде знано свима како је наша земља дивна када није у мраку [...] Ову 

књигу што вири из таме и, сва црна, светли, нису очували мудри људи [...] Васкрсла 

прошлост не даје живота умрлим, већ живим. Ову књигу, раскидану и на 

сметилиште бацану, очували су видовити, који нису умели читати, а сви знали и 

шаптали шта стоји у њој. Нељуди су убили њеног писца, али нису утрнули светлост 

која из његовог сна обасјава његове потомке.“
22

 

Тумачећи Хитлерову наредбу у Другом светском рату, да се уништи 

Народна библиотека, српска интелигенција и врх Српске православне цркве, навео 

је речи владике Николаја Велимировића
23

 из дела Земља недођија: „У тој установи 

                                                 
17 Исто, 94. 
18 Лазар Ракић, Фрушкогорски манастири у историји српског народа, Настава историје. Часопис Савеза 

историчара Југославије 2, Нови Сад 1995, 100. 
19 Исто, 102. 
20 Исто, 105. 
21 Милан Кашанин (1895−1981) је био књижевник, есејиста и историчар уметности. Рођен је у Белом 

Манастиру, дипломирао на Сорбони, радио у Београду као директор Народног музеја, управник Музеја 

кнеза Павла и Галерије фресака. Писао је приповетке, романе, критике и есеје о књижевности и 

уметности и дела из историје уметности. Умро је у Београду. 
22 Л. Ракић, Фрушкогорски манастири у историји српског народа, 106. 
23 Николај Велимировић (1880−1956) је био српски владика. Рођен недалеко од Ваљева, школовање је 

започео у манастиру Ћелијама а наставио у Беогреду и Берну. Студирао је у Немачкој, Енглеској, 

Швајцарској и Русији. У Берну је одбранио докторат из теологије а у Женеви из филозофије. Замонашио 

се у манастиру Раковици. Немци су га на почетку Другог светског рата заточили у манастир Војловицу а 
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чувано је оно што је вековима чинило културни идентитет народа [...] зато што су 

манастири кроз векове били персонална управа српског народа и његовог битисања 

на тим просторима.“
24

 У истом контексту Ракић наводи и натпис из једне фараонске 

гробнице који гласи: „Књига вреди више од свих споменика и свих гробница 

украшених раскошним стубовима, јер књига и сама постаје споменик у срцу оног 

који је прочита.“
25

  

Велика љубав Лазара Ракића су била путовања, о којима је рекао: „Био сам 

на свим континентима осим у Јужној Америци. Путовања ми много значе, јер сам 

непосредно упознао многе земље и људе, проширио свој видокруг новим сазнањима 

и искуством, изменио своју представу о неким земљама, ослободио се многих 

идеолошких предрасуда. Кретање кроз разна пространства чине човеку живот 

динамичнијим и занимљивијим. После непосредног виђења, унеколико ми је 

другачије изгледала Америка, Аустралија, Африка па и Сибир, Сингапур и Израел, 

него у књигама, штампи и на филму. Најузбудљивији су били сусрети са земљацима 

који су остали дубоко везани за родну земљу“.
26

 Ракићев рад Запис из Сибира 

почиње забелешкама Иве Андрића: „Путовати, кретати се, то је у мојим сновима 

највећа срећа“.
27

 На путовању у, Сибир када је угледао светлост оближњег Омска, 

Ракић се одмах сетио Достојевског и његовог тамновања у овом граду. Помиње 

његово дело Записи из мртвог дома и сећа се тог потресног сведочанства о људској 

патњи у Сибиру, а из дела цитира мисао: „[...] та проклета бића уистину не схватају 

какав терет узимају на себе прихватањем и знања и патње.“
28

 Приликом путовања 

по Сибиру, Ракића су потресли гробови деце прогнаних, која су рођена и умрла у 

изгнанству. Ти гробови су му помогли да схвати, како каже: „[...] зашто Иван 

Карамазов није прихватио ни вечну хармонију ако је заснована на сузама невине 

деце.“
29

Том приликом користи речи из дела Достојевског Браћа Карамазови: „Није 

да не прихватам Бога, Аљоша, него му само улазницу с највећим поштовањем 

враћам.“
30

 Приликом ноћења у Иркутску руски студенти су Ракићу рецитовали 

стихове руских класика, а он им је узвратио рецитовањем српских препева 

појединих песама, при чему им се највише допао препев Пушкиновог Бронзаног 

коњаника и Јесењиново Писмо мајци. У тренутку када је напуштао Сибир, сетио се 

речи Црњанског: „ Када смо безбрижни, лаки и нежни. / Помислимо како су тихи, 

снежни/ врхови Урала.“
31

 

                                                 
потом 1944. године послали у логор Дахау, одакле је пуштен. Написао је много дела са духовном и 

филозофском тематиком. 
24 Л. Ракић, Фрушкогорски манастири у историји српског народа, 107. 
25 Исто, 109. 
26 Љ. Андрић, Нав. дело, 167. 
27 Лазар Ракић, Запис из Сибира, Настава историје. Часопис Савеза историчара Југославије 2, Нови Сад 

1995, 115.  
28 Исто, 116. 
29 Исто, 117. 
30 Исто.  
31 Исто, 124. 
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Лазар Ракић је сваком путовању темељно приступао и уносио у њега много 

емоција. Његова путовања изузетним чини његов обичај да по гробовима земљака 

поспе шаку земље из домовине. О посети гробовима земљака је рекао: „На сваком 

путовању, ако бих стигао, посећивао сам гробља, цркве и библиотеке. Посебно су 

ме узбуђивали гробови земљака уопште, не само Надаљчана. Забележио сам 

неколико стотина написа са њихових надгобних споменика у разним местима 

Европе, Америке и Аустралије. Одиста потресно делују запуштени, заборављени 

гробови земљака у туђини са једва читљивим порукама које делују као пригушени 

јаук из камена.“
32

 

У свом делу На гробовима земљака у туђини позива се и на римског 

песника Овидија, који је прогнан из родне земље преклињао пријатеље да му 

пренесу кости у завичај да и мртав не остане у изгнанству. Помиње и Душанов 

законик који упозорава да ће онај који кињи мртваце и свети се гробовима бити 

кажњен као да је човека убио. Између осталих помиње и Георга Лихтенберга
33

 по 

коме је гроб најсигурнија тврђава против олује судбине.
34

 

Да би што уверљивије дочарао судбину нашег народа у расејању, наводи 

речи Милоша Црњанског: „А свуда у свету беле се празне, наше, старе, остављене 

цркве. Дуж целог Дунава наша су гробља сахрањено богатство. Треба тамо да 

сачувамо своје задужбине, торњеве и звона, и понос своје прошлости, иако је 

несрећна.“
35

 

Ракић је посетио и Успенско гробље у Сентандреји, где су се налазиле 

многе већ изумрле српске породице, које нико не посећује ни на гробљу. Када је 

посетио Аушвиц, где је између осталих побијено и на хиљаде наших људи, знајући 

за просторију где се чувају играчке и ципелице деце побијене у овом логору, коју 

им нису показали, сетио се речи Теодора Адорна:
36

 „Каквог смисла има књижевност 

и како је могуће стварати музику после Аушвица? Деца Аушвица немају своје 

гробове. Једина утеха је да кроз димњак крематоријума нису отишла у земљу мрака, 

него се узнела у небеску светлост.“
37

Између осталих, посетио је гробове наших 

исељеника у Акрону, држави Охајо у Америци, Српско војничко гробље у Солуну, 

костурницу помрлих монаха на Хиландару итд.
38

 

Изузетно значајан допринос науци и школској пракси Лазар Ракић је дао 

бавећи се методиком наставе историје. Аутор је три уџбеника историје а у једном 

уџбенику био је један од аутора. Написао је много радова за стручне часописе који 

су се бавили и том проблематиком. Као просветни саветник није штедео енергију да 

                                                 
32 Љ. Андрић, Нав. дело, 169. 
33 Георг Кристоф Лихтенберг (1742−1799) је био немачки физичар и писац, познат по дубоким и 

духовитим афоризмима. 
34 Лазар Ракић, На гробовима земљака у туђини, Настава историје. Часопис Савеза историчара 

Југославије 2, Нови Сад 1995, 125.  
35 Исто, 126. 
36 Теодор Адорно (1903−1969) је био немачки филозоф, социолог и теоретичар музике. Бавио се 

дијалектичком критиком науке, друштва и музике на основу учења Хегела и Маркса.  
37 Л. Ракић, На гробовима земљака у туђини, 127.  
38 Исто, 125−138. 



540 

 

би конкретно и на терену помогао многим наставницима, који су његов долазак са 

радошћу ишчекивали. О њему је професор др Чедомир Попов записао: 

„Пожртвован на послу, вредан до самоисцрпљивања, строг према себи и својим 

радним резултатима и постигнућима, знао је да разуме и оправда туђе неуспехе и да 

ни о коме не каже тешку и разорну критичку реч. Просветни радник 

најплеменитијег кова, познавалац модерних достигнућа и у методици наставе 

историје и у методологији историјске науке, сачувао је много традиционалних, па и 

старовременских начела и поступака и у наставној пракси на свим нивоима на 

којима је радио (од основне школе до универзитета) и у истраживачком послу и 

историографији. Зато је био подједнако успешан савремени предавач и старомодни 

просветитељ, модерни писац историје и занимљив приповедач о догађајима из 

прошлих времена.“
39

 

Као коаутор уџбеника Историја за I разред средње школе, Нови Сад 1975, 

обрадио је текстове о средњем веку и о Револуцији 1848/49. године. Милутин 

Перовић, као један од коаутора, тврдио је да је Ракићев део уџбеника био методички 

најуспелији.
40

 Ракићев уџбеник Историја за VII разред основне школе, Нови Сад 

1977, по Милутину Перовићу је врхунац Ракићевог методичког стваралаштва на 

пољу уџбеничке литературе. Градиво је у уџбенику изложено у складу са захтевима 

науке без обзира на оновремене идеолошке притиске. Уџбеник је написан живим 

стилом и језиком који је приступачан ученицима тог узраста. Вешто изабрани 

историјски извори, прецизна и суштинска питања, јасно тумачење појмова и израза, 

су такође карактеристике овог уџбеника.
41

 Још једна позитивна карактеристика овог 

уџбеника је велики број вешто изабраних слика и фотографија, које омогућавају 

ученицима да имају квалитетан визуелни утисак о времену и догађајима о којима се 

говори. Када се у уџбенику говори о Србији у другој половини XIX века, приказана 

је слика једног задружног домаћинства а поред слика куће имућнијег сељака у 

Србији, непосредно испод се налазе питања која наводе ученике на размишљање.
42

 

Ово је био само један од примера који упућују ученике на мисаону активизацију. 

Лазар Ракић је написао и уџбеник историје за III годину основног 

образовања одраслих, што показује да је своју методичку умешност усмерио и на 

људе који нису стекли основно образовање у времену предвиђеном за то. 

Последње дело школске литературе написао је пред крај живота, а 

објављено је после његове смрти. Реч је о уџбенику Историја за V разред основне 

школе, изашлом у Београду 1993. године. Ракићево дугогодишње искуство је 

резултирало тиме да и овај уџбеник буде веома добро прихваћен.
43

  

У овом уџбенику за пети разред дошла је до пуног изражаја Ракићева 

умешност у избору историјских извора и литературе. Када говори о историји старих 

                                                 
39 Чедомир Попов, Спомен на Лазара Ракића, Настава историје. Часопис Савеза историчара Југославије 

2, Нови Сад 1995, 5.  
40 Милутин Перовић, Допринос професора др Лазара Ракића унапређивању наставе историје у основним 

и средњим школама, Настава историје. Часопис Савеза историчара Југославије 2, Нови Сад 1995, 16.  
41 Исто. 
42 Лазар Ракић, Историја за 7. разред основног васитања и образовања, Нови Сад 1984, 132. 
43 М. Перовић, Нав. дело, 17. 
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Грка, наводи делове Хомерове Илијаде и Одисеје.
44

 Да би потпуније и схватљивије 

ученицима приказао Солонове реформе, користи одломак Аристотеловог дела 

Устав атински.
45

 Такође користи запис грчког историчара Тукидида Периклов говор 

Атињанима
46

 да би уверљивије одсликао демократско уређење у Атини, а за грчко-

персијске ратове користи делове Херодотове Историје итд.
47

 Лазар Ракић је држао 

бројна предавања из области историјске науке и методике наставе историје на 

научним скуповима, семинарима и симпозијима. Објавио је много методичких 

чланака о значајним питањима из методике наставе историје.
48

  

Професор Ракић је упозоравао да наставници са нашег простора имају бољу 

ужестручну него методичко-педагошку спрему, што је у доброј мери била 

последица запостављености предмета методике наставе историје на филозофским 

факултетима у нашој земљи. Сматрао је и да многи наставници у идеолошком 

погледу немају меру и да често мешају идеале и реалност, што код ученика изазива 

игнорисање или супротан ефекат. Ракић је био убеђен да је наставник најважнији 

чинилац образовно-васпитног процеса и да може превазићи или ублажити многе 

слабости плана, програма, уџбеника, недостатак наставних средстава, неразумевање 

средине.
49

 

Већ 1973. године писао је о важности и предностима кабинета у настави 

историје. Сматрао је да настава у кабинету може бити економичнија и рационалнија 

пошто је сва материјална опремљеност концентрисана на једном месту. То може 

бити разлог чешћег коришћења различитих метода рада и њихове интеграције у 

динамичном наставном процесу.
50

 

У раду који се бави новим уџбеницима историје фокусирао се на саставне 

делове сваке наставне јединице који су обрађени као самосталне целине. Целину по 

Ракићу треба да чине: уводна питања, основни текст, изворни текст, објашњење 

непознатих речи, илустрације, питања и задаци. Истовремено наглашава да сви ови 

делови чине органску везу и да их све треба користити на свој начин. Описао је у 

раду сваки део појединачно када га је и како најефектније користити и како их 

међусобно комбиновати.
51

 

Проблематика активирања ученика на часовима историје је увек актуелна и 

пратећи је део наставне праксе. Тој проблематици се предано посветио професор 

Ракић. Тврдио је да не постоји увиверзална метода добра за сваку прилику, тј. да је 

добра она метода која од ученика ствара субјекте мисаоног процеса. Избор 

наставних метода и средстава сматрао је стваралачким чином који зависи од 

наставника али и од материјалне опремљености школе. Стратешким образовним 

                                                 
44 Лазар Ракић, Историја за 5. разред основне школе, Београд 1993, 52. 
45 Исто, 59−60. 
46 Исто, 60. 
47 Исто, 64. 
48 М. Перовић, Нав. дело, 17. 
49 Lazar Rakić, Mesto i uloga nastave istorije u reformisanoj školi, Pedagoška stvarnost 1, Novi Sad 1984, 41. 
50 Lazar Rakić, Za kabinet u nastavi istorije, Pedagoška stvarnost 6, Novi Sad 1973, 372. 
51 Lazar Rakić, Metodički pristup novom udžbeniku istorije u osnovnoj školi, Pedagoška stvarnost 2, Novi Sad 

1979, 128−134. 
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циљем је сматрао оспособљавање ученика да властитим мисаоним напором сами 

овладавају новим знањима а не да им се само дају готова знања која они треба да 

памте и на наш захтев репродукују. Сматрао је да знање треба да се стиче 

мишљењем а задржава памћењем. Развијање историјског мишљења је за њега била 

најквалитетнија мисаона активност ученика. То би значило да ученици треба да 

схватају узрочно-последичну повезаност историјског процеса, уочавају и 

примењују законитост у историји, да се критички односе према изворима и 

литератури, да оцењују место и улогу, карактер и значај појединих историјских 

збивања и личности итд.
52

  

Наглашавао је да се мора повући оштра разлика између вербалне наставе, за 

коју је сматрао да може бити веома лепа и рационално организована, и вербализма у 

настави који је негативна страна ове методе. Није био присталица распрострањеног 

мишљења да је монолошка метода пасивна него да се само њеном лошом применом 

ученици могу пасивизирати. Ако наставник беседи занимљивим стилом, ученици 

могу бити мисаоно веома активни, више него ако се лоше користи нека наизглед 

активна метода. Подсећао је на то да треба некада користити и текст на основу кога 

ће ученици моћи донети одређене закључке и уметнички текст који ће снажно 

деловати сам по себи. На часу треба користити и уџбеник и анализирати 

илустративни материјал у њему.
53

  

Оправдано је сматрао, да је историја културе углавном запостављена или 

недовољно заступљена у садржајима из појединих епоха, с обзиром на њену 

важност. Делови текста о култури су често издвојени и у скромном обиму додати на 

крају главе или уџбеника па већ тако могу асоцирати на нешто споредно и мање 

важно. Сматрао је да војнополитички аспект историје у наставној пракси, 

програмима и уџбеницима мора бити још више редукован, како би се више 

простора створило за садржаје везане за културу. Жалио је што се на часовима 

историје уопште или премало користе одломци књижевних дела и при томе је 

говорио о многим предностима њиховог коришћења.
54

 

Између осталих, наглашава важност античке културе, посебно грчке, јер 

сматра да су стари Грци први развили идеале о слободном човеку као мерилу свих 

вредности, као и да су створили социјалне и политичке облике који су за многе 

народе остали недостижан идеал.
55

 

Професор др Лазар Ракић је оставио неизбрисив траг у српској 

историографији и методици наставе историје. Својим знањем, хуманошћу и 

несебичним залагањем деловао је и васпитно и образовно на своје ђаке, студенте, 

колеге и познанике.  

 

 

                                                 
52 Lazar Rakić, Mogućnosti racionalnijeg aktiviranja učenika na časovima istorije, Pedagoška stvarnost 3, Novi 

Sad 1975, 151−152.  
53 Исто, 153−156. 
54 Lazar Rakić, Više pažnje istoriji kulture u nastavi istorije, Pedagoška stvarnost 9, Novi Sad 1975, 537−538. 
55 Исто, 540. 
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LAZAR RAKIĆ, INSTRUCTIONAL METHODOLOGIST 
 

Summary 

 

Historian and professor Lazar Rakić (1929-1992) published research on various 

historical topics. His interests were the Radical Party in Vojvodina, Jaša Tomić, and other 

matters relating to the modern history of Vojvodina. He made a special contribution to the 

advancement of history instruction, writing several history textbooks and numerous works 

relating to instructional methodology for teaching history. He was interested not only in 

the methods to be used for teaching history at the Faculty of Philosophy in Novi Sad, but 

also in the basic characteristics and possibilities for improvement of the school history 

curriculum. Rakić served as educational adviser to the Intermunicipal Board of Education 

in Novi Sad. After working in several high schools, he continued his teaching and 

research career at the Faculty of Philosophy in Novi Sad, where he taught courses in the 

history of the peoples of Yugoslavia, the modern period, and instructional methodology 

for history. 

 

Keywords: Lazar Rakić (1929-1992), research papers, history instruction, 

textbooks, instructional methodology. 
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ДОПРИНОС ДУШАНКЕ ДИНИЋ-КНЕЖЕВИЋ 

РАЗВОЈУ СРПСКЕ МЕДИЕВИСТИКЕ 

 

 
Сажетак: Душанка Динић Кнежевић била је један од водећих српских медиевиста у 

другој половини ХХ века. Цео радни век провела је на Филозофском факултету у Новом 

Саду, где су генерације студената слушале њена предавања из српске средњовековне 

историје. Активно је учествовала у извођењу наставе на последипломским студијама из 

области медиевистике. Писала је и уџбенике историје за средње школе. Више од три деценије 

систематски је изучавала грађу Дубровачког архива. Као резултат обимног истраживачког 

рада, проистекле су бројне студије и монографије. У центру њеног интересовања налазила се 

историја Срба на простору Подунавља. Међутим, својим радом задужила је и историографију 

суседних народа. Детаљно је проучавала привреду Дубровника у средњем веку, као и 

положај жена у Србији и Дубровнику (XIII–XIV век). Незаобилазна је њена студија 

Дубровник и Угарска у средњем веку, настала коришћењем угарских повеља и необјављене 

грађе из Дубровачког архива. 

 

Кључне речи: Душанка Динић Кнежевић, средњи век, Србија, Дубровник, Угарска. 

 

 

Честита и скромна, одана супруга и брижна мајка, свестрани истраживач, 

борац за историјску истину и правду, др Душанка Динић Кнежевић, убраја се међу 

водеће медиевисте друге половине прошлог века. Универзитетски професор 

историје на основним а касније и на оформљеним последипломским студијама у 

Новом Саду, писац сјајних монографија и радова, педагог који се залагао за 

унапређење наставе историје у основним и средњим школама, дала је сјајан 

допринос на свим нареченим пољима. Својим радовима задужила је не само 

историографију српског већ добрим делом и суседних народа. Средњи век је 

искључиво проучавала на основу поузданих извора и са пуним правом се „гнушала 

приземно-политичког приступа у изучавању историје“, како је једном приликом 

истакла.  
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Рођена је 30. новембра 1935. године у Доњој Речици, крај Прокупља.
1
 

Основну школу је завршила у родном месту, а гимназију у Прокупљу. За време 

Другог светског рата њену породицу је задесила велика несрећа. Групу за историју 

на Филозофском факултету у Београду завршила је у најкраћем року (1954–1958). 

Одмах је уписала последипломске студије у Београду, под руководством професора 

Симе Ћирковића.
2
 Магистрирала је 1960. године са радовима: Утицај куге 1348. 

године на привреду Дубровника
3
 и Српска деспотовина према Турцима од пада 

Цариграда до опсаде Београда (1453–1456).
4
  

Од 1. октобра 1960. године до краја живота радила је на Филозофском 

факултету у Новом Саду, Одсек за историју. Најпре је била асистет на предмету 

Историја народа Југославије у средњем веку. Докторску тезу Положај жена у 

Дубровнику и Србији у XIII и XIV веку одбранила је 18. 1. 1965. на Филозофском 

факултету у Новом Саду, пред комисијом коју су чинили др Ђорђе Сп. Радојичић, 

др Сима Ћирковић и др Бариша Крекић. Од 1966. била је доцент, а за редовног 

професора изабрана је 1979. године. Низ година, самостално је држала предавања и 

вежбе. Од школске 1994/95. изводила је наставу на оформљеним последипломским 

студијама у Новом Саду, где је држала предмет Национална историја средњег века. 

Била је и гостујући професор на Филозофском факултету у Задру. На почетку 

наставничке каријере држала је часове из предмета Увод у историјске студије. 

Предавала је Историју Срба на Филозофском факултету у Новом Саду и студентима 

других наставничких група. 

Као члан Председништва Прве пленарне седнице учествовала је на Десетом 

конгресу историчара Југославије.
5
 Запажени су, између осталих, њени радови 

изложени на Округлом столу Историјског института одржаном 26. и 27. маја 1997. у 

Подгорици, Научном скупу „Браћа Руварац у српској историоградији“ (Музеј 

Срема, 1997), Скупу „1100 година досељавања Мађара у Војводину“ (1997), 

Научном скупу историчара, 20–22. септембра 2000. у Гацку, као и Скупу који је 

одржан 4–5. октобар 2001. године „Јован Рајић – историчар, песник и црквени 

великодостојник“, итд.
6
  

                                                 
1 Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet 1954−1984, Novi Sad 1984, 55; Енциклопедија српске 

историографије (прир. С. Ћирковић и Р. Михаљчић), Београд 1997, 354; Ненад Лемајић, Душанка Динић-

Кнежевић: (30. новембар 1935 − 2. април 2005), Истраживања 16, 2005, 11; Ненад Лемајић, Душанка 

Динић-Кнежевић: (1935−2005), Настава историје 4, 2005, 145−146. 
2 Андрија Веселиновић, Професор Сима Ћирковић и рад на издавању извора, ССА 3, 2004, IX−XVIII. 
3 Dušanka Dinić, Uticaj kuge od 1348. na privredu Dubrovnika,  Годишњак Филозофског факултета у Новом 

Саду (даље: ГФФ) V, 1960, 11−33. 
4 Душанка Динић-Кнежевић, Српска деспотовина према Турцима од пада Цариграда до опсаде Београда 

(1453−1456), ГФФ VI, 1961, 126−142. 
5 Н. Лемајић, Душанка Динић-Кнежевић, 21. 
6 Душанка Динић-Кнежевић, Досељавање Мађара у српској историографији, Зборник радова са Научног 

скупа ,,1100 година досељавања Мађара у Војводини“, Нови Сад − Београд 1997, 221−228; Душанка 

Динић-Кнежевић, Зетски примоски градови у светлу дубровачких извора, Средњовјековна историја Црне 

Горе као поље истраживања: Зборник радова са Округлог стола Историјског института, књ. 3, Подгорица 

1999, 131−140; Душанка Динић-Кнежевић, Иларион Руварац о Србима у средњовековној Угарској, 

Зборник радова Научног скупа Браћа Руварац у српској историографији и култури, Н. Сад − С. 



547 

 

Била је ангажована на више пројеката Одсека за историју у Новом Саду, од 

којих ћемо поменути неколицину: Материјална култура јужне Угарске у средњем 

веку (научноистраживачки пројекат, носилац Ј. Ковачевић, Нови Сад 1981), 

Историја народа и народности Војводине од 16. до 20. века (научноистраживачки 

пројекат, носилац С. Гавриловић, Нови Сад 1986), Развој проучавања археологије, 

класичних студија и историја тла Војводине: истраживања од значаја за развој 

научних дисциплина (научноистраживачки пројекат, носилац Н. Гаћеша, Нови Сад 

1988), Прилог проучавању братовштине текстилних радника у средњовековном 

Дубровнику (научноистраживачки пројекат, носилац Д. Динић Кнежевић, Нови Сад 

1991), Социјалне, религијске и културне прилике на тлу Војводине у средњем и 

новом веку (руководилац пројекта Д. Динић Кнежевић, Нови Сад 1994) итд. 

У периоду од 1979. до 1986. године била је шеф Катедре за историју. Током 

радног века сарађивала је са Матицом српском и САНУ.
7
 Била је члан многобројних 

комисија за одбрану дипломских, магистарских и докторских теза, у Новом Саду и 

Београду. Објављивала је радове у угледним часописима који су излазили широм 

бивше Југославије, али и у иностранству (Русија, Бугарска). 

Сматрала је да капитална дела Историја српског народа, Енциклопедија 

српске историографије и Лексикон српског средњег века симболизују „победу 

стваралаштва над снагама деструкције и зла“.
8
 Активно је учествовала на припреми 

Лексикона српског средњег века за који је приредила следеће одреднице: Власи, 86–

87; Врховнина, 107–108; Вуна, 109; Жена, 189–191; Калуђер, 271, Калуђерица, 272; 

Клашње, 296–297; Куга, 339–340; Миграције, 403–406; Поп / Р. Поповић, Д. Динић 

Кнежевић, Р. Михаљчић, 553–554; Свита, 657–658; Тканине, 734–735; Ћелатор, 

751; Удовица, 759–760.
9
 

Као коаутор, написала је више уџбеника историје за средње школе, од којих 

су неки доживели многобројна реиздања.
10

 Дакле, поред универзитетске наставе, 

                                                 
Митровица 1997, 61−70; Душанка Динић-Кнежевић, Јован Рајић о Србима на подручју данашње 

Војводине до првих деценија XVI века, Зборник радова Научног скупа Јован Рајић – историчар, песник и 

црквени великодостојник, поводом 275. годишњице рођења и 200 годишњице смрти, Нови Сад 2002, 

135−144; Душанка Динић-Кнежевић, Становништво са поседа Косача у средњовековном Дубровнику, 

Научни скуп историчара у Гацку 20−22. Септембар 2000, Билећа−Гацко−Београд 2002, 477−493. 

7 Између осталог за: Српски биографски речник 1, Нови Сад 2004, написала је одреднице: Барбара 

Франкопан Бранковић (стр. 420) и Богавац Милаковић (589−590).   
8 Радинка Колаковић, Портрети и разговори, Са др Душанком Динић-Кнежевић, Настава историје 10, 

1999, 107. 
9 Лексикон српског средњег века (прир. Сима Ћирковић и Раде Михаљчић, Београд 1999; За 

Енциклопедију српске историоградије приредила је следеће одреднице: ЗМС зс ДН (стр. 81), ЗМС за И 

(81−82), ФФ у НС (Одсек за историју) (154−156), П. Поповић (595). 
10 Историја цивилизације: за III разред усмереног образовања за струку делатности у области културе 

и јавног информисања музејске струке, М. Петровић, Н. Гаћеша, Д. Динић-Кнежевић, Л. Ракић, Завод за 

уџбенике и наставна средства, Београд 1982¹; Историја: за I разред усмереног образовања 

културолошко-језичке, правно-биротехничке, просветне и драмске струке, Н. Гаћеша, Д. Динић-

Кнежевић, Н. Бојовић, Р. Шпадијер,  Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1989²; Историја: за 

први разред гимназије и први разред стручних школа: (културолошки техничар, правни техничар, 

биротехничар), Н. Гаћеша, Д. Динић-Кнежевић, Н. Бојовић, Р. Шпадијер, Р. Кољеншић, Завод за 

уџбенике и наставна средства, Београд 1990³, Историја: за I разред гимназије (свих смерова), Н. Гаћеша, 
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залагала се за што свестраније проучавање историје у основним и средњим 

школама. Према њеном мишљењу фонд од једног часа историје у V разреду је 

недовољан. То је наставни предмет, говорила је својевремено др Душанка Динић 

Кнежевић од прворазредног значаја за „формирање националне свести, патриотизма 

и погледа на свет младих људи“.
11

 Поводом јубилеја „Шестогодишњица Косовске 

битке“ држала је успешно предавање на семинару пред око 500 професора и 

наставника историје из школа у Србији.
12

 Низ година била је члан редакције и 

издавачког савета часописа Настава историје. 

Деценијама је истраживала и проучавала, вредно и неуморно, грађу у 

Дубровачком архиву, који представља „неисцрпни извор сазнања“ о нашим 

народима, како је истицала.
13

 Њени радови су оригинални, јер су засновани на 

марљивом читању и исписивању изворне грађе на латинском језику (који је сјајно 

знала). 

Најпре су се у фокусу њених интересовања нашле привредне теме, које су 

добрим делом везане за историју Дубровника. У раду Трговина вином у Дубровнику 

у XIV веку мање пише о земљишту за винограде и обради винограда, а знатно више 

о унутрашњој трговини вином, увозу и извозу.
14

 Скренула је пажњу на податке о 

продаји винограда, јер су сачувани многобројни подаци од краја ХIII века. Такође, 

искључиво на основу грађе донела је у раду податке о кретању цене вина током XIV 

века. Вино будуће бербе највећу цену је постигло у периоду од 1348. до 1351. 

године, када се ведро продаје за 1 перпер. Указала је и на чињеницу да су 

Дубровчани ради заштите сопствене производње веома рано донели одредбе којима 

се забрањује увоз страног вина, укључујући и оно са отока. Изузетно значајан рад 

завршава констатацијом „да је Дубровник живео од занатства и трговине и да су 

виногради представљали скоро једино природно богатство“.
15

 

Већ 1967. године посветила се трговини житом у Дубровнику. Увоз житарица 

и набавка жита представљали су „један од важнијих момената у животу града“.
16

 На 

овом послу сви су били ангажовани: дубровачка влада, трговци и добар део 

градског становништва. У раду истиче да је дубровачка влада користила сваку 

могућност да дође до доброг и јефтиног жита. Рад садржи детаљну табелу, која 

                                                 
Д. Динић-Кнежевић, Н. Бојовић, Р. Шпадијер, Р. Кољеншић, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 20008. 
11 Р. Колаковић, Портрети и разговори, Са др Душанком Динић-Кнежевић, 108. 
12 Душанка Динић-Кнежевић, Српске земље од Маричке до Косовске битке, Српски народ у другој 

половини XIV века и у првој половини XV века, Зборник радова посвећен шестогодишњици косовске 

битке, Београд 1989, 19−28; Организатори семинара били су: Друштво историчара Србије и Војводине, 

Филозофски факултет у Новом Саду и Београду, Републички завод за унапређење васпитања и 

образовања СР Србије, Педагошки завод Војводине и Завод за унапређење васпитања и образовања 

Београд. 

13 Р. Колаковић, Портрети и разговори, 108. 
14 Dušanka Dinić-Knežević, Trgovina vinom u Dubrovniku u XIV veku, ГФФ IX, 1966, 39−85. 
15 Dušanka Dinić-Knežević, Trgovina vinom u Dubrovniku u XIV veku, 83−84; У склопу ове теме, наредне 

године објавила је рад о мерама за вино. Вид.: Dušanka Dinić-Knežević, Prilog proučavanju mera za vino u 

Dubrovniku u XIV veku, Historijski zbornik (даље: HZ) 19/20, 1966−1967, 419−427. 
16 Dušanka Dinić-Knežević, Trgovina žitom u  Dubrovniku u XIV veku, ГФФ X, 1967, 79. 
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хронолошки прати период од 1303. до 1399. године. На основу ње, лако се може 

пратити цена жита, његово порекло, али и године када га Општина продаје (када га 

је у граду било довољно и није било магацина за смештај) или дели. Приказала је и 

цене јечма од 1311. до 1399. године. Захваљујући добро вођеној политици 

дубровачке владе када је реч о организацији увоза жита, у Дубровнику „није било 

глади“ која је често погађала друге балканске земље.
17

 Интересовање за житарице у 

привредним токовима заокружила је радом Промет житарица између Дубровника 

и ближег залеђа у средњем веку.
18

 

Поред уља, детаљно је истраживала и трговину дрветом у Дубровнику.
19

 На 

основу расположивог материјала осврнула се на места из којих се Дубровник 

снабдевао дрветом, врстама дрвета и његовој намени, као и на унутрашњу трговину 

дрветом. Иако су претходно објављени радови који су превасходно везани за 

историју бродоградње, ауторка се по први пут искључиво усредсредила на трговину 

дрветом, чиме је значајно обогатила историографију. 

У том периоду, почела је озбиљно да се занима за историју дубровачког 

сукнарства. Из њеног пера проистекли су радови: Петар Пантела – трговац и 

сукнар у Дубровнику; Положај текстилних радника у Дубровнику у првој половини 

XV века; Кредитори дубровачког сукнарства.
20

 Вишегодишња истраживања 

заокружила је монографијом: Тканине у привреди средњовековног Дубровника.
21

 Ова 

студија пружа сјајан увид у врсте тканина које су се налазиле у промету и њиховим 

ценама: фландријско сукно из Ипра, брокати проткани златом, пурпурне тканине из 

Византије, итд. Дубровчани су скупоцене тканине набављали у Персији, Сирији, 

Предњој Азији, Византији, као и у западноевропским земљама. Каравани 

натоварени тканинама су стизали и у средњовековно Србију. Посебно се осврнула 

на мануфактурну производњу сукна, која је у Дубровнику започела 20-их година 

XV века. 

Прерађену докторску дисертацију, Положај жена у Дубровнику у XIII и XIV 

веку, објавила је 1974. године.
22

 Монографија се састоји из следећих поглавља: 

„Жене у привреди“ (стр. 1–60), „Жена у браку“ (61–123), „Положај жене“ (123–135), 

„Морал“ (135–147), „Духовни живот“ (147–161), „Жена у кући“ (161–169), „Одело и 

накит“ (169–185) и „Закључак“ (185–191). Бариша Крекић констатује да је 

„Душанка Динић-Кнежевић била први историчар која је отворила нове путеве у 

                                                 
17 D. Dinić-Knežević, Trgovina žitom u  Dubrovniku u XIV veku, 130. 
18 Dušanka Dinić-Knežević, Promet žitarica između Dubrovnika i bližeg zaleđa u srednjem veku, ГФФ 12/1, 

1969 (1970), 73−87. 
19 Dušanka Dinić-Knežević, Trgovina uljem u Dubrovniku u XIV stoleću, HZ 23−24, 1970−1971, 287−306; 

Dušanka Dinić-Knežević, Trgovina drvetom u  Dubrovniku u XIV veku, ГФФ XIV/1, 1971, 9−29.  
20 Душанка Динић-Кнежевић, Петар Пантела − трговац и сукнар у Дубровнику, ГФФ ХIII/1, 1970, 1−58; 

Душанка Динић-Кнежевић, Положај текстилних радника у Дубровнику у првој половини XV века, 

Југословенски историјски часопис (даље: ЈИЧ) 17, 1−4, 1978, 126−142; Душанка Динић-Кнежевић, 

Кредитори дубровачког сукнарства, ЈИЧ 20, 1−4, 1981, 237−259. 
21 Душанка Динић-Кнежевић, Тканине у привреди средњовековног Дубровника, Београд 1982. 
22 Душанка Динић-Кнежевић, Положај жена у Дубровнику у XIII и XIV веку, Београд 1974. 
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истраживању положаја жена у Дубровнику XIII и XIV веку“.
23

 Ivo Goldstein за њену 

књигу додаје да је важна „не само због обиља изнесених података, већ и зато што 

нам даје увид у концепције хисторичара који су нам донедавно били потпуно 

непознати“.
24

 Ослањајући се пре свега на архивску грађу, ауторка доноси обиље 

нових података који се односе на жене свих друштвених слојева у нареченом 

периоду. Пре свега, прављена је јасна разлика између ропкиња и слушкиња. На 

основу Дубровачког статута и нотарских списа види се неравноправност жена и 

немогућност њиховог учешћа у градској управи. Доста информација је прикупљено 

о блуду и силовањима, ванбрачној деци, проституцији, конкубинату и сексуалним 

преступима. У монографији доноси обиље информација који се односе на брак, од 

обичајног права, преко финансијских и моралних обавеза. Интересантно је да су 

подаци који се односе на религиозност и образовање прилично штури. Дубровчанке 

(припаднице богатијег слоја друштва) су носиле скупоцене хаљине и накит, 

прављен по италијанским узорима. Немогуће је, од времена објављивања ове 

монографије, писати о женама на простору Балкана без њеног коришћења.
25

  

Полазећи од чињенице да домаћи и мађарски историчари нису посветили 

адекватну пажњу односу Дубровника и Угарске током средњег века, ауторка се 

одлучила да напише синтезу: Дубровник и Угарска у средњем веку.
26

 На тај начин је 

подједнако задужила хрватску, мађарску и српску историографију. Приликом 

писања користила је публиковане збирке извора, одлуке већа Дубровачке 

републике, писма и упутства, повеље угарских владара, те дела дубровачких и 

мађарских хроничара и историчара. Хронолошки, ауторка прати период од првих 

познатих контаката Дубровника и Угарске до Мохачке битке (1526). Наравно, 

посебно се осврће на 1358. годину која представља дипломатску, политичку и 

привредну прекретницу у односима. Значајно запажање односи се на присуство 

Дубровчана у привредним токовима Угарске, које је било далеко веће утицајније 

него што се до тада мислило. Синтеза садржи следећа поглавља: „Први додири и 

односи и долазак под Угарску власт“ (стр. 13–21), „Угарска заштита од 1359. до 

1382.“ (22–40), „Дубровник према наследницима краља Лудовика (до 1409) и 

унутрашњим борбама у Угарској“ (41–58), „Жигмунд Луксембуршки као природни 

господар“ (72–104), „Угарска заштита у раздобљу метежа и промена (1438–1458)“ 

(105–133), „Између Угарске и Турске“ (134–173), „Привредне везе и односи“ (174–

203) и „Мађари у Дубровнику“ (204–213). Ту се још налазе: „Извори и литература“, 

„Закључак“, „Резиме“ и „Регистар“. Посебан значај, истиче ауторка, Угарска за 

Дубровник добија након пада балканских земаља под власт Османлија. Од тада се 

више користи поморски пут од Дубровника до Сења, а затим копнени преко 

                                                 
23 Bariša Krekić, Prostitution and sexual violence in Dubrovnik at the beginning of the fifteenth century, 

Истраживања 16, 2005, 134. 
24 Ivo Goldstein, Prikazi i ocjene, HZ XXXIII−XXXIV, 1, 1980−1981, 407−410. 
25 Женама су посвећени и следећи радови: Dušanka Dinić-Knežević, Homo sui juris: emancipacija u 

srednjovekovnom Dubrovniku, ГФФ 15, 1, 1972 (1973), 28−32; Душанка Динић-Кнежевић, Прилог из 

живота калуђерица у средњовековном Дубровнику, Истраживања 6, 1978, 325−330; Душанка Динић-

Кнежевић, Прилог из живота жена у средњовековном Дубровнику, Истраживања 13, 1990, 61−72. 
26 Душанка Динић-Кнежевић, Дубровник и Угарска у средњем веку, Нови Сад 1986. 
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Хрватске и Славоније за Будим. Извозили су тканине, накит и колонијалну робу, а 

из Угарске набављали племените метале. Угледни људи, као што су Корчуланци 

Матко, Франко, Петар и Иван налазили су се на важним позицијама у доба краља 

Жигмунда, као и Дамњан Ђурђевић за време краља Матије Корвина. Мађари су 

такође боравили у Дубровнику, а неки од њих су се и трајно тамо населили. Везе 

Угарске и Дубровника нису у потпуности прекинуте ни после Мохачке битке. 

Посебну пажњу др Душанка Динић Кнежевић посветила је проблему 

миграција, односно кретању и померању становништва. То је „сталан процес који је 

пратио и српско друштво“, а није га зауставило „ни формирање државе и 

учвршћивање феудалних односа“.
27

 Привредни успон Дубровника, економски и 

политички разлози, условили су кретање становништва ка Приморју. У 

монографији Миграције становништва из јужнословенских земаља у Дубровник 

током средњег века ауторка подједнако прати тиха али и планска (стихијска) 

кретања становништва ка овом граду.
28

 Поред „Увода“, „Закључка“, „Резимеа“, 

„Извора“, „Литературе“ и „Регистра“, дело садржи следећа поглавља: „Робље“ (стр. 

15–34), „Послуга“ (35–58), „Шегрти и мајстори“ (59–108), „Земљорадници и 

сточари“ (109–122), „Духовна лица“ (123–146), „Жене“ (147–168), „Пословни људи“ 

(169–232) и „Масовне навале на град“ (233–252). Да посао на изради ове 

монографије није био ни једноставан ни лак, скреће пажњу др Душанка Динић 

Кнежевић на самом крају, без обзира на сачувану архивску грађу.
29

 Процват 

рударства у средњовековној Србији и Босни условио је кретање дубровачких 

трговаца са слугама, шегртима и мајсторима ка унутрашњости. С друге стране, из 

ових крајева у Дубровник је стизала неквалификована радна снага, односно људи 

без посебног занимања. Они, којима је пошло за руком да се „домогну града, 

настојали су да ту и остану“.
30

 Наводи имена странаца, Италијана, Шпанаца, 

Мађара, Немаца, Белгијанаца и других, који су као врсни мајстори долазили из 

западноевропских земаља. На повећање броја становништва Дубровника у великој 

мери је утицало увођење мануфактурне производње сукна 20-их година XV века, 

када се у производњу укључују сви слојеви друштва. У време турских освајања 

пословни људи из Србије и Босне склањали су свој иметак у Дубровник. Посебно се 

осврће на склапање бракова између грађана Котора и Дубровника, чак и у време кад 

је по дубровачким одредбама то било строго забрањено. Међутим, у граду се ипак 

строго водило рачуна о питањима усељавања, исељавања и пријему у дубровачко 

грађанство. Резимирајући резултате истраживања, ауторка је дошла до закључка да 

је „за средњовековни Дубровник верска и друштвена припадност била значајнија од 

етничке“, што му је омогућило да сачува своју самобитност и посебност у односу на 

православно залеђе.
31

 

                                                 
27 Р. Колаковић, Портрети и разговори, 106. 
28 Душанка Динић-Кнежевић, Миграције становништва из јужнословенских земаља у Дубровник током 

средњег века, Нови Сад 1995. 
29 Д. Динић-Кнежевић, Миграције, 253. 
30 Исто, 254. 
31 Исто, 258. 
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Знатно раније (1973) посветила се миграцијама нашег становништва у 

Италију.
32

 Словенско становништво је преко Дубровника и Неретве одлазило у 

Италију на одређено време или за стално. Најпре пише о извозу робља. Прва вест 

потиче из 1253. године „кад конавоски кнез Чрномир протестује код Дубровчана, 

јер су отели и продали неколико његових људи“.
33

 Од почетка XIV века све мање 

робља, а далеко више слободне радне снаге, налази се у промету. На основу табела 

могу се прати места која људи напуштају, куда одлазе, године службе и број особа. 

Становништво из Стона, Требиња, Дабра, Пељешца, Хума, Ускопоља, Дубровника, 

Гацка, Поповог Поља, најчешће одлази за Венецију, Фиренцу, Анкону, Кремону, 

Болоњу, Ђенову, Бари и друга места. Поред ретких који су остајали у Италији 

доживотно, најчешће су тамо боравили 25, 20, 16, 15, 12, 10 година или неколико 

месеци. Наши људи, као робови или слободна послуга, „могли су се срести по 

кућама грађана скоро свих медитеранских земаља“, закључује ауторка на крају 

рада.
34

 

Простор јужне Угарске и Подунавља, као и живот Срба, дуго су заокупљали 

пажњу др Душанке Динић Кнежевић. Интересовала се за политички, привредни, 

друштвени живот, али и за критичку историографију која се још од XVIII века 

бавила овом проблематиком. 

Научну и ширу јавност задужила је 1975. године радом о Сремским 

Бранковићима.
35

 Поједини истраживачи из друге половине XIX века, понети 

националним одушевљењем, занемарили су чињеницу да је „Срем био угарска 

државна територија на којој су Бранковићи добили само одређене поседе“, те да су 

српски деспоти били укључени у угарски феудални поредак, уз обавезу војне 

службе и верности.
36

 Уз обилно коришћење угарске изворне грађе и ослањајући се 

на хроничара Бонфинија закључује да је Вук Гргуревић „најраније у другој 

половини 1464“ могао ступити у службу угарског краља Матије Корвина.
37

 После 

изношења свих детаља везаних за живот деспота Вука, осврће се на долазак синова 

деспота Стефана и деспотице Ангелине у Срем. Наводе се њихови поседи, учешће у 

сукобима око избора новог краља након смрти Матије Корвина, унутрашњи сукоби 

међу великашима, повлачење депота Ђорђа из јавног живота и његово монашење. 

Осврће се на повеље које су издали Бранковићи из Срема, као и на њихове 

градитељске подухвате. Врло важна је била војна служба, коју јасно и прецизно 

дефинише. 

Интересовала се за словенско становништво настањено на простору јужна 

Угарске. У раду Словенски живаљ у урбаним насељима средњовековне јужне 

                                                 
32 Dušanka Dinić-Knežević, Prilog proučavanju migracija našeg stanovništva u Italiju tokom XIII i XIV veka, 

ГФФ XVI/1, 1973, 39−62. 
33 Исто, , 40, нап. 6а. 
34 Исто, 61. 
35 Dušanka Dinić-Knežević, Sremski Brankovići, Istraživanja 4, 1975, 5−46. 
36 Исто, 5. 
37 Исто, 8, нап. 19. 
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Угарске бави се градским насељима.
38

 Рад је заснован на изворима који потичу из 

Угарске дворске канцеларије, Папске курије, на резултатима топономастике и 

литератури на мађарском и српском језику. У потпуности је успела да одговори на 

постављени истраживачки задатак, односно да информише читаоца о словенском 

становништву у Београду, Земуну, Митровици, Сланкамену, Иригу (castelum Arky), 

Јарку, Карловцима (castelum Karom), Петроварадину, Черевићу, Баноштору, 

Купинику, Илоку и другим местима. Словена је било на простору целе Угарске, а не 

само у граничним подручјима. Пад Деспотовине а затим српски деспоти у јужној 

Угарској допринели су интензитету словенских миграција ка северу.
39

 

У раду Наша критичка историографија о српском живљу на подручју 

данашње Војводине у средњем веку прати резултате историчара, од XVIII до краја 

ХХ века, који се односе на живот и делатност Срба на простору јужне Угарске.
40

 

Најпре полази од ставова грофа Ђорђа Бранковића који је у свом обимном делу 

покушао да докаже да је потомак владарске породице Бранковић. Јован Рајић је у III 

књизи своје Историје прихватио став грофа Ђорђа да је Вук Гргуревић 1471. 

изабран за деспота, те да је столовао у Сланкамену (град „Feyerk“ – „Главати 

камен“). Ову заблуду, која се дуго провлачила кроз литературу, исправио је тек 

Иларион Руварац. Крај ХIХ века означава период у којем се критички преиспитује и 

изучава прошлост Срба у Подунављу. Пошто је прошла кроз обиље литературе, и 

између осталих дела Г. Витковића, А. Ивића, К. Јиречека, С. Новаковића, Д. 

Поповића и других, констатује да је Сима Ћирковић у оквиру Историје српског 

народа (књ. II) дао најпотпунији преглед о Србима северно од Саве и Дунава, 

заснован на коришћењу новијих извора и критичком преиспитивању литературе. 

Скупштина Универзитета 1999. године поводом обележавања тридесет 

година рада доделила јој је Повељу са бронзаном плакетом за изузетан допринос и 

остварене резултате у раду и развоју Универзитета у Новом Саду. Пет година 

касније, уручена јој је Награда за животно дело Универзитета у Новом Саду.
41

 

Упокојила се, након дуге и тешке болести, 2. априла 2005. године у Новом Саду. 

Колеге са Одсека за историју у Новом Саду нису заборавиле њену дугогодишњу, 

коректну, искрену, несебичну и успешну сарадњу. У знак захвалности, посвећен јој 

је бр. 16 часописа Истраживања (била је дугогодишњи члан редакције).
42

 Ту  је 

постхумно објављен њен последњи рад: Аграрни односи на тлу јужне Угарске у 

средњем веку.
43

 

                                                 
38 Душанка Динић-Кнежевић, Словенски живаљ у урбаним насељима средњовековне јужне Угарске, 

Зборник Матице српске за историју (даље: ЗМСИ) 37, 1988, 7−42. 
39 Исто, 40−41. 
40 Душанка Динић-Кнежевић, Наша критичка историографија о српском живљу на подручју данашње 

Војводине у средњем веку, ЗМСИ 54, 1996, 193−230. 
41 Životopis № 9 nagrađenih profesora za životno delo na Univerzitetu u Novom Sadu, Novi Sad 2004, 51−62. 
42 У овом броју радове, у знак успомене на др Д. Динић Кнежевић, објавили су: Н. Лемајић, Л. Блехова 

Челебић, С. Божанић, М. Бошков, С. Гавриловић, Ј. Калић, Д. Ковачевић Којић, Д. Ковачевић, Б. Крекић, 

Љ. Кркљуш, М. Маловић Ђукић, В. Манојловић Николић, К. Марицки Гађански, П. Рокаи, С. Томин, Ђ. 

Тошић, С. Ћирковић, Р. Ћук, Ђ. Харди, Б. Храбак и С. Шаркић.  

43 Душанка Динић-Кнежевић, Аграрни односи на тлу јужне Угарске у средњем веку, Истраживања 16, 

2005, 23−36. 
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Иако нас је прерано напустила, др Душанка Динић Кнежевић остаће 

упамћена по својим радовима, чија је оригиналност и изворна вредност немерљива. 

Аутор овог текста направио је извод из најважнијих студија и монографија, у 

покушају да још једном скрене пажњу на допринос др Душанке Динић Кнежевић 

развоју српске, балканске и европске медиевистике.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
44 Комплетну библиографију вид. у: Н. Лемајић, Душанка Динић-Кнежевић: (30. новембар 1935 − 2. 

април 2005), 13−21. 
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THE CONTRIBUTION OF DUŠANKA DINIĆ-KNEŽEVIĆ 

TO SERBIAN MEDIEVAL STUDIES 
 

Summary 

 

Dušanka Dinić-Knežević was one of the most distinguished Serbian medievalists 

in the second half of the 20th century. She spent all of her working life at the University 

of Novi Sad, teaching medieval Serbian history. She also took significant part in lecturing 

postgraduate students and was an author of grammar school textbooks. 

For more than three decades Dušanka Dinić-Knežević had been systematically 

studying the material of the Dubrovnik Archive and producing numerous studies and 

monographs. 

The main focus of her research was the history of Serbs inhabiting the territories 

around the Danube, but she also contributed a great deal to the historiography of the 

adjacent regions and nations. She researched the economy of Dubrovnik, as well as the 

position of women both in Serbia and Dubrovnik during 13th and 14th century. She was 

the author of a very important study dealing with Dubrovnik and Hungary in the Middle 

Ages, which came as a result of using Hungarian charters and the unpublished material of 

the Dubrovnik Archive. 
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СРПСКЕ ДУХОВНЕ ВЕРТИКАЛЕ 
Истакнуте личности Бачкопаланачког краја 

 

 
Сажетак: У овом раду упућујемо на живот и дело писца и свештеника Стевана 

Болманца (Обровац, 1829 (1834) – манастир Манасија, 1909), правника и књижевника Ђорђа 

Бугарског (Параге, 1841 – Загреб, 1892), политичара Милета Брадваровића (Стара Паланка, 

1843 – Вршац, 1890), глумца Миливоја Барбарића (Нештин, 1861 – Осијек, 1925), педагога 

Божидара Борђошког (Силбаш, 1867 −  Сомбор, 1922), лекара Саву Бугарског (1897 – 

Београд, 1945), а посебну пажњу ћемо посветити, по нама, најзначајнијем Србину који је 

деловао у области културе на овом простору: књижевнику, глумцу и монаху Ђорђу Герману 

Јовановићу. 

 

Кључне речи: филозофија паланке, паланачки менталитет, Болманац, Бугарски, 

Брадваровић, Барбарић, Борђошки, Јовановић. 

 

 

Уверен сам да ћемо радом о истакнутим Србима Бачкопаланачког краја  

допринети макар мало разбијању мита о паланачком менталитету који је 

дијагностификован филозофијом паланке. Да ћемо показати да паланачки 

менталитет станује у главама људи, а не у малим или великим местима. 

Проналажење и откривање, свету и завичају, истакнутих личности које су у давној 

прошлости, али и не тако давној, живеле и деловале на простору, на којем ми сада 

живимо помоћи ће нам да схватимо да живот и свет не постоје само због нас. 

Наиме, човек је склон да свет посматра само у димензији садашњости кроз наочаре 

солипсизма. Односно, да свет постоји само због мене, за мене, и да он постоји само 

сада и данас. И управо је то суштина паланачког менталитета – не као нечег доброг, 

светлог и људског, већ као квинтесенција нечег лошег, мрачног и подљудског. 

Димензије прошлости и будућности и димензије друштвености и комунитарности 

постмодерном, односно паланачком − егоистичном човеку биле су, јесу и биће увек 

потпуно стране. 

Али понекад је потребно да застанемо, погледамо се у огледало и схватимо 

да ми овде данас не бисмо ни бивали да није било наших предака, а посебно не оних 
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који су стварали дела по мери лепог, доброг и истинитог. Наша обавеза је да 

пронађемо све оне наше претке који су саградили путеве, мостове, школе, цркве, 

млинове, затим оне који су спевали песме, написали приче и романе, превели дела 

са страних језика, основали позоришта, саставили музичке хорове, основали 

спортске клубове и шта све већ не. Морамо да проучимо њихова дела, осветлимо 

њихове животе и све то да забележимо како бисмо пре свега себи показали где нам 

је место и зашто смо рођени. Ми мислимо да свет око нас постоји сам од себе, сам 

по себи (Ding an sich), као нешто што је богом дано. Међутим, ми заборављамо да 

’ништа не пада с неба без одређеног разлога’ и да је требало уложити огроман труд 

генерација и генерација да би се створила добра дела која нама данас олакшавају 

живот.      

Због тог сазнања и ми ево сада крећемо тим непознатим и неоткривеним 

стазама наше прошлости и увек се безгранично обрадујемо када из непрозирне 

повести засијају људи који су нас  својом делатношћу, односно добрим делима која 

су стварали, задужили, а ми ево тога нисмо нимало свесни. Наша улога се састоји у 

томе да помогнемо да они буду уписани у духовне вертикале српске културе на 

овом простору. 

У овом раду упућујемо на живот и дело писца и свештеника Стевана 

Болманца (Обровац, 1834 – манастир Манасија, 1909), правника и књижевника 

Ђорђа Бугарског (Параге, 1841 – Загреб, 1892), политичара Милета Брадваровића 

(Стара Паланка, 1843 – Вршац, 1890), глумца Миливоја Барбарића (Нештин, 1861 – 

Осијек, 1925), педагога Божидара Борђошког (Силбаш, 1867 −  Сомбор, 1922),  

лекара Саву Бугарског (1897 – Београд, 1945), а посебну пажњу ћемо посветити, по 

нама, најзначајнијем Србину који је деловао на овом простору: Ђорђу 

Јовановићу. Српски књижевник, глумац и монах Ђорђе Герман Јовановић родио се 

у Нештину 1863. године. Одбор за подизање спомен-обележја Матице српске Бачка 

Паланка, априла 2013. године одао је почаст и обележио 150 година од рођења 

Ђорђа Јовановића. Овај истакнути Србин умро је веома млад, у својој двадесет и 

деветој години, 1892, и  сахрањен је на нештинском гробљу. 

Мало се који народ знао огрешити о своје знамените претке као што то зна 

наш народ. Са уверењем да ћемо барем мало успети да ту слику о себи улепшамо 

упућујемо читаоце нашег зборника на ове истакнуте Србе који су задужили не само 

своје савременике већ и своје потомке.  

   

1. Стеван Болманац 

 

Књижевник и свештеник Стеван (Симеон) Болманац рођен је 1834. године у 

Обровцу, поред Бачке Паланке. Бавио се световном и црквеном књижевношћу и то 

пре свега поезијом. Писао је патриотске, морално-поучне и пригодничарске песме и 

то све у духу народне поезије. Писао је текстове о пчеларству, а то је, да подсетимо, 

време у коме су Матица српска и матичарство били у зениту. Матице словенских 

народа су настајале по угледу на уређени свет пчела. Пчеларство је било веома 

цењена и узорна делатност, која је стављана на пиједестал уметности.  
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Болманац је објављивао књижевне радове у Духовној стражи, Гласу епархије 

Нишке и Босанској вили. Занимала га је историја права, бавио се географијом, а 

посебно су га одушевљавале народне песме. Објавио је следећа дела: Торжество 

добродјетели у деветнаест црквени слова, Нови Сад 1863; Шематизам 

источноправославне митрополије српске у Аустроугарској год 1878, Панчево 1878; 

Спеви Стевана Болманца свештеника александровског, Ниш 1895; Задужбина или 

зидање и петстолетна прослава манастира (Ресаве) Манасије 1407−1907, Параћин 

1906. 

Стевана Болманца је велики српски песник Јован Грчић уврстио у своју 

Историју српске књижевности из 1906. године, а у својим радовима га спомиње и 

познати међуратни српски историчар Димитрије Кириловић. 

По завршетку основног школовања Болманац је почео да ради као писар у 

Карловцу 1856. године, затим је похађао богословију у Плашком, да би у Бечеју 

почео да ради као ђакон 1863. године. Свештенички је службовао у Банату а 

замонашио се пред крај живота. У међувремену је био и посланик у угарској 

скупштини. Кратко време је био старешина манастира Грачаница, да би се упокојио 

у манастру Манасија 1909. године. 

На темељу реченог видљиво је да је Стеван Болманац значајна личност за 

српску културу у најширем смислу. Мештани Обровца и Бачка Паланка треба да 

буду поносни на овог свог претка који је свом народу верно служио и када је био 

свештеник, и када је био посланик, али и песник, и због тога свакако ваља 

пригодном спомен-плочом обележити његов живот и рад, како у Обровцу тако и у 

Бачкој Паланци. 

О Стевану Болманцу грађу смо црпили из Матичиног Српског биографског 

речника из 2005. године из прилога који је написала Татјана Пивнички Дринић.
1
        

 

2. Ђорђе Бугарски 

 

Песник, правник и политичар Ђорђе С. Бугарски родио се 1841. године у 

Парагама. Његов отац је у Парагама живео и обављао посао учитеља. Ђорђе је у 

Парагама похађао и завршио основну школу. Пошто је био добар ученик, отац га је 

уписао у ондашњу Новосадску православну гимназију (данашњу Јовину гимназију), 

а потом је завршио знамениту Карловачку гимназију. Као и већина српских ђака 

студената са простора Бачке, Бугарски је школовање наставио у Будимпешти, где је 

похађао високу школу, угледни Текелијанум, и слушао филозофске предмете, а 

потом је ту завршио правне студије. 

Текелијанум је задужбина коју је основао један од најпознатијих српских 

добротвора у нашој историји − Сава Текелија, 1838. године у Пешти. Његова жеља 

је била да се у Текелијануму школују сиромашни и најбољи српски ђаци и студенти 

из свих крајева где су живели Срби. Импозантан је број питомаца који су прошли 

кроз Текелијанум. Од 1838. до 1914. године у њему је боравило и школовало се око 

                                                 
1 Татјана Пивнички Дринић, Болманац, Стеван, у: Српски биографски речник, 1, Матица српска, Нови 

Сад 2005. 
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350 ученика и студената. Управник Текелијанума једно време (1863−1869) је био и 

наш песник Јован Јовановић Змај који је тада завршавао студије медицине. Вредна 

помена је и чињеница да је у Текелијануму скоро три године становао Никола 

Тесла, као и песник Лаза Костић. 

Бугарски је прве песме почео да пише већ у Новом Саду, док је похађао прве 

разреде гимназије. Његов књижевни рад је посебно дошао до изражаја у време 

студирања. Тада је био истакнути члан студентског омладинског удружења 

„Преодница“. У то време су Лаза Костић и Коста Руварац уређивали књижевни лист 

под именом Преодница, а наш Ђорђе Бугарски је био један од покретача и 

сарадника тог, за историју српске књижевности, веома вредног зборника 

омладинских литерарних радова. 

Божидар Ковачек, блаженопочивши председник Матице српске, у 

Текелијанумској историји
2
 наводи да је Ђорђе Бугарски у Пешти 1862. године 

објавио прву и једину књигу песама под називом Стручак. По Ковачеку, ове 

лирске, баладичне и патриотске песме се не одликују неким нарочитим књижевним 

вредностима тако да Бугарском не припада истакнуто место у историји српске 

књижевности, али је он свакако у њу уписан. Песме је објављивао у Даници, и то 

четрнаест песама, а објављивао их је и у Јавору и у Летопису Матице српске. Свуда 

се потписивао са, у оно време, веома популарним свесловенским именом Милољуб. 

Поред песама млади Ђорђе је писао и огледе из психологије и објављивао их у 

Даници, а ту је објавио и своју приповетку Тајна. Поред Ковачека, о Бугарском су 

крајем деветнаестог и почетком двадесетог века писали Дамјан Павловић и Јован 

Грчић у својој Историји српске књижевности. 

Ђорђу Бугарском је књижевност била љубав, а оно од чега је живео је било 

право, јер му је основни позив био правнички. Бугарски је био јавни бележник у 

Илоку, те судија и срески начелник у Сремској жупанији. Једно време се и 

практично бавио политиком. Тако га и памтимо као истакнутог припадника 

Уједињене  омладине српске, у чије је име једно време обављао и посланичку 

функцију. 

Ђорђе Бугарски је истакнута личност нашег краја кога његови потомци не 

смеју препустити забораву. И због тога ће Матица српска Бачка Паланка и њен 

Одбор за подизање спомен-обележја иницирати постављање спомен-обележја 

вредном сину српског народа, како у његовом родном месту Парагама исто тако и у 

Бачкој Паланци, да заједно са другим истакнутим личностима нашег краја зида 

српску духовну вертикалу, која ће нам бити светионик у тешким временима која 

долазе. Јер шта је дрво без корена – ништа до празно трупло и љуштура. И зато, 

драги Парожани и Паланчани, присетимо се овог нашег истакнутог претка и одајмо 

му дужно поштовање.   

 

 

 

                                                 
2 Божидар Ковачек, Текелијанумске историје XIX века, Матица српска − Задужбина Саве Текелије, Нови 

Сад − Будимпешта 1997. 
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3. Милета Брадваровић 

 

Захваљујући познатом српском историчару Дејану Микавици, сазнали смо да 

се још један истакнути Србин родио у нашем крају. Микавица нас у Српском 

биографском речнику
3
 упућује на живот и дело Милете Брадваровића који је у XIX 

веку био истакнути политичар и трговац.  Брадваровић се родио у Старој Паланци 

1843. године, где је и кренуо у основну школу. Убрзо су се његови родитељи 

преселили у Белу Цркву па је ту Милета завршио своје основношколско 

образовање. 

Потом је већ као младић почео да се бави трговином па је у Вршцу имао 

трговину са грађевинским материјалом, а у једном малом селу поред Беле Цркве 

отворио је трговину са храном. Затим је радио као књиговођа у Српској црквеној 

општини у Вршцу. 

Почетком седамдесетих година Брадваровић је почео да се интензивно бави 

политиком, када је и постао члан Српске народне слободоумне странке и велики 

присталица Светозара Милетића. Српска народна слободоумна странка основана је 

1861. године у Бечкереку (Зрењанину), иако је било планирано да се оснује у Новом 

Саду, али је због ванредних мера и принудне управе оснивачка скупштина морала 

да се одржи у Зрењанину. Ова национално-либерална странка успела је да окупи 

истакнуте Србе са војвођанских простора који су се залагали за аутономију српског 

народа у оквиру Аустроугарске. Оснивач јој је био Светозар Милетић, 

градоначелник Новог Сада и посланик у Угарском парламенту. Крајем осамдесетих 

година странка се полако гасила да би 1887. године на њеним темељима настале две 

нове странке: Српска народна либерална странка и Српска народна радикална 

странка.  

Милета Брадваровић се у свом политичком раду посебно ангажовао на 

зближавању румунског и српског народа, па је тако непрестано агитовао да Срби и 

Румуни имају заједничког кандидата за Угарски сабор. Такав ангажман је и уродио 

плодом па су Срби и Румуни успели да на изборима за Угарски парламент 1873. 

године истакну свог заједничког кандидата Вићентија Бабеша који је на изборима 

победио и ушао у парламент у Пешти. 

Брадваровић је био активан и у црквеним пословима, па је тако 1847. године 

изабран, као Милетићев човек, у Народно-црквени сабор за Белоцрквански срез. 

О његовом политичком ангажовању писала је Милетићева Застава 1873. и 

1890. године, а спомиње га и наш познати предратни историчар Димитрије 

Кириловић у књизи Српски народни сабори, која је обајављена 1938. године у 

Новом Саду. 

Дакле, неспорна је чињеница да је Бачка Паланка имала истакнуте и значајне 

људе у XIX веку, а човек који је увек „стајао раме уз раме са Светозаром 

                                                 
3 Дејан Микавица, Брадваровић, Милета, у: Српски биографски речник, 1, Матица српска, Нови Сад 

2005. 
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Милетићем“,
4
  једним од највећих српских политичара уопшште, заслужује да га 

Бачка Паланка спомене са пијететом.  

 

4. Миливој Барбарић 

             

Глумац Миливој Барбарић родио се у Нештину 15. октобра 1861. године где 

је завршио основну школу. После очеве смрти из Нештина се преселио у Београд. 

Ту је почео да пева у хору Народног позоришта и да статира у представама. Са 

шеснаест година, 1877, дебитовао је у драми „Цар Лазар“, коју је написао Матија 

Бан. Барбарић је изабрао глумачки живот, који је увек био тежак, а нарочито у оно 

време. Тих година је глумио у независној позоришној трупи Фотија Иличића и у 

трупи Ђуре Протића, а од 1882. до 1884. године  играо је у Српском народном 

позоришту. После тога је неколико година глумио у Београду у Народном 

позоришту, а затим је основао и водио сопствену позоришну дружину. 

Путујућа позоришна трупа Миливоја Барбарића је од 1888. до 1892. године 

играла   представе у Босни, Херцеговини, Славонији, Далмацији, Хрватској, а један 

краћи период, крајем 1891, играли су представе по Србији. Јосип Лешић у Историји 

позоришта Босне и Херцеговине износи како је Барбарићево позориште током 1890. 

гостовало у Високом, Травнику, Мостару, Зеници, Сарајеву (где је наступао још 

1879, као члан српске  трупе Ђорђа Пелеша), и додаје: „За протеклих десетак година 

играјући на сценама Загреба, Новог Сада и Београда и у путујућим дружинама 

Фотија Иличића и Ђорђа Протића, Барбарић је стекао знатно сценско искуство 

и постао један од запажених и истакнуитих глумаца (подвукао Н. К.) реалистичан 

тумач разноврсаних ликова у широком дијапазону од љубавника до младих 

драмских хероја, а играо је чак и карактерну комику и читав низ водећих улога у 

народним комадима, где су долазиле до изражаја његове изузетне певачке и музичке 

способности.“ Барбарић је имао велики дар за певање па је такве комаде и бирао. То 

су били тзв. народни комади са певањем зато је и „репертоар са којим он гостује био 

у знаку традиционалне драме и комада удешених за српску сцену“, додаје Лешић. 

Играли су „Сеоску лолу“, „Подвалу“, „Граничаре“, „Потурицу“, „Циганина“ и друга 

дела тада популарних драмских писаца. Занимљиво је да је у тој трупи играла и 

Барбарићева жена Ана Барбарић.  Поред ње у трупи су играли и Михајло 

Миловановић, Чедомир Кундовић, Мимо и Зорка Сувајџић... Вредна је помена и 

чињеница да је Барбарићева трупа 1891. учествовала у прослави 100-годишњице 

рођења Симе Милутиновића Сарајлије. Прославу је организовало сарајевско 

певачко друштво „Слога“, а Барбарић је играо шаљиву представу Косте Трифковића 

„Честитам“. Тада су играли и „Немању“ Милоша Цветића – „која је била врло добро 

посећена, те је дружина могла барем да заслужи путне трошкове за одлазак“.
5
 

Путујуће позоришне дружине су, играјући репертоар из националне драмске 

књижевности извршиле директан политички утицај на формирање и буђење 

                                                 
4 Исто.  
5 Josip Lešić, Istorija pozorišta Bosne i Hercegovine, „Svjetlost“, OOUR Izdavačka djelatnost, Sarajevo 1985, 

135. 
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запретене националне свести. Барбарић је 1892. године прихватио ангажаман у 

београдском Народном позоришту  и тиме дефинитивно завршио несигурну 

каријеру путујућег глумца. Од 1895. године прешао је у Хрватско народно 

казалиште,  где је играо све до одласка у пензију 1917. године. А потом, од 1920. до 

1925, наступа као гостујући глумац у Народном казалишту у Осијеку. 

Барбарић је имао широк репертоар улога, али су му, по Југославу 

Вељковском, најбоље улоге биле улога Едгара у Шекспировом „Краљу Лиру“ и 

Бомаршеов Фигаро. Играо је и Бенволија у Шекспировој „Богојављенској ноћи“, 

Пјера у Бријеовом „Црвеном талиру“ и многе друге. Миливој Барбарић је живео у 

позоришту до поседњег дана, а умро је 1925. године у Осијеку. 

О Барбарићу су поред Лешића писали и Миховил Томандл у Српском 

позоришту  у Војводини 1736−1919 (1953) и Југослав Вељковски.
6
 

Свакако је вредно помена да је велика југословенска глумица Рахела Ферари 

била везана за Бачку Паланку. Овде ваља исправити заблуду да је Рахела рођена у 

Бачкој Паланци. Она је рођена  27. августа 1911.  године у Земуну, као Роза Фрајнд, 

а у Бачкој Паланци је боравила током Првог светског рата, где су њену породицу из 

Земуна депортовале аустроугарске власти.  

Сазнање да је у нашем крају рођен великан српског и југословенског 

позоришта мора да нас у најмању руку обрадује, ако нас већ не постиђује чињеница 

да ми за њега за 100 година не да нисмо ништа урадили него нисмо ни знали да је 

постојао. 

Време је да се дугови прецима почну враћати и због тога ће паланачка 

Матица српска и њему у догледно време одати дужно поштовање постављањем 

спомен-обележја које ће сведочити о још једној српској духовној вертикали на 

простору Бачке Паланке.     

 

5. Божидар Борђошки 

 

Горана Раичевић у Српском биографском речнику
7
 наводи да је књижевник и 

педагог Божидар Борђошки рођен 7. јануара 1867. године у Силбашу. У Силбашу је 

Божидар похађао и завршио основну школу. Он потиче из свештеничке породице, а 

његов отац Младен био је свештеник Српске православне цркве у Силбашу. 

Божидар је завршио гимназију, а потом је похађао техничке науке у Будимпешти. 

Прецизније, слушао је природне науке и то посебно математику, али се определио 

за педагошке науке и отишао на школовање у Лајпциг, потом се вратио у 

Будимпешту где је педагогију и завршио и стекао звање учитеља. 

Борђошки је још као младић почео да пише песме, а прве су му објављене у 

листу Голуб. Тада је написао и објавио своју  прву драму у стиховима у Школском 

листу, а Матица српска је 1889. године наградила његов драмски текст – шаљиву 

игру у три чина „Свилен рубац“. Борђошки је добио 100 форинти из Накиног 

                                                 
6 Југослав Вељковски, Барбарић, Миливој, у: Српски биографски речник, 1, Матица српска, Нови Сад 

2005.  
7 Горана Раичевић, Борђошки, Божидар у: Српски биографски речник, 1, Матица српска, Нови Сад 2005. 
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фонда.
8
 Занимљиво је да су ту драму извели глумци аматери исте године у 

позоришту у Кикинди (Великој Кикинди). Овај комад је постављен и игран на 

репертоару Српског народног позоришта у сезони 1890. године. Јован Грчић у 

својој Историји српске књижевности (1903) наводи Борђошког и његово дело 

„Свилен рубац“. Поред ових дела Борђошки је написао и научни рад под називом 

„Теорија комедије“, али је тај текст све до данас у рукопису и није штампан. 

Свакако би ваљало, уз консултацију Рукописног одељења Матице српске, порадити 

на томе да се овај његов рад објави у Бачкој Паланци. Поред овога, Борђошки је 

објавио и Психолошко педагошки лабораториј у православној српској учитељској 

школи у Сомбору (1910/1911), те педагошки рад под насловом Упознавање телесног 

живота у вези са телесним васпитањем. Рад је објављен 1914. године  у Сремским 

Карловцима. 

Борђошки је педагошку службу започео у Сремским Карловцима 1895. 

године у Учитељској школи, а од 1905. године учитељује у Сомбору, где је предавао 

педагогију, психологију, историју, дидактику и методику. У два наврата био је 

управник школе – од 1904. до 1907, те од 1909. до 1910. Борђошки је био истакнути 

педагог тог временена,  а вредна помена је и чињеница да је први међу 

јужнословенским народима основао психолошко-педагошки лабораторијум. 

Овај истакнути педагог и књижевник заслужује да буде уписан у српске 

духовне вертикале на овим просторима, а ми свакако треба да му одамо дужан 

пијетет постављанем спомен-обележја, како у Силбашу тако и у Бачкој Паланци.  

 

6. Сава Бугарски 

 

Читаоцима зборника представљамо још једног истакнутог Србина који је 

живео и стварао добра дела у првој половини XX века. Обровцу, Нештину, 

Силбашу и Парагама придружује се и Товаришево као место које је рађало и 

стварало значајне научнике, уметнике и српске националне будитеље који су током 

XIX и у првој половини XX века ударали темеље српској култури на овим 

просторима. Овде морамо социолошки да приметимо да је култура на овим 

просторима била веома развијена у то време, јер је готово немогуће, и не може бити 

случајно, да се толико значајних научника и уметника рађа и делује у наведеним 

селима. Да би се у неком месту овакви људи појавили, мора претходно да постоји 

развијен материјални, али и духовни и културни живот. Значи да култура у нашим 

селима пре сто или сто педесет година није била ништа мање развијена у 

квалитативном смислу него данас. Чак нам оно време може у неким областима и 

сада послужити за пример. Дакле, Товаришево је поред добрих пољопривредника и 

добрих домаћина рађало и значајне научнике. Један од њих се ево сада, из заборава 

коме смо ми склони, помаља пред нама. 

Угледни лекар, наставник и национални радник Сава Бугарски родио се 26. 

маја 1897.  године у Товаришеву, где је завршио основну школу. Потом се школовао 

у Врбасу и Новом Саду, где је похађао гимназију. Сава Бугарски је био веома 

                                                 
8 Живан Милисавац, Историја Матице српске, Матица српска, Нови Сад 1965. 
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национално  ангажован тако да су га због његовог националног рада неколико пута 

хапсиле аустроугарске власти.  Он је 1918. године био изасланик у Народном већу 

за Бачку, Банат и Барању, када се стварала нова држава југословенских народа 

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. 

Медицину је почео да студира у Загребу, да би је и завршио у Грацу 1924. 

године. Одатле је, ношен идејом уједињења, кренуо у нову престоницу 

југословенских народа − Београд,  где се запослио у Општој државној болници. Ту 

се показао као веома добар и стручан лекар па му је омогућено да специјализира 

дерматовенерологију. Колеге су га одмах приметиле као вредног младог научника, 

па је 1926. године изабран за асистента, а 1939. године за доцента на Медицинском 

факултету у Београду. За управника Клинике за кожне и венеричне болести у 

Општој државној болници постављен је 1940. године. 

Бугарски је објављивао научне радове у стручним медицинским часописима 

и то највише у Српском архиву за целокупно лекарство, где је публиковао око 30 

научних радова из области дерматовенерологије. 

Сава Бугарски је у тешким ратним временима показао изузетну моралну 

димензију своје личности. Један је од истакнутих Срба који није потписао Изјаву 

против НОП-а. Том изјавом се тражило од београдских и српских интелектуалаца 

да се ограде и осуде борбу против немачких окупатора, дакле да се дистанцирају од 

Народноослободилачког покрета. Сава Бугарски није пристао на колаборацију са 

фашистичким режимом, што га је коштало научне каријере, јер су га 1943. године 

пензионисали и на тај начин га спречили да држи наставу будућим лекарима. Када 

је Београд ослобођен 1944. године, Бугарски је враћен за наставника на 

Медицинском факлултету, али тамо није дуго остао, јер је прерано умро, крајем 

1945. године, у својој четрдесет осмој години. Сахрањен је у Београду, али то 

Паланчане не спречава да му одају дужно поштовање, обиласком његове хумке и 

постављањем спомен-обележја. 

О Борђошком су писали Д. Јововић 1985. године у медицинском часопису 

АДИ те М. Савићевић у књизи Професори Медицинског факултета Универзитета 

у Београду,  2001. године. О нашем истакнутом претку најисцрпније је писала 

угледна научница Вера Павловић Кентера (1927–2004), зачетник експерименталне 

хематологије код Срба.
9
  

 

7. Ђорђе Герман Јовановић 

 

Глумац, писац и калуђер Ђорђе Герман Јовановић рођен је у Нештину 25. 

априла 1863. године од  оца Павла и мајке Руже. Завршио је четири разреда основне 

школе у Нештину, а затим је краће време похађао Карловачку гимназију. Свакако је 

вредна помена и књижевна чињеница да је наш Ђорђе био у преписци са највећим 

српским песником за децу Јованом Јовановићем Змајем. Ђорђе је тражио од Змаја 

савет како да се упише у Карловачку гимназију. Змај му одговара: „Ђ. Ј. у Н. Ако 

ниси нигде успео са жељом својом, а још остајеш при њој, био би још једини начин, 

                                                 
9 Вид. у: Борђошки, Божидар, у: Српски биографски речник, 1, Матица српска, Нови Сад 2005. 
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како да дођеш до цели. Могао би се приватно спремити; кад би својски прионуо 

можда би могао тамо о ускрсу положити испит из 1. гимн. разреда, а при крају мес. 

августа из 2. гимн разреда. Тиме би показао озбиљност своје воље и истрајност у 

својој намери, и онда би те без сумње почетком идуће шк. године примили у 3. 

разред.“
10

 Међутим, школовање је млади Ђорђе убрзо морао да прекине због 

болести, јер је оболео од туберколозе. 

Потом је постао клирик (грч. Κλήρος) и провео осам година у фрушкогорском 

манастиру Кувеждину. Најбољи познавалац Јовановићевог живота и рада професор 

доктор Драго Ручнов истиче да је Ђорђе напустио Кувеждин 1885. године, и да је 

као глумац у путујућим дружинама обилазио разна места у Приморју и Босни. Дуже 

се задржавао у Сплиту и Ријеци, потом у Сарајеву и Тешњу;  био је и на Корчули, 

написавши тамо и занимљиве путописе. 

Управо као глумац и сценски стваралац, био је управитељ Босанско-

херцеговачког позоришног друштва, са којим је путовао по Босни и Херцеговини. 

Важио је за врсног позоришног уметника. Сергије Попић пише да је и поред 

самоучког образовања Јовановић ступио као глумац на позорницу, борећи се са 

многим „незгодама“ у глумачком животу „ ...увек весео, вољан, и оран; ... глумачки 

дар признавао му је свако ко га је само једном на позорници видео...; основао је 

себи путујуће глумачко друштво – прикупивши око себе најбоље глумачке снаге...; 

путујући по Далмацији, Босни и Херцеговини постигао је хвалу и признање... 

Оженио се Зорком, кћерком адвоката Васе Николића из Руме; нажалост, супруга му 

је напрасно умрла 1889. године... Јовановић је имао сина Миленка, и с њим је био у 

Дубровнику, највероватније 1888. године, о чему постоје управо његови путописи, у 

којима се помиње између осталог и боравак у овом јадранском граду“,
11

 тврди 

Драго Ручнов. Свакако би ваљало пратити ову родословну линију и утврдити да ли 

и данас постоје потомци једног од најистакнутијих духовника нашег краја. 

После глумачког искуства Ђорђе се окренуо књижевности па је 1890. године 

у Илоку покренуо недељни лист под називом Родољуб − лист за просвету, 

привреду, новости и забаву. Новосадски часопис Јавор пише да је „од 1. јула 1890. 

године почео у Илоку да излази нов српски (подвукао Н. К.) лист под уредништвом 

Ђорђа Јовановића, познатог младог српског приповедача.“ Иако самоук, по 

Ручнову, Јовановић је био интелектуалац од угледа: „Литерарни живот је започео 

песмама у ’Невену’, да би приповетке из српског живота објављивао у ’Јавору’, 

’Стражилову’, ’Немањи’, ’Босанској вили’, ’Босанско-херцеговачком Источнику’. А 

као калуђер показао се изврсним борцем за православље; својом расправом о старој 

босанској цркви, саоштеној у ’Источнику’ (под псеудонимом Монах Генадије), 

оставио је утисак озбиљна истраживача етнографских тема“.
12

 

Јовановић је писао приповетке, песме, загонетке и историографске чланке; 

био је уредник, приређивач и преводилац. Укупно је објавио 57 библиографских 

јединица и то: 27 приповедака, 22 песме, 4 загонетке, 2 историографске студије и 

                                                 
10 Невен, Чика Јовин лист, бр. 17, 1882, у рубрици „Чика Јовина пошта“, 543/4. 
11 Драго Ручнов, Ђорђе −Герман Јовановић, Сунчаник, бр.36−40, Бачка Паланка (у штампи). 
12 Исто. 
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један превод са чешког језика.  

Објављивао је у Босанској вили (Сарајево), Источнику (Сарајево), Фрушкој 

гори (Сремска Митровица), Јавору (Нови Сад), Немањи (Беч), Невену (Беч), Новом 

Требевићу (Сарајево), Родољубу (Илок), Српском забавнику (Загреб), Стражилову 

(Нови Сад).    

У Босанској вили објавио је следеће приповетке: „Божја воља“, „Из злобе“, 

„Слика из Подунавља“, посвећено Павлу Марковићу Адамову; „Ко зна?“, „На 

Корчули“, „Један лист из путописне књиге“, „Обдарени злотвори“, „Приповетка са 

села посвећена пјеснику Љубисаву Васи Крстићу“, „Патница“, „Сеоска приповјетка 

из Подунавља“, „Пијанац“, „Приповјетка“, „Подјела љубави“, „Погрешка“, 

„Приповетка из сеоског живота“, „Рашта се тако догодило?“, „Приповјетка из 

српског и циганског живота“, коју је наградила Матица српска. Објавио је песму 

„Шест пјесама из даљине“, а приредио је необјављену песму Симе Милутиновића 

Сарајлије „Спомен са горског извора“ (Чубро Чојковић Сарајлија).  

У Босанско-херцеговачком Источнику објавио је студије: Босанска црква за 

вријеме краљева, − по домаћим и страним изворима, Воведењски манастир 

Гомионица и песме: „Неким Србима“, „Нова година“, „Слаткопјевцу Гаври 

Бољарићу“, „Србадији“, „При отварању нове српско-православне школе у 

Воведенском манастиру  Гомионица Песма“, „Српском књижевнику и добротвору 

Митроп. Ђорђу Николајевићу“.  

У Јавору је објавио следеће приповетке: „Чини”, „Приповетка са села 

(Сергију Попићу)”, „Другови”, „Сеоска приповетка из Подунавља, госпођици С. Б. 

Ђ.”, „Гривна”, „Приповјетка из устанка босанског”, „Јогуница”, „Сеоска приповетка 

из Подунавља”, „Морска девојка”, „Сељачка прича”, „Некад и сад”, „Приповјетка из 

Сарајева”, „Писмо једној госпођици”, „Зао пријатељ”, „Приповетка”, „Зенички роб”, 

„Приповјетка из Босне” и шест песама: „Ја још чувам...”, „Плавуши”, „Потоњи 

опроштај”, „Сећаш ли се...?”, „Славуј и ружа” и  „Суза на гроб”.  

У Немањи је штампао приповетку „Погрешка, Приповетка из српског 

живота” и песму „Знаш ли, чедо...”; у Невену причу „Дуг, који се не може вратити”, 

песме: „Савет Соки”, „Не помаже сад...”, „Лош рачун”, „Али нуто беде!” и 

загонетке: „Даштања, За малу децу (1)”, „Даштања. За малу десу (2)” и „Даштања. 

За одрасле”; у Новом Требевићу приповетке: „Крагуљев севап” и „Прича са 

босанског села”; у Родољубу приповетку „Последњи грех”; у Српском забавнику 

песме: „Дал’ те волем?...”, „Некад и сад”, „Ој колико” и „Роса”, и превод чешке 

приповетке „Са несреће срећа”; а у листу Стражилово приповетке: „Ратник”, 

„Приповетка из народа”, „Тата” и „Цртица из Сарајева”.  

Јовановић је напустио световни живот и закалуђерио се у  манастиру 

Гомионица код Бањалуке крајем 1890. и већ 1891. рукоположен је за јеромонаха у 

манастиру Моштаници, као помоћник управитеља манастира. Тек што је започео 

калуђерски живот, у пролеће 1892. године његова болест се погоршала. Тада се 

вратио у Нештин и 27. септембра исте године умро је у породичној кући. Ручнов 

наводи да су на Германовом погребу у Нештину учествовала два пароха: нештински 

Душан Ђорђевић и сусечки Коста Лучић, а посмртно слово је одржао учитељ 

старопаланачки Тоша Ракић.  
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Ђорђе Јовановић је умро у двадесет деветој години, али је оставио траг 

вредан поштовања у српској култури, о чему су писали ондашњи часописи 

Босанска вила, Брђанин, Српски Сион, Застава, Јавор и Источник. Босанска вила за 

Ђорђа Германа Јовановића каже да је био млад и даровит српски књижевник; да је 

за собом оставио морално-стваралачки траг, стекавши велики углед код читалачке 

публике.  

Ђорђу Јовановићу бог је дао само три деценије живота. Многи од нас ће 

помислити и рећи да је то мало, да је отишао млад, да се није наживео, да је умро у 

пуној снази, да живот био пред њим... „ронећи сузе” и исказујући многе друге фразе 

и флоскуле које смо склони да изговарамо како бисмо показали бригу и жал за 

покојником, а одагнали страх од смрти.  Међутим, потупуно сам уверен да није 

важно колико човек живи, већ како живи. А Ђорђе Јовановић је заиста живео 

прометејски и имао се рашта и родити. Тако је његова трећина века дужа и већа 

него нечији цео век, а дела која су иза њега остала су најбољи сведоци о томе. 

Априла 2013. године  навршило се 150 година од рођења метеорског човека 

Ђорђа Јовановића, који није доживео ни тридесету годину, али је наставио да живи 

и после смрти. Тим поводом паланачка Матица српска је у сарадњи са Црквеном 

општином и Месном заједницом Нештин, 25. априла 2013, одржала помен, а потом 

је у Народној библиотеци „Вељко Петровић” у Бачкој Паланци одржано предавање 

о Ђорђу Герману Јовановићу.   

Печатајући српске духовнике и ствараоце који чине нашу духовну вертикалу, 

Матица српска паланачка ће, у редакцији Драге Ручнова, објавити сабрана дела 

Ђорђа Германа Јовановића у пет томова,
13

 што ће поред спомен-плоча, у Нештину и 

Бачкој Паланци, бити најтрајнији споменик овом српском хистриону. Чувајући 

успомену на Ђорђа Јовановића, оставићемо јасан путоказ и правац онима који 

долазе после нас да је српска реч оличена у песмама, причама и драмама не само 

живела на овом простору већ и била утеха и духовна храна нашем напаћеном 

народу.  
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13 Сабрана дела Ђорђа Германа Јовановића је прикупио и приредио за штампу професор др Драго 

Ручнов, чији предани рад нас је и довео у прилику да се упознамо са делом и животом Ђ. Г. Јовановића. 
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NEBOJŠA KUZMANOVIĆ 

 

 

PROMINENT FIGURES OF BAČKA PALANKA 
 

Summary 

 

This paper examines the life and work of the following figures: writer and priest 

Stevan Bolimanac (Obrovac 1834 – Manasija monastery 1909), attorney and author Đorđe 

Bugarski (Parage 1841 – Zagreb 1892), politician Mileta Bradvarović (Stara Palanka 1843 

– Vršac 1890), actor Milivoj Barbarić (Neštin 1861 – Osijek 1925), teacher Božidar 

Borđoški (Silbaš 1867 – Sombor 1922),  physician Sava Bugarski (1897 – Beograd 1945). 

Particular attention is paid to a figure we consider the most prominent Serb to be born in 

the Bačka Palanka area: author, actor and Orthodox monk Đorđe German Jovanović, born 

in Neštin in 1863. This exceptional Serb died young in 1892 at the age of twenty-nine, and 

is buried in Neštin. This work seeks to correct the relative neglect which Jovanović has 

received in Serbian historical studies. 

 

Keywords: Stevan Bolimanac, Đorđe Bugarski, Mileta Bradvarović, Milivoj 

Barbarić, Božidar Borđoški, Sava Bugarski, Đorđe Jovanović, Herojsko razilaženje sa 

vremenom. 
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ПАЛ ВИНКЛЕР 

ЗАБОРАВЉЕНИ ИСТОРИЧАР 

РОДОМ ИЗ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ 
 

 
Сажетак: Пал Винклер се родио 25. јануара 1859. године у Бачкој Паланци. 

Завршио је студије теологије у Калочи, седишту римокатолочке Калочко-Бачке надбискупије, 

где је и 26. јуна 1884. године заређен (рукоположен) за свештеника. После почетне 

пасторалне службе као капелан (помоћник пароха) у Бачком Грачацу, Бачкој Паланци, 

Каравукову, Оџацима и Бачалмашу, 1899. године постаје надбискупски библиотекар и 

архивар у Калочи. Ову функцију је вршио све до своје смрти, 27. Августа 1938. године, у 

Калочи. Винклер се у своје слободно време бавио историјом подручја Бачке и шире, 

Војводине, остављајући за собом неколико десетина радова из те области, као плод његове 

научне активности. Они могу и данас да се користе. Успомена на Пала Винклера, живи и 

данас у мађарским црквеним и стручним круговима, али је она у потпуности заборављена у 

Бачкој Паланци. Користимо стога ову прилику, да исправимо ту неправду и оживимо лик 

овог вредног научног радника у његовом родном месту. 

 

Кључне речи: Пал Винклер, Бачка Паланка 1859, Калоча 1938, римокатолички 

свештеник, капелан, библиотекар, историчар, Калочко-Бачка надбискупија, аутор 

самосталних историјских радова и чланака. 

 

 

Заборав, заједничка судбина свих живих бића не може мимоићи ни 

историчаре, чији би основни задатак било памћење. Не чине изузетак ни 

представници ове научне дисциплине из наше уже средине, поближе из Бачке 

Паланке, старог историјског места, које је угостило овај наш данашњи скуп.Ретко се 

ко сећа, на пример, Марина Вакоша, овдашњег римокатоличког жупника, који је ту 

своју службу обављао скоро две деценије. А и од оних који га се сећају вероватно не 

знају сви, како је њега, после завршене теологије, бискуп Лајчо Будановић упутио 

на студиј повијести на Свеучилиште у Загребу. Вакошеве студије прекинуо је 

додуше Други светски рат. Он је међутим, по отварању сјеменишта (ниже 
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Богословије) Паулинума у Суботици, предавао историју до пред своју смрт, 1. 

августа 1971. године.   

Ако се њега слабо сећају мештани, како је очекивати да уопште знају за 

Пала Винклера, иако је он, за разлику од Моношторца Вакоша, био родом из Бачке 

Паланке. Због те околности користимо ову прилику, да у његовом родном месту 

оживимо успомену на њега. Пал (Pul или Paulus) Винклер, према сведочанству 

забелешке, срећом очуване матичне књиге рођених, угледао је светлост дана, 25. 

јануара 1859. године, као законити син Николе Винклера и Катарине рођене Фриц 

(Fritz), обоје римокатоличке вере. Истог дана новорођеног Пала је и крстио у 

римокатоличкој жупној цркви у Бачкој Паланци месни жупник, Јаков Сукновић. 

Новорођенче је добило име Пал сасвим сигурно због тога што се тог дана слави 

обраћење Светог Павла апостола. 

 О раном детињатву Пала Винклера не знамо скоро ништа. Он је основну 

школу највероватније завршио у родном месту, а затим, са десет година, кренуо је у 

надбискупско сјемениште (малу Богословију) у Калочи, црквеном центру, којем је 

тада читава Бачка припадала. Винклер вероватно није ни слутио, како ће са малим 

прекидима за ово место бити везан током свог читавог живота. Издвајајући само 

најзначајније моменте из његовог свештеничког живота, тада сасвим уобичајеног, 

овде ћемо навести како је 26. јуна 1884. године у Калочи заређен (рукоположен) за 

свештеника. 

Он је одмах потом постављен за капелана, помоћног духовника у 

Сентфилепу (Филипову), данашњем Бачком Грачацу. Године 1888, он је, вративши 

се на кратко у своје родно место, био на истом положају, овде у Бачкој Паланци, да 

би већ после две године, 1890, прешао у Каравуково. После две године службе 

прешао је у Оџаке, а 1893. године у Бачаљмаш. Винклер је 1896. године био 

болестан. Већ идуће године био је привремени капелан у Кунбаји. Тиме је 

пасторална каријера Винклера и завршена. 

Пал Винклер је 1897. године именован за заменика библиотекара, 

надбискупске књижнице, а већ после две године, 1899, постао је библиотекар, 

архивар и регистратор надбискупске канцеларије. 

Године 1915. постао је директор надбискупског архива, а 1919. регистратор 

локалног архива са јавном вером. Од почасних звања Винклер је 1902. године (по 

другом извору 1900) постао папски капелан, а 10. децембра 1924. године почасни 

каноник Калочког надбискупског каптола. Пошто је његова молба за 

пензионисањем 1925. године одбијена, он је своје функције обављао до пред своју 

смрт, која га је задесила 27. августа 1938. године у 79 години живота. 

 Ову, доста уобичајену свештеничку каријеру, Винклер је, користећи свој 

положај архивара и библиотекара, обогатио плодним стваралачким радом на пољу 

историје. Његови се радови односе на прошлост Калочко-бачке надбискупије, која 

се својим већим делом простирала на подручју данашње Бачке. Своје прилоге са 

локалном тематиком, почео је да објављује 1901. године у Калочком народном 

листу (Kalocsai néplap), на мађарском, а оне од ширег регионалног интереса, који 

нас овде посебно занимају, у шематизму Калочко-бачке надбискупије на латинском 

језику (1904 и 1909).  
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Поред тога, Винклер је у монографији Бачко-бодрошке жупаније написао 

1909. године поглавље о настанку и историји седишта Бачке надбискупије.  Између 

1925. и 1936. године он своје радове објављује у серији Арпад књига (Árpád 

könyvek). Ти прилози се у великој мери односе на средњовековну историју нашег 

подручја. Сви радови Винклера се заснивају на веродостојним, углавном архивским 

подацима. Осим публикованих радова, Пал Винклер има необјављени рад о 

рукописима у архиву и библиотеци калочке надбискупије. Можда би требало да се 

направи међународни пројекат, како ви се тај пропуст надокнадио. Да резимирамо. 

Винклер се у своје слободно време бавио историјом подручја Бачке и шире, 

историјом Војводине, остављајући за собом неколико десетина радова из те 

области, као плод његове научне активности. 

Успомена на Пала Винклера живи и данас у мађарским црквеним и 

стручним круговима. Међутим, она је у потпуности заборављена у Бачкој Паланци. 

Користимо стога ову прилику да исправимо ту неправду и оживимо лик овог 

вредног научног радника у његовом родном месту.  
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Слика 1 - Упис са подацима Пала Винклера у матичној књизи крштених 

(извор: Историјски архив града Новог Сада) 

 

 
Слика 2 – Упис са подацима Пала Винклера у матичној књизи крштених 

(извор: Историјски архив града Новог Сада) 
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PETAR ROKAI 

 

 

PÁL WINKLER: 

FORGOTTEN HISTORIAN FROM BAČKA PALANKA 
 

Summary 

 

Pál Winkler was born on 25 January 1859 in Bačka Palanka. He took a degree in 

theology at Kalocsa, seat of the Roman Catholic Archbishopric of Kalocsa and Bačka, 

where on 26 June 1884 he was ordained. After his initial duties as chaplain in Bački 

Gračac, Bačka Palanka, Karavukovo, Odžaci and Bácsalmás, in 1899 he became librarian 

and archivist to the archbishop at Kalocsa. He served in this capacity until his death in 

Kalocsa on 27 August 1938. In his free time Winkler researched the history of Bačka and 

the wider Vojvodina region, leaving behind several dozen works as testament to his 

scholarly pursuits.  His works remain useful to this day. Winkler is still known in 

Hungarian ecclesiastical and scholarly circles, yet no memorial exists of him in Bačka 

Palanka. This work seeks to address that oversight.  

 

Keywords: Pál Winkler, Bačka Palanka 1859, Kalocsa 1938, Roman Catholic 

priest, chaplain, librarian, archivist, historian, Archbishopric of Kalocsa and Bačka, 

independent scholar.  
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