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РЕЧ УНАПРЕД

Изложба 39 дана који су променили Банат – Српски народни
одбор у Великом Бечкереку 1918. године, којом Музеј Војводине,
односно

одељење

Историјским

Музеј

архивом

Присаједињења

Зрењанин,

1918,

наставља

са

у сарадњи

са

обележавањем

стогодишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918.
Настала је као резултат савременог истраживачког рада ове две
установе културе и њихових стручњака – архивиста и кустоса.
Истраживачки рад је започео 2017. године, по утврђеном плану који
продразумева системско и континуирано истраживања личности и
догађаја које су свој живот и рад уткали у борбу за народни опстанак и
еманципацију Срба у Угарској, односно Аустро-Угарској монархији.
Борба Срба за народна права и добијене привилегије водила се
од краја XVIII века, по примању позивног писма аустријског цара
Леополда I („Инвитаторија“) и кроз цео XIX и почетак XX века.
Резултат те борбе који је узрокована системским и институционалним
притиском на национално биће Срба (вековна денационализација и
асимилација, и нарочито брутално опхођење аустроугарске власти уочи
и током Великог рата, приказао се по његовом завршетку када су се
Срби у војвођанским областима (Банат, Бачка и Барањи) политички
организовали и на Народној скупштини у Новом Саду 25. новембра
1918. године, изгласали оцепљење од Угарске и присаједињење
Краљевини Србији и широј југословенској заједници на челу са
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династијом Карађорђевић. По проглашењу Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца 1. децембра 1918. и њеним међународним признањем де јуре
су се сјединили са матицом и њихов дугододишњи сан је постао јава.
На изложби је, по први пут приказан историјски документарни
материјал (архивска грађа која се налази у Историјском архиву
Зрењанин: Фонд 486) који је кроз историјску причу смештен у
преломно доба новије српске историје. Део је колективног сећања који
артикулише свест грађана Србије и који је део српске културне
баштине.
Изложби је претходио резултат истраживачког рада оличен у
књизи коју су приредили архивски саветници Зоран Вељановић и
Ванда Војводић Мицова, Записници Српског народног одбора у
Великом Бечкереку 1918, Зрењанин-Нови Сад 2019, а реализована је
средствима Министратва културе и информисања Републике Србије,
Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама и Града Зрењанина.

Зоран ВЕЉАНОВИЋ
историчар – кустос и архивски саветник
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ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТ ДАНА КОЈИ СУ ПРОМЕНИЛИ БАНАТ
Српски народни одбор у Великом Бечкереку 1918.
Словенски живаљ, поготово Срби у војвођанским областима,
односно Банату, Бачкој, Барањи,1 као и у Срему и пре Првог светског
рата био је изложен институционалној германизацији и мађаризацији.2
Деценију пред Први светски рат тај притисак се појачао иако за такву
политику централна, као и угарска влада није имала никаквог повода,
а српске странке у Јужној Угарској: Радикална, Демократска и
Социјалдемократска странка су све чиниле да не погоршају положај
народа који су представљали. Поједине странке су чак изражавале
лојалност према њој.3
Само неколико дана после атентата младобосанца, Гаврила
Принципа, на престолонаследника Фердинанда Хабзбуршког, отпочели
су прогони Срба у Банату, Бачкој и Барањи, као и у другим деловима
Аустро-Угарске монархије. Становништво је трпело репресалије,
привођени су таоци и спровођена је присилна регрутација. Посебно је
прогону било изложено православно свештенство, монаси по
манастирима, појци и учитељи српских народних школа, политички
прваци, уредници и власници новина и часописа на српском језику, часници и чланови културних и добротворних српских друштава.

1

2

3

Под војвођанским областима (иако Војводина није постојала као политичко-територијална
целина) пре уједињења 1918, војвођански Срби су у јавном диjалогу, подразумевали
Банат, Бачдина за Банат, Бачку и Барању. Срем се у административној подели после
Аустро-Угарске нагодбе и Угарско-Хрватске нагодбе налазио као административна област
у саставу Славоније (иако је био део Војводовине Србије 1848, односно Војводства Србије
и Тамишког Баната 1849−1860). После Првог светског рата, када је Дринска дивизија
српске војске почетком новембра 1918, ослободила Срем, и Сремци на свом збору у Руми
24. новембра 1918, изгласали уједињење са новом јужнословенском заједницом, али ако
до тога не дође онда се прикључују Краљевини Србији. О томе су дан касније обавестили
Велику народну скупштину Срба, Буњеваца и осталих Словена у Новом Саду и постали
део војвођанских области у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославије, а потом и
део Дунавске бановине у Краљевини Југославији. Види: Споменица ослобођења Војводине
1918, друго издање, Нови Сад 2017.
Институционална асимилација „мањинских народа” достигла је свој врхунац
Апоњијевим за- коном (Lex Apony, 1907). Угарске власти су „веровале да ће се на
основу овог школског закона све националне мањине у Угарској потпуно помађарити и
то у наредних 40 година”. Димитрије Кириловић, 25. новембар 1918, Војводина
1918−1938, Нови Сад 1938, 34−37; Дејан Микавица, Српско питање на Угарском
сабору 1690−1918, Нови Сад 2011, 203; 255−257.
Арпад Лебл, Грађанске партије у Војводини 1887−1918, Нови Сад 1979; Миладин
Величковић Свињарев, Моје ратне успомене из Првог светског рата, Музеј Војводине,
Одељење Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 244.
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Без обзира на исказану лојалност према властима, српске
политичке странке, биле су изложене јаком притиску режима. Њихови
прваци били су ухапшени и држани као таоци, интернирани у удаљена
места, или су упућивани као заточеници у логоре који су се налазили
широм Угарске. За кратко време, те странке, једна за другом, биле су
принуђене да се расформирају, а њихови листови забрањени: Застава,
Браник, Српство, Слобода, Бечкеречке новине, Вршачки весник,
Панчевачки гласник, итд.4 Да би олакшали „тешко бреме” својим
члановима и народу, вође српских странака: Српска радикална
странка (Јаша Томић, Јован Јовановић и Петар Попадић), Српска
либерална странка (др Михаило Полит-Десанчић, Аркадије Варађанин
и Павле Гостовић) и Српска народна странка (Ђорђе Обрадовић, Тодор
Милић и Миладин Свињарев), у писаној форми су обавестили великог
жупана Града Новог Сада, Белу Матковића, 29. августа 1914. године,
да су престали са сваким радом и да су њихове странке распуштене, а
да они исказују лојалност Угарској. Национално застрањивање ишло
је дотле да су полицајци ишли од куће до куће и тражили скидање
ивањданских венаца са кућа,5 те скидање ћириличких натписа са
трговачких радњи. Заведен је такав терор да услова за легалну
политичку борбу, или било какав опозициони рад није било.
Притисак на Србе није се зауставио само на „голе животе” већ и на
имовину. У акцији прикупљања метала за потребе аустроугарске војске
(од 6. фебруара 1915–1918) посебном наредбом краљевског угарског
министра, председника владе грофа Тисе (од 2. јула 1915) била је
утврђена обавеза пописа свих црквених звона, а потом и бакра са
црквених торњева, а затим њихово преузимање.6 Осим тога,
расписивани су државни ратни зајмови (1914−18),7 власт је приморала
4

Василије Ђ. Крестић, Историја српске штампе у Угарској 1791−1914, Нови Сад 1980.

5

Душко Петров Савичин, Чента Леополдова Чента. Монографија села до 1941. године,
Нови Сад 2002, 101; Скидање звона са православних црквених храмова и предаја
државним органима зарад војних потреба није заобишао ниједан град или село у
Банату, Бачкој, Барањи и Срему.

6

За преузета звона и бакар са торњева и кровова српских цркава била је предвиђена новчана
накнада. Да ли је новчана надокнада уопште могла да буде прави еквивалент учињеној
штети, свакако није питање материјалне природе.

7

Државни зајмови прикупљани су у Угарској од краја 1914, до пролећа 1918. Било их је
укупно осам. Види: Данило Кецић, Социјалдемократи Војводине у време стварања
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Присаједињење Војводине Краљевини Србији
1918, Нови Сад 1993, 77−79.

6

Аустроугарска репесарија над властитим становништвом. Срби из
Баната у логорисани у тврђави Арад 1914-1918.

Аустроугарска војска скида звона са српских цркава ради преузимања, Сириг
код Сегедина, 1914.

православно свештенство и учитеље на прикупљањe прилога код
народа и ученика. Уведен је преки суд, забрањена су сва културна,
добротворна и спортска друштва Срба: читаонице, певачка и
добротворна друштва, занатлијска и културна друштва итд. Имовина
7

тих друштaва (архиве, књиге, мобилијар) била је похарана, развучена,
у најчешћим случајевима уништена на лицу места. Забрањенa је билa
дистрибуција књига и других списа штампаних писмом и обустављен
је рад штампарија чији су власници били Срби. Из српских читаоница и
књижница (библиотека, али и из приватних кућа) биле су, према
процени „штетности” издвајане и заплењиване књиге штампане
ћирилицом, а власници и часници хапшени и интернирани.
Репресивно стање, односно став власти према српском
становништву из дана у дан је бивао све гори, а са отпочетим ратним
операцијама и првим аустроугарским поразима, претворио се у праву
хистерију опште мржње коју је, осим властодржаца, исказивало у
великој мери немачко и мађарско становништво.8 Било је врло мало
оних политичара, или других јавних личности који су успели да
избегну хапшење, прогон, интeрнацију. Малобројни, којима је то
успело, нашли су спас у емиграцији у западну Европу или, што је био
најчешћи случај на скривеним таванима и подрумима на забаченим и
усамљеним салашима. Поједини лекари су крили студенте као
болеснике да би избегли војну обавезу.9 Они који су били војно
способни регрутовани су у јединице које су слате на Руски (Источни)
или Српски (Јужни) фронт.10 У јединицама које су упућиване на
фронт, било возом или маршом, као и на самом положају, у не малом
броју дешавала су се дезертерства или предаје непријатељу. Они који су
на- пуштали своје јединице у пуној ратној опреми и крили се по
шумама или салашима, називали су се логошима, док их је народ звао
8

Споменица ослобођења..., 13−16, 21.

9

А. Лебл, Грађанске партије..., 124−125; М. В. Свињарев, Моје ратне успомене...; Српска
исто- риографија није богата објављеним ратним успоменама и сећањима првака и
јавних личности из Баната, Бачке, Барање и Срема. Стогодишњица обележавање
Великог рата и уједињења, указује на потребу да се убрзају истраживања и објаве
сачувани текстови.

10

Мушко становништво из Торонталске жупаније (угарска административна јединица која
се простирала готово у границама данашње територије Баната), било је углавном
регрутовано у састав 29. царског и краљевског пешадијског пука „Барон фон Лаудон” са
седиштем у Великом Бечкереку. Пук је био упућен на Руски фронт, на којем су
регрутовани Срби у великом броју напуштали положаје и предавали се руској војсци, а
потом ступали у добровољце, најпре у формирану Прву српску добровољачку дивизију, а
потом и Другу. Види: Филип Крчмар, Торонталска жупанија и њено наслеђе, Зрењанин,
2015; Зоран Вељановић, Архивска грађа о српским добровољцима у Историјском архиву
Суботица. Прилог за историју српских добровољаца у Првом светском рату, Зборник
радова са Међународне конференције Архив, медији и култура сећања у Првом светском
рату, Архив Војводине, Нови Сад, 29–30. октобар 2014, Нови Сад 2014, 361–376.

8

зеленокадровцима. Током рата, а посебно у последњој години чинили
су велике неприлике и штете у позадини фронта и били стална претња
локалним властима. 11
Добровољачки покрет међу Банаћанима, Бачванима и
Барањцима
Српско становништво које је мобилисано у аустроугарску војску и
послато на Руски (Источни) фронт или Српски (Јужни) фронт није
желело да се бори против своје словенске браће, те се у великом броју
предавало. Код Срба је после предаје било жеље и за борбом против
својих угњетача. Отуда, када је Влада Краљевине Србије упутила позив
за формирање добровољачких јединица у српској војсци они су ступали
у добровољачке редове. Међу њима било је и Срба из Баната, Бачке,
Барање и Срема.

12

11

Споменица ослобођења..., 23−25.

12

Српски добровољачки покрет баштини дугу традицију, а свој врхунац је достигао
током ослободилачких ратова Срба у 19. веку. Пред почетак Великог рата, српска
Врховна команда је донела Наредбу и Упут о формирању и начину дејстава четничких
одреда који су били предви- ђени за ратна дејства против непријатеља и које су чинили
добровољци. Отуда се убрзо оснивају четири четничка одреда: Јадарски, Златиборски,
Руднички и Горњачки који су бројали преко 2.500 добровољаца. Број добровољаца је
стално растао. После Дринске, Церске и Колубарске битке из редова заробљених
аустроугарских војника у српске добровољце пријавило се више стотина, углавном
Срба. Током 1915, мајор Војин Поповић у Крагујевцу је формирао Први добровољачки
батаљон, а у Ужицу мајор Војислав Танкосић Други добровољачки батаљон. У јесен
1915, мајор Војин Поповић – војвода Вук, од четника и добровољаца формирао је
Власински добровољачки одред са преко 3.600 бораца. За потребе одбране Београда,
формиран је Сремски добровољачки одред, док се у далекој Одеси на пут према Србији
преко Црног мора и Дунава упутило око 3.500 добровољаца из редова аустроугарске
војске које је заробила руска војска. За ступање у српске добровољачке јединице,
бивши аустро-угарски војници, односно заробљеници, су по наређењу Министарства
војске Краљевине Србије, од 22. октобра 1914, требали писаним путем да упуте
Врховној команди изјаву о томе да својом вољом ступају у добровољце. После албанске
голготе, на острву Крфу су формиране две добровољачке јединице: прва, од
преживелих добровољаца из Власинског одреда којом је командовао војвода Вук, и
друга, којом је командовао капетан Алимпија Марјановић и која се састојала од око пет
стотина Срба из црногорске војске, који су одлучили да наставе са борбом у редовима
српске војске. Оне су се заједно са српском војском пребациле на Солунски фронт и
учествовале у жестоким борбама током августа–септембра када је заузет врх планине
Ниџе – Кајмакчалан. Услед великих губитака добровољачки одреди су до краја 1917.
године расформирани, а преживели борци су распоређени у 4. и 6. пук Дринске
дивизије и у јединице Моравске дивизије. Велико страдање српске војске надоместили
су добровољци који су попунили десетковане јединице. Међу добровољцима који су
стигли из Русије био је велики број Банаћана, који су од Срба из војвођанских области

9

***
У јануару 1916. године, према инструкцији председника Владе
Краљевине Србије Николе Пашића, српске дипломате у Русији су
предале руском цару Николају II ноту о формирању добровољачких
јединица, а већ у фебруару, руска влада је преузела обавезу
финансирања и снабдевања добровољачких јединица које буду
формиране на њеној територији. Када је у марту у Русију стигло 132
српска официра, као официрски кадар за добровољачку јединицу у
формирању, процес је узео маха међу близу 200.000 аустроугарских
заробљеника југословенског порекла. Отуда је Прва српска
добровољачка дивизија формирана 29. априла 1916, а њен командант
је био пуковник Стеван Хаџић, док је Друга добровољачка дивизија
којом је командовао генерал Михаило Живковић Гвоздени, формирана
26. јула 1916. године.13 Прва и Друга дивизија узеле су учешће у
борбама на Румунском фронту у Добруџи, Амзачи, Кокарџи и Енџи
Махали против бугарских војних снага.
У јесен 1917. одлучено је да се српски добровољци пребаце преко
луке Архангелск и Баренцовог и Северног мора у Солун и прикључе
Солунском фронту. Део добровољаца је упућен ка Солуну и преко
Сибира и Порт Артура, а и преко далекоисточне луке Дајрене.14 Од
аустроугарских заробљеника југословенског порекла у италијанским
логорима на Солунски фронт приспело је око хиљаду добровољаца.15
Велики губици српске војске у прве две године рата изискивали
су мобилизацију свих расположивих снага. У том правцу, крајем 1916.
године послати су војни и политички емисари и у прекоморске земље
Северну и Јужну Америку, Аустралију и Нови Зеланд. Потом су

били најбројнији. Види: Миодраг Цветић, Ослобођење Зрењанина (Вел. Бечкерека)
1918. и добровољци из средњег Баната 1914−1918 (каталог), Народни музеј Зрењанин,
Зрењанин 1998; З. Вељановић, Архивска грађа о српским добровољцима..., 361– 376;
Споменица ослобођења..., 27−33.
13

Прва српска добровољачка дивизија бројала је 16.570, а друга око 20.000 бораца. Види:
Милан Мицић, Формирање Прве српске добровољачке дивизије, Attendite, Гласник
историјског архива у Кикинди, бр. 10, Кикинда, 2014, 105−108.

14

Историја српског народа, VI–2, Београд 1983, 211.

15

Од почетка агитације Владе Србије и Југословенског одбора, међу аустроугарским
заробљеницима у Италији и њиховог ступања у добровољце, италијанска влада је
опструисала ову акцију, јер није желела да јача војску свог такмаца на Јадранској обали.
Види: Богумил Храбак, Југословенски заробљеници у Италији и њихово добровољачко
питање 1915–1918, Нови Сад 1980, 137; 161−191.
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српска, француска и британска врховна команда потписале Конвенцију
о прикупљању и транспортовању југословенских добровољаца из
Америке, Аустралије и Новог Зеланда, а од Француске је испослован
кредит за то.16 Ради агитације 29. и 30. новембра 1916. године, у
Питсбургу је одржан Велики збор исељеничких удружења. Отуда је у
периоду 1916–1918, око 4.000 српских добровољаца стигло у
француске атлантске луке Авр и Бордо, а потом у средоземну луку
Марсељ и коначно у Бизерту (Тунис) на војну обуку. После обуке
пребачени су на Солунски фронт.
Будући да је на Солунски фронт из Русије стигло око 13.000, а из
САД око 4.000 добровољаца, формирана је Југословенска
добровољачка дивизија у фебруару 1918. године.17 За њеног
команданта именован је пуковник Војислав Живановић. Била је
размештена на линији фронта код Доброг Поља и учествовала је у
његовом пробоју (Солунски фронт), а потом и у ослобођењу отаџбине. У
пробоју Солунског фронта, уз две српске армије, учествовале су и
добровољачке јединице у чијим саставима је било Срба из Баната,
Бачке, Барање и Срема. Од момента када је Друга српска армија 15.
септембра 1918. године, у жестоком јуришу пробила непријатељски
фронт (аустроугарски, бугарски и немачки), па до ослобођења
Београда, прошло је свега 46 дана. А по наредби главнокомандујућег
на Солунском фронту генерала Франше д’ Переа, Моравска и
Коњичка дивизија прешле су Дунав и почеле да ослобађају Банат до
крајњег североисточног циља: реке Мориш, те села и градова у
Поморишју: Сирига, Деске, Чанада, Великог Сентмиклуша, Нађфала,
Српског Сентпетера, Арада, Лугоша и Темишвара.18 Добровољци, како
у редовима српске војске, тако и у редовима српских народних стража,
заједно са народним првацима, члановима српских народних
одбора/већа и посланицима на Великој народној скупштини Срба,
Буњеваца и осталих Словена, која је била весник слободе и уједињења,
били су уједно израз демократичности и воље војвођанских Срба.
16

Услед неутралности САД, прихватни центри (Ванкувер, Монтреал, Торонто, Халифакс) и
регрутни кампови (Виндзор, Лумс, Монтреал, Флагерсфал) били су на територији Канаде.
Види: Историја…, VI–2, 217; Петар Опачић, Попуна српске војске добровољцима,
Добровољачки гласник, бр. 8, Београд, 1996, 37.

17

Њен састав су чинили борци расформиране Вардарске дивизије и добровољци приспели
из Русије, САД, Аустралије и Јужне Америке.

18

По истом наређењу, главнокомандујућег Франше д’ Переа, заповести за српске дивизије
издао је регент Александар: Дунавска дивизија је ослобађала Бачку, а Дринска дивизија
Срем и Барању; Војводина..., 14−24; Војна енциклопедија, Београд 1970; Зоран Вељановић,
Југославија потреба или заблуда: стварање Краљевине СХС 1918, Нови Сад 2017,
134−135.
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Обнављање опозиционог рада
Смрћу Франца Јозефа I (1848−1916) и доласком на престо Карла
IV Хабзбуршког (1916−1918), неспособног и неодлучног владара,
створени су услови за слободније деловање опозиционих снага. Уз то,
и гроф Иштван Тиса (председник угарске владе) је поднео оставку у
јуну 1917. године, а његови наследници гроф Мориц Естерхази и
Шандор Векерле, суочени са огромним проблемима који су се чинили
несавладивим, нису били за наставак његове политике чврсте руке.
До пред крај 1918. године грађанске политичке странке и њени
листови у Банату, Бачкој и Барањи нису обнављали рад. Тек са првим
наговештајима краха Аустро-Угарске, а нарочито после пробоја
Солунског фронта и расула у аустроугарским јединицама почињу
постепено да обнављају свој рад. Како су почетком рата биле лојалне
властима, сада су биле уперене против њих. Са Декларацијским
покретом, који се 1917. године проширио у земљама Аустро-Угарске
монархије настањеним Југословенима, био је покренут политички талас
и у вој- вођанским областима. Ипак, војвођански радикали нису били
одушевљени њиме и доста хладно су га примили.
Све више се одбацивала могућност за било каквом и на било којој
основи оствареном сарадњом са угарском владом и политичарима, а све
јаче изражавала жеља за обједињавањем Југословена који су живели у
Аустро-Угарској и уједињењем са Краљевином Србијом. У другој фази
говорило се и о уједињењу у јединствену југословенску државу. Отуда
приступање Народном вијећу Словенаца, Хрвата и Срба у Загребу,19 од
самог његовог оснивања (октобар 1918) био је за политичаре у
војвођанским областима само једно од решења, али и доказ решености
за отцепљење и уједињење са осталим Јужним Словенима. Сарадња
између Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба и војвођанских
политичара одвијала се преко изасланика из војвођанских области у

19

Народно вијеће Словенаца, Хрвата и Срба је окупљало широк круг југословенски
оријентисаних политичара и јавних делатника Словенаца, Хрвата и Срба са простора
Аустро-Угарске. Имало је своје штампано гласило Глас Словенаца, Хрвата и Срба
(Загреб) које је ширило идеју обједињавања југословенских снага на простору АустроУгарске монархије, а напослетку и уједињење у заједничку државу са Србијом и Црном
Гором на челу са династијом Карађорђевића.
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Народном вијећу Словенаца, Хрвата и Срба, Васе Стајића,20 демократа,
али и преко других јавних делатника и политичара.21 Радикали на челу
са Јашом Томићем22 били су за другачији расплет догађаја односно,
били су за уједињење прво са Краљевином Србијом, а затим са осталим
Јужним Словенима. Њихов првак Јаша Томић често је понављао: „Да
ми најпре обучемо српску кошуљу, која нам је најближа, а онда се можемо огрнути и плаштом југословенства”. Овакво или слично
размишљање имали су и други јавни делатници и политичари изван
круга радикала.23
Правци деловања Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба били
су усмерени на испуњење циљева прокламованих у актима која су
донесена на оснивачкој скупштини – обједињавање Југословена који су
живели под окриљем Аустро-Угарске, док се према решавању
југословенског питања постављало тако, да бивше аустроугарске
земље, које су насељавали Југословени, прво треба да се уједине око
Загреба, а тек онда да се изврши уједињење са Краљевином Србијом.
Јаша Томић и Радикална странка,24 имали су осим идентичног става
са Демократском странком и Народним вијећем Словенаца, Хрвата и
Срба и мишљење да војвођански простор (Банат, Бачка и Барања), треба
прво да се отцепи од Угарске, али опречна мишљења у вези са начином
на који то треба да се уради. Ослањани и подупирани од Владе
Краљевине Србије, Николе Пашића, Момчила Нинчића, Љубе
20

Васа Стајић је имао велики политички углед и пре избијања Великог рата. Његова
национална борба га је и довела на робију. Сматрајући да ће помоћи у политичком
организовању и народном обједињавању истакнути члан Народног вијећа Словенаца,
Хрвата и Срба, Светозар Прибићевић, помогао је Васи Стајићу да побегне са робије и
укључи се поново у политички живот. Види: Арпад Лебл, Политички лик Васе Стајића,
изабрани политички и идеолошки списи, Нови Сад 1963; Саша Марковић, Васа Стајић,
Нови Сад 2016.

21

Одлазак на седнице Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба, или на разговоре са
њеним првацима (најчешће са Светозарем Прибићевићем) о разним питањима били су
чести и интензивни. У Загреб су одлазили, поред Васе Стајића, из Суботице буњевачки
првак, жупник Блашко Рајић, из Руме радикалски првак Жарко Миладиновић, из Сомбора
демократски првак Петар Коњевић и други.

Лазар Ракић, Јаша Томић (1856−1922), Нови Сад 1986; Дејан Микавица, Јаша Томић,
Нови Сад 2017.
23
Саша Марковић, Војвођански демократи Тихомир Остојић и Јован Јоца Лалошевић,
Нови Сад 2017, 150. Председник Српско-буњевачког народног већа из Сомбора др Јован
Лалошевић сматрао је, да је деловање Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба за
Војводину непотребно и да „угрожава српску националну идеју”.
22

24

Лазар Ракић, Радикална странка у Војводини (1902−1919), Нови Сад 1983.
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Јовановића и својом бројношћу у односу на остале политичке партије у
српском Подунављу, радикали су заступали став да војвођанске
области, после отцепљења, треба да се директно уједине са
Краљевином Србијом, мимо Загреба. Јаша Томић и његове
истомишљеници, такође су сматрали да је у вези са уједињењем,
Влада Краљевине Србије искуснија, међународно угледнија, њена
војска угледна и снажна и уопште узев меродавнија од Народног вијећа
Словенаца, Хрвата и Срба, које је тек требало да се афирмише. Осим
тога, радикалима су још била жива сећања на погроме Срба и
антисрпске демонстрације у Загребу (и другим градовима у
Хрватској), које су се догађале у непосредној прошлости, а
кулминирале деценију пред Први светски рат. Јаша Томић је у свему
томе имао велику подршку и у Срему, који је иначе посебно био
заступљен у Народном вијећу Словенаца, Хрвата и Срба преко др
Жарка Мила- диновићa, народног трибуна и првака сремских
радикала.25
Социјалдемократе и њихови политички прваци и поред учесталих
позива за подршку угарским социјалдемократама (СДПУ), били су
окренути животним питањима својих ратом напаћених суграђана,
сарадњом са демократама и радикалима, у раду Средишњег одбора за
спасавање и смештај деце из Босне и Херцеговине. После прогласа
СДПУ, а затим одлукама ванредног конгреса који позива на оснивање
народних већа/одбора, укључују се свим снагама у оснивање Српског
народног одбора у Новом Саду и његов рад.26
***
Стање у Аустро-Угарској бивало је из дана у дан све
драматичније. У току 1917, а нарочито 1918. године, број дезертера у
аустроугарској војсци интензивно се повећавао. Нов облик отпора
Као члан Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба (Загреб) водио је оштре полемике са
хрватским члановима истог тела, око уједињења Срема. Фердо Чулиновић, Југославија
између два рата, књ. 1, Загреб, 1961, 111−114; Ђорђе Бошковић, Жарко Миладиновић
(1862-1926), Зборник XVIII (ур. Б. Коњевић), Рума 2018.
26
Данило Кецић, Социјалдемократи Војводине у време стварања Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца..77−79; Социјалдемократски листови са истим именом: Слобода
(Панчево), и Слобода (Н. Сад) који је излазио од 1910. до 1914, када је забрањен.
Слобода која је излазила у Новом Саду, међу првима од српских листова је обновила
излажење (средина октобра 1918) и свесрдно (преко Душана Тушановића, Павла
Татића итд) је помагала српске националне интересе и рад нових органа власти. Душан
Попов, Српска штампа у Војводини 1918−1941, Нови Сад 1983, 32−35, 228−229.
25

14

према рату и властима уопште, био је зелени кадар, који је постао
присутан и у Војводини, односно Банату, Бачкој и Барањи. Утицај
Октобарске револуције и социјална превирања почела су да узимају
маха и озбиљно су уздрмали темеље Црно-жуте монархије. У земљи је
владала анархија, а стара и нова власт, у угарском делу Монархије
сматрали као свој најважнији задатак успостављање реда и мира.
Најрадикалнији елементи зеленог кадра били су повратници са Руског
фронта, али они нису имали снаге да афирмишу и развију зелени
кадар у револуционарни покрет. Већина припадника зеленог кадра,
повучена стихијом сеоске и градске сиротиње, оријентисала се на
пљачку имућних људи и безвлашће.
Локалне власти су покушавале да се организују на основу заштите
своје имовине од пљачке, па је тако укључивала у своје редове
припаднике других народа у мађарско-немачко-српске гарде. Некако у
исто време (октобар–новембар 1918) отпочео је и процес стварања
српских народних одбора који су били уперени на негирање старих
угарских органа власти. У почетку тај процес се одвијао спонтано, да
би касније постао организован. Први Народни одбор у Банату, односно
Банату, Бачкој и Барањи (БББ) основан је у Великом Бечкереку, док је
најзначајнији међу њима био Српски народни одбор у Новом Саду који
је преузео координацију целокупног политичког живота у БББ.
Оснивање првог српског народног одбора у Банату, Бачкој и
Барањи
Средином 1918. године, и поред велике војне моћи Централних
сила, у Аустро-Угарској појавили су се први знаци пуцања појединих
карика у ланцу политичке стеге и контроле, како код владајућих
народа, тако и код потчињених народа који су живели у војвођанским
областима. У вези с тим дошло је до фузије владајућих странака не би
ли одржали власт, док је у исто време и насупрот њима
Социјалдемократска странка Угарске формирала своје захтеве у 10
тачака у којима је тражила закључење мира, распуштање парламента,
формирање владе са представницима потчињених народа и
демократских снага, сазив уставотворне скупштине, увођење тајног
гласања, укидање система националног угњетавања и коришћење
матерњег језика у свим државним институцијама. Ове, и још неке
захтеве потврдио је ванредни конгрес СДПУ који је одржан 13.
октобра 1918. године. Међутим, ови уступци су закаснели и нису били
15

довољни да би се представници Румунског и Српско-буњевачког
агитационог одбора изјаснили у прилог територијалног интегритета
нове Угарске. Даљи догађаји на фронту и пораз аустроугарске увећали
су проблеме и незадовољство становништва. Отуда је владајућа
политичка структура да би одржала власт приступила коренитим
променама којима је била спремна на сваки компромис, па је довела на
чело државе грофа Михаља Карољија,27 либералног грађанског
политичара, рачунајући да је идеална фигура за преговоре са
Антантом због свог антинемачког става који је заступао и пре почетка
рата.28 Гроф Карољи је успео да створи коалицију странака
демократске оријентације (Социјалдемократска, Независна и
Грађанско радикална странка) и формира 25. октобра 1918. године,
Мађарско национално веће са њим на челу. Потом су објавили свој
програм у 12 тачака, који је између осталог захтева неодложно
склапање мира, независност Угарске, опште и тајне изборе, аграрну
реформу и признавање права свим народима. Међутим, на вест да је
цар и краљ Карло IV за новог председника владе именовао другу
особу, у Будимпешти је у ноћи између 30. и 31. октобра 1918. године,
избила револуција „јесењих ружа” која је довела Карољија и Мађарско
национално веће на чело Угарске.29
Освојивши власт, гроф Карољи је, ради придобијања
становништва разаслао проглас мађарском народу којим му се обећава
аграрна реформа, праведнија социјална политика, заштита радника,
опште право гласа, слобода штампе и договора, амнестија за све
политичке интернирце и затворенике и збрињавање демобилисаних
војника. Истовремено је управним органима преко којих је настојао да
организује и учврсти власт, поручио да свуда оснивају мађарска народна већа (МНВ) са задатком да од актуелне власти преузму све јавне
функције и управу, што су они и отпочели.
27

Михаљ Карољи (1875−1955), првак Независне странке и парламентарне опозиције у
Угарској. Постао је у јесен 1918, председник Мађарског националног већа и мађарске
владе. Када је у Мађарској избила совјетска револуција побегао је из земље. Био је
противник Хортијевог режима, а после Другог светског рата се вратио у Мађарску,
касније је био посланик у Паризу.

Пробојем Солунског фронта аустроугарска војска је поражена, а држава се распала. На
заседању Мађарског парламента гроф Карољи је рекао: „Рат смо изгубили. Сада је важно
да и мир не изгубимо”. Види: Петер Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал, Александар Касаш,
Историја Мађа- ра, Београд 2002, 530.
29
Исто, 531−534.
28
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Пажња се поклањала рубним жупанијама јер је један од главних
циљева Карољијеве владе био да обезбеди целовитост у границама
угарског дела Хабзбуршке монархије. Нарочита пажња је била
усмерена на јужне границе према Сави и Дунаву према којима се, с
једне стране у незадрживом налету кретала српска војска
ослобађајући своју отаџбину, и с друге стране са које су стизале
поражене и разбијене војне јединице, многобројни рањеници,
демобилисани војници, дезертери, али и месна сиротиња носећи осим
паничног страха за голи живот и великог разочарења и идеје о
нужним променама, па и обрачуну са властима, богаташима, ратним
профитерима, који су довеле до тога и које су сматрали главним
кривцима војне, државне и своје личне пропасти.30 Отуда је централна
власт, у јужним жупанијама, а посебно оној која се граничила са
Србијом – Торонталској, са средиштем у Великом Бечкереку, не само
током ратних година, већ како у прошлости, тако још више у
новонасталим бурним временима, на све административнобирократске, судске, полицијске, а током рата и војне начине
спроводила бескомпромисну институционалну власт према
немађарским народима,31 посебно према Србима.32 У томе није ни
једног часа искључивала силу и репресију коју су на својим леђима

30

Богумил Храбак, Логоши, зелени кадар и збивања при преврату у Војводини 1918,
Истраживања 8, Нови Сад 1979, 113−136; Живан Вијатов, Томашевац (прилози за
историју Томашевца), Панчево 2009, 157; Нереди у Стапару; Нереди у околини Сомбора,
Српски лист, Нови Сад, бр. 3; Немири у Надаљу, Српски лист, Нови Сад, бр 4;
Настрадали пљачкаши, Српски лист, Нови Сад, бр, 6. Сви бројеви и наведени чланци су
из октобра 1918, по старом календару.

31

У Торонталској жупанији, али и у другим жупанијама у Угарској које су чиниле
историјски Банат (Крашо-северинска и Тамишки Банат), владајући народ није имао
апсолутну већину, већ је живео са бројним словенским и другим народима (Србима,
Словацима, Чесима, Бугарима, Румунима, Немцима, Јеврејима...). У Торонталској
жупанији према попису из 1910. године, најбројнији народ су били Срби (199.750), иза
њих Немци (165.779), потом Мађари (128.405), Румуни (86.937), Словаци (16.143) итд.
Види: Саша Кицошев, Драго Његован, Развој етничке и верске структуре Војводине,
Нови Сад 2010, 32.

32

Од бројних привилегија које су аустријски цареви давали Србима да би ратовали против
њених непријатеља и за њене интересе, остатке остатака поништио је угарски министар
просвете гроф Апоњи својим законом о школству 1907. године са циљем да створи
јединствени политички мађарски народ, а на том путу да асимилује све немађарско
становништво у Угарској. Види: Зоран Вељановић, Школство Срба у северном Банату од
18. до 20. века: прилог за историју школства у Банату и Поморишју (1, 2, 3), Attendite,
Гласник Историјског архива у Кикинди, бр. 6, 7, 8, Кикинда 2009, 2010, 2011.
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искусили бројни становници Торонталске жупаније у притворима,
затворима, логорима и интернацији.33
О догађајима у Будимпешти, промени власти и именовања грофа
Карољија за председника владе, великобечкеречки поджупан и
вршилац дужности великог жупана др Агоштон Јанко34 сазнао је у
раним јутарњим сатима 31. октобра 1918. године, а становништво
Великог Бечкерека је о тим догађајима обавестио месни лист
Торонтал.35 Када је до др Агоштона стигла депеша о успостављању
нове демократске угарске власти као и порука да се то одмах учини и у
свим жупанијама, он се одмах прилагодио новој ситуацији и
нештедимице ангажовао да преко потчињених власти придобије и на
тај начин преокрене целу жупанијску административно-управну власт
за интегралну мађарску идеологију. Већ истог дана (31. октобра 1918),
заказао је у поподневним часовима у Торонталској касини збор, са
намером да оснује и изабере чланове Народног већа за Торонталску
жупанију, а потом да формира и Народну стражу која би оружаном
силом штитила новоосноване органе власти, новоуспостављени
државни поредак, имовину и одржавала ред и мир у Жупанији.36 У
вези с тим начинио је широку листу, а међу којима је било, поред
угледних политичара, жупанијских и судских службеника, адвоката,
лекара, новинара и других јавних личности, укључујући све сталеже
владајуће нације и народа који су живели у Торонталској жупанији,
односно западном делу Баната. Били су позвани и Срби, најугледније
јавне личности међу којима др Славко Жупански,37 др Адрија Васић38
33

Банаћани су највише интернирани у Сегедин, Арад, Кишкунхалаш, Петроварадин. Види:
Арад кроз време, свеске 1−20.

34

Последњи торонталски поджупан и вршилац дужности жупана био је др Агоштон Јанко
(1903−1918).

Торонтал (Torontál) месни лист на мађарском језику. Излазио је од 1871, у прво време као
недељник, а од 1891, као дневни лист и службено гласило Торонталске жупаније. Излазио
је и у Краљевини СХС/Југославији и током окупације све до 1944, када се угасио. Види:
Филип Крчмар, Аранка Балинт, Почетак Првог светског рата у светлу великобечкеречке
штампе, Зрењанин 2014, 15–16.
36
Није прошло ни 15 дана од када је др Агоштон био учесник инаугурације новог великог
жупана Беле Ботке и том приликом одржао инаугурациони говор у част и здравље новог
жупана кога су сада смењивали. Говор је држао и др Варади, потоњи председник МНВ.
35

37

Српски биографски речник (даље СРБ), књ. 3, Нови Сад 2007, 826−827; Ванда Војводић
Мицова, Улога знаменитих личности средњег Баната у току Првог светског рата (ур. Д.
Катић, М. Јаћимовић), Зборник радова са Међународне конференције Архив, медији и
култура сећања у Првом светском рату, Архив Војводине, Нови Сад, 29–30 октобар 2015,
Нови Сад 2016, 261.
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и други, потом готово сви „интернирци”, а нарочито „велеиздајници”,
рачунајући да ће се они радо одазвати и бити кооперативни, јер су их
колико до јуче, старе угарске власти прогањале и хапсиле, а сада су их
нове демократске мађарске власти рехабилитовале и они као
равноправни, треба да учествују у политичком животу, па и власти,
односно део власти.39
Агилни и виспрени др Агоштон, којем заиста није недостајало
способности, воље и енергије, своје потчињене сународнике
пожуривао је и охрабривао на брзо и енергично деловање, указујући на
српску војску која се појавила 1. новембра 1918. на десној обали Дунава
и бојазни од њеног преласка у Банат, односно Торонталску жупанију.
У новонасталој ситуацији, у јутарњим сатима и преподневу 31.
октобра 1918. године, када се „револуција јесењих ружа” ширила
угарским делом рашивене Црно-жуте монархије, а српска војска
налазила на ободу Дунава, у општој грозници где су зрна на пешчаном
сату цурила брже него обично, ни великобечкеречки Срби нису
седели „на дивану све дуван пушећи”, већ су се по примљеном позиву
др Агоштона за поподневни збор истог преподнева састали др Славко
Жупански и др Андрија Васић и отпочели разговор о томе шта да се
чини у новонасталој ситуацији. Потврђујући верност један другоме
одлучили су да своју судбину узму у своје руке и не приступе
Мађарском народном већу, већ да их претекну и оснују свој Српски
народни одбор и тако иступе пред др Агоштона и заказан поподневни
збор у Торонталској касини и ставе их пред свршен чин.40 Др
Жупански и др Васић су већ истог дана сазвали ужу конференцију. У
одређено време у центру Великог Бечкерека, поред православног
црквеног храма, у малој дворани Српске православне црквене
општине, пристигли су позвани српски угледници: оба свештеника,
38

СРБ, књ. 2, Нови Сад 2006, 80; В. В. Мицова, Улога знаменитих личности…65.

39

Био је то свакако занимљив начин размишљања да оне (тј. Србе) које су до јуче лажно
оптуживали на монтираним „велеиздајничким процесима”, осуђивали и слали на
губилиште или интернацију по казаматима и логорима, којима су породице и имања
уништавали, мобилисали и слали на фронтове против своје истокрвне браће, да ће
после свега тога сада допузати и пригрлити мрву личних привилегија. Свакако да су
српски прваци били потцењени (по родољубљу, моралу, а нарочито по способностима),
што је и довело до потпуног краха старо-нове политике мађарских политичара,
односно власти. С друге стране, да су Срби добро знали с ким имају посла, нема
сумње;

40

Др Жупански вели у својим сећањима у Споменици ослобођења Војводине да је њихов
став и одлука била спонтана „без уплива са стране или савета иједне стране”. Види:
Споменица ослобођења, 137.
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прота Жарко Стакић и прота Драгутин Мојић,41 др Славко Жупански,
др Андрија Васић, Живко Ж. Терзин, Милан Ракић, Паја Ристић,
Светозар Исаковић и Јефта Вуков.42 Др Жупански и др Васић изложили
су своја сазнања о ситуацији у Будимпешти, Жупанији и Великом
Бечкереку, као и о намерама др Агоштона. Потом и о потреби да Срби у
Великом Бечкереку оснују засебно револуционарно тело које ће
заступати и штитити интересе Срба у граду али и шире. После
„братског и искреног договора”, једнодушно је решено да се у Великом
Бечкереку оснује Српски народни одбор и Српска народна стража која
би била гарант самом Српском народном одбору, али и свом српском
становништву.43 За председника је изабран др Андрија Васић.44
Присутни су се изјаснили на узајамну верност, солидарност, да ће
оставити по страни раније политичке несугласице и да ће од сада сви
бити чланови јединствене странке, српске.45 Будући да није било пуно
времена, већ на том првом састанку тек основаног Српског народног
одбора, постављен је као један од задатака да се деловање рашири,
односно прошири на цео средњи и горњи Банат „где год има Срба”. Да
се обавесте и организују „све српске масе у јединствену фалангу, да
их одушевимо и спремимо за све могуће напоре, које народна ствар
буде захтевала”.
Тако се окончала седница првог, основаног Српског народног
одбора у Банату, Бачкој и Барањи.46
41

В. В. Мицова, Улога знаменитих личности..., 256−268.

42

Биографије чланова Српског народног одбора, осим Милана Ракића и Јефте Вукова налазе
се у: Запосници Српског народног одбора у Великом Бечкереку 1918. (прир. З. Вељановић
и В. Војводић Мицова), Нови Сад 2019.

43

Одлука за оснивање Српске народне страже била је кључна за даљи ток и развој догађаја.

44

Др Андрија Васић (Вршац, 12. 6. 1874 – Београд, 4. 6. 1955).
Споменица ослобођења..., 137−138.

45
46

У досадашњим истраживањима, нисмо пронашли записник са овог оснивачког састанка
Српског народног одбора у Великом Бечкереку (31. октобар 1918). Могуће да га није ни
било, јер у тој напетој ситуацији, кратком времену да се организује и одржи један
састанак, а потом оде на дру- ги састанак који је заказао поджупан др Агоштон у
Торонталској касини, нико од присутних није обраћао пажњу на вођење записника. Нити
се касније спомиње да га је било. Неоспорна је чињеница да се оснивачки састанак
Српског народног одбора у Вел. Бечкереку одржао 31. октобра 1918. године у малој сали
СПЦО у порти Успенске цркве. О састанку, др Славко Жупански је касније написао:
„Тако знам, да је то било прво Српско народно веће, које је у Угарској основано”, а да
нико од истакнутих личности и учесника у бурном политичком животу Баната, Бачке и
Барање током 1918, није ову тврдњу оповргао, или бар довео у сумњу. Види: Споменица
ослобођења..., 137; Аутор монографије која је доживела два издања: Први Српски народни
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Истог дана, поподне, по заказаном часу и позиву др Агоштона,
српски представници са др Славком Жупанским и др Андријом
Васићем на челу, дошли су у Торонталску касину на мађарски збор са
„готовим чином”.47 Др Агоштон је после поздрава ступио у разговор са
др Жупанским о ситуацији у граду и о оснивању српско-мађарског
народног већа. Током трајања збора када је поджупан др Агоштон
најавио оснивање Мађарског националног већа за подручје
Торонталске жупаније, на опште изненађење присутних, др Андрија
Васић је саопштио да су Срби у Великом Бечкереку, већ основали свој
Српски народни одбор 31. октобра,48 а др Славко Жупански је додао да
и Срби попут Мађара прихватају принцип народног самоопредељења и
у вези с тим су основали свој Српски народни одбор, и да се само тако,
деловањем на националној основи може гарантовати мир и безбедност
у Граду и Жупанији. Српским представницима присутни мађарски
представници су отворено замерили, али др Славко Жупански и др
Андрија Васић су били одлучни у ставу да се учињено не може
мењати, а да је мир и безбедност најважнија за све. Предлог српске
делегације је био да свако са своје стране утиче код својих
сународника на поштовање јавног реда и мира у граду, на шта је са
супротне стране приговарано да Срби слабе заједничке напоре у
одржавању реда, мира и поретка. Чврст став др Жупанског и др Васића,
али још више страх од зеленог кадра и разузданих маса које су из дана
у дан пристизале у град и око града по околним селима, преовладао је
став др Агоштона и приморао присутне да се помире с тим да је
основан Српски народни одбор и Српска народна стража и да је то
политичка стварност.
Сутрадан, када се прочула вест о оснивању Српског народног
одбора приступило се организовању Српске народне страже, што ће се

одбор 1918, Милан Ђуканов, архивски саветник у Историјском архиву у Зрењанину, у
свом делу такође не наводи извор за ово тврђење, изгледа да се и он држао тврдње др
Жупанског које су објављене у Споменици ослобођења Војводине. Исто навођење можемо
видети и код: Saša Marković, Politički život Bunjevaca u Vojvodini u Kraljevini
SHS−Jugoslaviji 1918−1941. godine, Subotica 2010, 22; Filip Krčmar, Torontalska županija i
njeno nasleđe, 95.
47

Исто, 138.

48

Megalakult a Nagybecskereki Nezeti Tanáccs, Torontál 252 sz, 1918. november 4, 2;
Споменица ослобођења..., 137−138.
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Успенска црква и СПЦО у Великом Бечкереку, где је 31. октобра 1918. године основан
Српски народни одбор.

Градска кућа (лево) и зграда Жупаније у Великом Бечекереку
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показати као кључно за јачање и ширење његовог утицаја. Позиву за
упис у Српску народну стражу прихватио је велики број
великобечкеречких младића, бивших војника, али и зеленокадроваца
(логоша) тако да се могао формирати цео батаљон. Младиће који су се
добровољно уписали у Српску народну стражу, а који су на главама
носили капе са националном тробојком постројио је њен командант
Михајло
Миша Веновић, потпуковник.49 У том часу међу бројним
окупљеним народом у црквеној порти иступио је родољуб Милан
Гардиновачки са великом српском тробојком која је била скројена од
свиле, а коју су сви присутни целивали као саставни део заклетве.
Потом је, уз опште одушевљење национална тробојка била истакнута
на згради Српске црквене општине.50
После три дана од збора у Торонталској касини, као што је и
најављивано,
3. новембра 1918. године, основано је Мађарско народно веће
(МНВ).51 За председника je изабран месни адвокат и политичар др
Имре Варади. Ради компромиса и привидног израза јединства у МНВ
је било Мађара, Немаца и Јевреја. Срби и Румуни су позвани да се
придруже МНВ и за њих су била обезбеђена места.52 Истовремено,
основана је и Мађарска народна гарда.53 Ипак, није било снаге за
ефикасно деловање МНВ, већ је пасивност била његово одличје. Отуда
је, у дешавањима која су се одигравала вртоглавом брзином у Граду и
Жупанији, МНВ увек било за корак иза Српског народног одбора.
Самим тим имало је и споредну политичку улогу у новембарским
данима 1918. године.
Свакако да је постојање Српског народног одбора доводило до
очајања мађарске политичке прваке, јер им је постајало јасно да им

49

Михајло Веновић (Госпић, Лика 1860 – Велики Бечкерек, 1920).

50

После више од 70 година (од револуције 1848/49. године и Војводовине Србије), поново се
у Великом Бечкереку завиорио српски барјак. Овај догађај је додатно осоколио Србе у
Великом Бечкереку да истрају у својој намери.

51

Megalakult a Nagybecskereki Nemzeti Tanács, Torontál 252 sz, 1918. november 4, 2

52

Ференц Немет, Милан Мицић, Банат – новембар 1918. године. Великобечкеречки лист То
ронтал – догађаји, виђења, ставови, Н. Милошево–Панчево–Сириг 2019.

53

Највеће искушење за Мађарску народну гарду којој је био челник капетан др Деак, било је
одржавање реда у граду и онемогућавање војника који су се са фронтова враћали својим
кућама да улазе у град и праве неред.
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ситуација измиче од жељеног циља и контроле, напослетку и
интегралне Мађарске чији би и они били део. Поготово када је др
Жупански отишао код шефа полиције др Деака коме је најпре изложио
узбуркано стање код народа и мишљење да је јавни поредак пред
великим искушењима, те затражио 100 пушака за Српску народну
стражу. У првом моменту шеф полиције је то одлучно одбио, што није
изненадило др Жупанског, који је одлично познавао држање и деловање
др Деака пре и током рата.54 Чврст став др Жупанског, али још више
страх од зеленог кадра и разузданих маса које су из дана у дан
пристизале у град и око града по околним селима, пpеовладао је и
приморао др Агоштона и присутне да се помире са српским ставом и
основаним Српским народним одбором као политичким чиниоцем.
Ипак, на инсистирање и тврдње др Жупанског да још има неподељених
пушака у магацину, предао је 80 пушака којим се наоружала прва чета
Српске народне страже.55 Наоружавши се, Српска народна стража
постројила се са српским тробојкама на капама, а за недељу дана
нарасла је на 400 добро наоружаних пешака, 4 митраљеза и неколико
коњаника. Командант Српске народне страже био је бивши
аустроугарски потпуковник Миша Веиновић, а заменик Иван Савић.56
На тај начин, обе наоружане страже (мађарска и српска) којима су
руководили национални одбори, односно већа, деловале су у садејству
на очувању реда и мира. Патролирале су градом и спречавале провале
и пљачке које су чиниле веће или мање групе наоружаних војника који
су се враћали са фронта. Ипак, поступајући промишљеније и делујући
одлучније и организованије Српски народни одбор је преузео у своје
руке и под своју надлежност све важније објекте под своју контролу:
пошту, Аустроугарску банку и Железничку станицу.57 Убрзо је
54

Др Славко Жупански у својим сећањима, шефа полиције др Деака, овако описује: „Да је
било по његовом, сви би ми висили о дуду. Био је прави крвопија, напатио је и нас и наше
породице нечувеним зулумима”. Види: Споменица ослобођења..., 138–139.
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Исте ноћи, шеф полиције је побегао из Великог Бечкерека. Споменица ослобођења... , 138.

56

Исто.
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Када је Мађарско национално веће схватило да све мање држи власт у својим рукама, а да
Српски народни одбор из дана у дан јача, покушало је да поврати кључне објекте које су
запосели Српски народни одбор и његова Српска народна стража. Тако је дошло до првог
и јединог оружаног сукоба између две страже. По издатој наредби, стражари Мађарског
националног већа су напали Железничку станицу у Великом Бечкереку, али су после
краћег пушкарања са Српском народном стражом, били опкољени, савладани и после
разоружавања спроведени у затвор. У току свог постојања и деловања Српска народна
стража није имала губитака у људству (рањених или погинулих).

24

контролисао и путне правце као и већи број села око самог града, а
потом и шире по Банату.
Одлучним и правоваљаним деловањем, Српски народни одбор се
становништву у граду, али и шире у Банату,58 наметнуо као истинска
политичка снага која је била спремна у исто време да води политичке
послове и заштити грађане од хаоса и нереда, баш као и становништву
у околним политичким општинама где су основани локални Српски
народни одбори и Српске народне страже. А потом да се посвети
организовању дочека српске војске. Великобечкеречки Српски
народни одбор састајао се свакодневно обично у вечерњим сатима. На
другој седници председничка и потпредседничко место заменили су др
Васић и др Жупански, тако да је др Жупански постао председник,59 а др
Васић потпредседник. Као задатак од највећег значаја је био
повезивање са Новим Садом, Јашом Томићем, Митом Ђорђевићем, др
Игњатом Павласом60, Митом Клицином и другим политичким
првацима. У вези с тим др Славко Жупански и Живко Ж. Терзин61 су
отишли 2. новембра у Нови Сад ради договора о наредним
активностима.62 Осим разговора са новосадским првацима
присуствовали су првој (основачкој) седници Српског народног одбора
која се одржала у просторијама Матице српске која се тада налазила на
главном новосадском тргу у непосредној близини зграде магистрата.
Том приликом су примили "на себе дужност, да спроведу организацију
српског народа у својој околини".
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Зоран Вељановић, Констатнин Костић – народни трибун 1918, Нови Сад 2020, 5-7.

Др Славко Жупански (Меленци, Банат 30. 9. 1880 – Зрењанин, 15. 2. 1959).
Др Игњат Павлас у својству повереника Народне управе за унутрашње послове за БББ
присуствовао је седници СНО у Вел. Бечкереку (22. нов./5. дец. 1918) на којој је предао
решење о именовању др Жупанског за "великог жупана муниципије торонталске
жупаније". ИАЗр, Ф: 486, Записник СНО у Вел. Бечкереку од 22. новембра/5. децембра
1918.
61 Живко Ж. Терзин (Вел. Кикинда, 1871 – Петровград, 1946)
62
О боравку др Жупанског и Живка Ж. Терзина у Новом Саду и њиховом састанку са
челницима Српског народног одбора у Новом Саду остали су штури писани трагови. Др
Жупански вели да су они известили Новосађане о свом оснивању и деловању, па да су то
исто предложили домаћинима. Један од челника привременог Српског народног одбора у
Новом Саду Мита Ђорђевић описује овај сусрет у једној реченици: „Били су једном из В.
Бечкерека Др Славко Жупански, адвокат и Живко Терзин, трговац, који су однели
инструкције за Банат”. Види: Споменица ослобођења..., 40; Покрет међу Србима у
Банату, Српски лист, Нови Сад, бр. 1, од 24. октобра 1918.
59
60
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Др Андрија Васић

Живко Ж. Терзин

Др Славко Жупански

Михајло Миша Веновић

Оснивање Српског народног одбора у Новом Саду са неповољном
ситуацијом на фронтовима и општим незадовољством становништва
унутар Аустро-Угарске монархије попуштала је стега власти што је
дало основа за обнову политичког живота. Први иницијатор за обнову
политичког живота и стварања народног покрета који би радио на
отцепљење војвођанских области од Угарске, био је Тихомир Остојић
који се на путу кући из интернације задржао у Суботици.
Мултикултурална, мултиетничка и мултиконфесионална Суботица је
била право место за свенародно организовање против општег
26

63

тлачитеља. Железничко чвориште и укрштање путних праваца било
је идеално место за окупљање и политичко делање јавних делатника
64
из Бачке, Баната и Барање. Отуда је већ, 2. октобра, после једног у
низу тајних састанака војвођанских првака донесена резолуција коју
су пренели неки од ондашњих загребачких листова Обзор и Хрватска
држава.65 Остојићева иницијатива заталасала је не само Бачку већ и
Банат и Барању.66 Требало је да прође свега месец дана од Остојићеве
иницијативе у Суботици, па да у Новом Саду почетком новембра 1918.
године, буде основан Српски народни одбор који је настао из
Средишњег одбора за Банат, Бачку и Барању, за прихватање и смештај
деце из Босне и Херцеговине.67 Одбор је после више него успешног
деловања, био спреман да у датом тренутку, као добро организовано и
препознатљиво тело, прерасте у политичку снагу. У вези с тим
свакодневно су одржавани састанци у кући др Игњата Павласа, да би
крајем октобра 1918, одбор прерастао у политички орган под именом
Српски народни одбор у Новом Саду. На ту одлуку утицале су
организоване групе народних првака и политичара у већим градовима
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Саша Марковић, Војвођански демокрaти Тихомир Остојић и Јован Јоца Лалошевић, Нови
Сад, 2017; Mirko Grlica, Geza Vaš, Subotica u Jugoslaviji, Pro memoria, br, 7, Subotica 1989;
Зоран Вељановић, Јован Јоца Манојловић – народни трибун и вођ суботичких Срба у
Великом рату, Зборник радова са међународног саветовања – Елите у Великом рату, Нови
Сад, 27–28. октобар 2016, Нови Сад 2017.

64

Готово да нема политичких првака и јавних личности које нису присуствовале неком од
бројних састанака који су се одржавали у Суботици током октобра па до краја новембра
1918. године: Тихомир Остојић, Васа Стајић, Јаша Томић, Мита Клицин, Јован Јоца
Лалошевић, Петар Коњевић, Коста Хаџи, жупник Блашко Рајић, Јован и Владислав
Манојловић, Албе Малагурски, Бабијан Малагурски, Војислав Станковић и други.

65

Резолуција коју је саставио Тихомир Остојић, у тачки 2 вели: „...да сматрају једино
мировну конференцију за мјеродавну у погледу решења југословенског питања, а у вези са
Бачком, Барањом и Банатом, као будућим саставним дијелом слободне заједничке
југословенске државе свију Југословена...”. Види: Коста Милутиновић, Војводина и
ствaрање Југославије, Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, Зборник (ур.
М. Смиљанић), Нови Сад 1993, 86; Мирко Грлица, Догађаји у Суботици октобра –
децембра 1918. године, Присаједињење Војводине..., 235.

66

Осим у Великом Бечкереку (преподне) и у Темишвару је 31. октобра (предвече) основано
Српско народно веће које је прихватило проглас Народног вијећа Словенаца, Хрвата и
Срба у Загребу и о томе обавестило Народно вијеће СХС у Загребу. Истог или следећег
дана и у Вршцу је основано Српско народно веће. Дакле, пре оснивања СНО у Новом
Саду у Банату су деловала три. Види: Б. Храбак, Записници темишварског народног већа,
Зборник Матице српске, Серија друштвених наука, бр. 10, Нови Сад 1955, 78, 81.

67

Споменица ослобођења..., 34−38. Средишњи одбор за Банат, Бачку и Барању, за
прихватање и смештај деце из Босне и Херцеговине је деловао од 14. децембра 1917.
године.
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Бачке, Баната, Барање,68 као и извештај Јаше Томића са састанка у
Суботици 27. октобра 1918.69 Извештај је обухватао постигнут договор
у коме су изасланици неколико градова из Баната, Бачке и Барање
постигли начелни договор да се у Новом Саду оснује Српски народни
одбор као средишња управа за Банат, Бачку и Барању; да се начини
проглас у коме ће се позвати народ да у „нашим местима” организује
српске народне одборе 70 који ће „у извесном моменту преузети власт у
своје руке”, те да се покрене и политички народни лист који ће бити
орган Српског народног одбора и обавештавати народ о свим
догађајима који се збивају, као и радњама које треба предузимати.
После детаљних припрема Српски народни одбор у Новом Саду је
одржао своју прву јавну седницу, 3. новембра 1918. у свечаној дворани
Матице српске која се тада налазила на централном градском тргу. У
раду Српског народног одбора у Новом Саду учествовале су све
организоване политичке снаге: демократска, социјалдемократска и
радикална странка. За председника је изабран радикалски првак Јаша
Томић.71 Главни циљ Српског народног одбора у Новом Саду, као и
68

Први Српски народни одбор/веће основан је у Великом Бечкереку (31. октобра 1918), а
потом су његови представници допутовали у Нови Сад и о томе известили чланове
Средишњег одбора. Види: Милан Ђуканов, Српски народни одбор у Великом Бечкереку
1918. године, Зрењанин 1998, 36; Потом су основани и други српски народни одбори/већа
у свим већим градовима и политичким општинама Баната, Бачке и Барање: Темишвару,
Сентомашу, Вршцу, Куманима, Молу, Сомбору, Суботици, Ади, Перлезу, Вел. Кикинди,
Бремену, Кетфељу итд. Види: Споменица ослобођења..., 92−95., Српски лист, Нови Сад,
бр. 1, 2, 4, 6, 8-13, 15 и 16 од окт. и нов. 1918. (пост. кал) .

69

М. Грлица, Догађаји у Суботици..., 234−236.

70

У свом опису догађаја око оснивања српских народних одбора, др Жупански изричито
тврди да је великобечкеречки Српски народни одбор први основан, као и то, да је он са
Живком Терзиним отишао у Нови Сад да их обавести о томе и предложио им да то исто и
они учине, с тим да они „узму у руке руковођење око организовања целокупног нашег
покрета у Војводини. Све до нашег доласка није се у том правцу у Новом Саду ништа
учинило”. Његове наводе, нико од српских првака који су учествовали у оснивању
Српског народног одбора у Новом Саду није оспорио. С друге стране, такође је упадљиво
да своје наводе Жупански не поткрепљује архивском грађом или другим изворима. Види:
Петровград (Велики Бечкерек), (ур. А. М. Станојловић), Петровград 1938, 68; Ове тврдње
др Жупанског, без навођења других извора, преузели су у својим радовима: М. Ђуканов,
Ф. Крчмар, С. Милин. Резултати наших истраживања потврђују речи др Жупанског. После
оснивања Српског народног одбора у Великом Бечкереку (31. октобра 1918, у
преподневним сатима), основано је у Темишвару (у поподневним сатима) као друго, а у
Вршцу треће у низу од 211 СНО/В, колико их је укупно основано до Народне скупштине у
Новом Саду (25. новембра 1918). Види: Б. Храбак, Записници темишварског..., 78. Дакле,
као четврти у низу је основан новосадски СНО.
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Л. Ракић, Јаша Томић, 288−289; Споменица ослобођења..., 43; У председништво су
изабрани: Јаша Томић, председник, Аркадије Варађанин и др Игњат Павлас,
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новооснованих месних српских народних одбора или народних већа у
Банату, Бачкој и Барањи био је да преузме власт од угарске власти и да
припреми свечани дочек српске војске и организује народну
скупштину на којој би посланици одлучили, према Вилсоновим
начелима самоопредељења, у којој држави желе да живе. Ради
обавештавања становништва о намерама, Српски народни одбор у
Новом Саду, покренуо је своје гласило Српски лист,72 а користио је и
плакате који су лепљени на јавним и прометним местима. За
одржавање својих седница Српски народни одбор је одабрао зграду
Матице српске, која се тада налазила на главном тргу. На згради је
великим словима постављен натпис Српски народни одбор, и биле су
истак- нуте српске заставе и народни ћилими. Заседање Српског
народног одбора се одвијало свакодневно. Тако је Матица српска
постала политичко средиште не само Новог Сада, већ и свих
војвођанских области. Осим тога, у згради Матице српске се налазио и
Уреднички одбор Српског листа.73 Српски народни одбор у Новом
Саду је донео и низ важних одлука међу којима су свакако три биле
најзначајније: да се у свим местима где живи се „наш народ ма које
вере био” организују народни одбори; основао Српску народну стражу
као свог полицијског и војног чиниоца и покренуо Српски лист.74
На седници СНО у Новом Саду је усвојен Проглас са којим је
Српски народни одбор изашао у јавност и који је штампан у два листа:
Српском листу, ограну Српског народног одбора и Слободи, органу
потпредседници, др Милан Петровић и Мита Ђорђевић, тајници. Извршни одбор: Душан
Тушановић, Павле Татић, др Лаза Марковић, Коста П. Миросављевић, др Милан
Свињарев, свештеник Јоца Јовановић, Лаза Миросављевић, Душан С. Марковић, Душан
С. Монашевић, и чланови Ђорђе Велић, Богољуб Прешић, др Александар Моч, Душан
Лалошевић, Стеван Дотлић, Мита Клицин, Тихомир Остојић, др Паја Јанковић, др Радивој
Стратимировић, Марко Вилић, Јован Живојиновић, Влада Стефановић и Љубомир
Стефановић.
72

Д. Попов, Српска штампа..., 17−26. Први број Српског листа изашао је 6. новембра 1918,
а последњи 2. фебруара 1919. Био је орган Српског народног одбора. На оснивачкој
седници Српског народног одбора у Новом Саду за уредника је изабран Мита Клицин, док
су Уредништво чинили: др Милан Петровић, Марко Вилић, др Тихомир Остојић, Богољуб
Прешић, Јаша Томић, др Миладин Свињарев, др Павле Јанковић и др Александар Моч;
Види: Записници привремених органа власти у Новом Саду 1918−1919. (приредила
Љиљана Дожић), Нови Сад 2018, 36; Гордана Петковић, Новосадски Српски лист 1918–
1919, Нови Сад 2019.
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Душан Попов, Матица српска и догађаји око ослобођења 1918, Присаједињење
Војводине…, 172−173.

74

Споменица ослобођења..., 41−43.
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Социјалдемократске странке, и као засебан плакат „Организујмо се
хитно” (25. октобар/7. новембар 1918) и потом разаслат у сва места по
Банату, Бачкој и Барањи. 75
Позиву Српског народног одбора су се придружили Словаци,
Буњевци, Русини, Шокци и Хрвати. За кратко време су се направили
контакте са Народним вијећем Словенаца, Хрвата и Срба у Загребу, и
отпочели су договори око деловања ка истом циљу.76
Карољијева нова угарска власт у војвођанским областима није
имала политичку снагу за било какво супротстављање оснивању и
деловању Српског народног одбора, а у бирању између већ присутних
невоља, зеленог кадра и Српског народног одбора, изабрала је ову
другу.
***
Да би спречио продирање српско-француске војске преко Дунава
и Саве, председник новоизабране мађарске владе гроф Карољи са
петнаесточланом делегацијом 6. новембра 1918. године отпутовао је у
Београд на разговор са командантом савезничких трупа на Источном
фронту генералом Франше д’ Переом. Међутим, уместо да се разматра
његов захтев, био је приморан да саслуша услове примирја и план
демаркационе линије која је ишла правцем: Драва−Печуј−Баја од
Дунава до ушћа реке Мориш у Тису, Арад, па 10 км источно од
Темишвара и спуштала се на југ до Дунава. Не потписујући никакав
документ Карољијева делегација се вратила у Пешту, 9. новембра
1918. године.
Српски народни одбор у Новом Саду је добио већи значај када је
у Нови Сад 9. новембра 1918. године ушла српска војска на челу са
мајором Војиславом Бугарским. Међутим, ситуација је постала
апсурдна после 13. новембра 1918, када је мађарска влада Михаља
Карољија, сходно потписаним Београдским примирјем, које је у име
мађарске владе потписао Бела Линдер, односно војном конвенцијом
Антантиних сила на Балкану, добила цивилну управу над
Рукописно одељење Матице српске (даље РОМС), М 7.416 „[ ] Српски народни одбор
позива сва српска места у којима живи наш народ, ма које вере био, да хитно организује
своје народне одборе у свим местима и да веће вароши са својом околином, среза пошаљу
3−5 својих изасланика у Нови Сад или имена њихова доставе овамо, како би се у
најкраћем времену могло организовати Српски народни одбор као представник нашег
народа у Угарској [...] ”, Српски лист, Н. Сад, бр. 2, од 26. окт. 1918. (по ст. кал)
76
Споменица ослобођења…, 44.
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запоседнутим територијама, односно војвођанским областима:
Бачком, Банатом и Барањом.77 Самим тим, опстанак и даље оснивање
органа српске власти био је супротан овој конвенцији. Међутим, стара
угарска власт која је била у распаду, а ни нова, Карољијева, која се тек
успостављала, није могла то да спречи. Поврх свега, у новонасталој
ситуацији, као најпречи задатак, како старој, тако и новој мађарској
власти било је успостављање реда и мира. Ипак, у духу свог програма
председник нове мађарске владе, гроф Карољи, је преко жупанијских
власти, позвао политичке општине у Бачкој, Банату и Барањи да
изгласају новој мађарској влади поверење. Међутим, Српски народни
одбора у Новом Саду однео је превагу, и већина политичких општина
са српском и словенском већином се покоравала једино наредбама и
упутствима Српског народног одбора у Новом Саду, као централног
представника Баната, Бачке и Барање. Таквом стању умногоме су
допринели српски листови: Српски лист и Слобода, који су на својим
страницама обавештавали становништво о свим догађајима важним за
српски и словенски живаљ у војвођанским областима.
Српски народни одбор у Великом Бечкереку
и ослобођење Великог Бечкерека 17. новембра 1918.
Када је, 31. октобра 1918. године основан Српски народни одбор у
Великом Бечкереку, пред собом је имао веома озбиљне и изазовне
задатке од којих су били најважнији организационо функционисање и
опстанак политичког деловања, јер је у Граду и средишту
Торонталске жупаније, односно западном делу Баната још увек, мада
на заласку, функционисала стара угарска власт, а у најави нова
мађарска у узлету, на чијем челу се после „револуције јесењих ружа”.
77

Mihalj Karolji, Vjera bez iluzija, Zagreb 1982. Гроф Михаљ Карољи, био је либерални
грађански политичар којег је као последњу наду изабрао мађарски парламент у циљу
преговора са Антантом. Око њега се створила коалиција левих партија (Независна,
Грађанска радикална и Социјалдемократска партија Угарске), која ће 25. октобра 1918,
формирати Мађарско национално веће са њим на челу. Свој програм су изложили у 12
тачака: неодложно склапање мира, независна Угарска, општи и тајни избори, аграрна
реформа, признавање права свим народностима итд. Међутим, када је Карло IV, са
своје стране за новог председника мађарске владе, уместо Карољија 30. октобра
именовао грофа Јаноша Хадика, земљопоседника и политичара, избио је у Будимпешти
метеж међу становништвом који је довео Карољија и Мађарско национално веће на
чело Мађарске. Тако је до краја рата Михаљ Карољи био на челу нестабилне политичке
власти у Мађарској.
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налазио гроф Карољи. Поготово после пристигле Карољијеве депеше
и упутства својим присталицама на који начин да преузму власт и
одрже целину нове мађарске државе. Поред тога у Великом Бечкереку
као и по целом Банату (односно Торонталској жупанији), налазило се
и функцио- нисало „старо” судство и жандармерија, као и знатан број
аустроугарске добро наоружане регуларне војске. Све ове чињенице
нису ишле у прилог политичког опстанка, а посебно несметаног
организованог деловања и ширења српских народних одбора/већа,
како у граду, тако и у провинцијалу,78 јер је у сваком трену
административна сила, жандармерија, а напослетку и сама
аустроугарска војска, да је била куражнија и одлучнија, лако могла да
примени моћ власти и оружане силе и прекине рад, тек основаног
Српског народног одбора у Великом Бечкереку. Свакако да је тактичaн
и обазрив став нове мађарске власти и њених политичких и управних
првака: градског начелника др Золтана Перишића, поджупана др
Агоштона Јанка, председника Мађарског народног већа др Имреа
Варадија, шефа полиције др Деака, према Српском народном одбору и
српским политичком првацима др Жупанском, др Васићу и другима,
био условљен чињеницом о све бројнијој и оружјем опремљенијој
Српској народној стражи, али још више општим сазнањем да је српска
војска избила на десну обалу Дунава и да се сваки час може очекивати
њен прелазак у Јужну Угарску ради даљег гоњења аустроугарске
војске, па самим тим и да „закуца на врата” Великог Бечкерека.
Поред основног циља који су имали челници Српског народног
одбора у Великом Бечкереку, имали су задатак и припрему за дочек
српске војске у Великом Бечкереку и средњем Банату. Поготово када
су се почетком 6. новембра 1918. године прве јединице Моравске
дивизије српске војске пребациле на банатску страну Дунава и
приближиле се Великом Бечкереку на свега стотинак километара. А
када је Панчево, као највећи град у јужном Банату, 9. новембра запосео
Гвоздени пук Моравске дивизије српске војске, било је извесно да ће
пут српској војсци према северу водити преко Великог Бечкерека.
Само је било питање дана или часа када ће се то и догодити. Челници
Српског народног одбора су разматрали на који начин да ступе у везу
са српском војном командом и јединицама у Панчеву када им се
78

Провинцијал су се називале политичке општине (односно варошице и села) у ближем и
даљем окружењу Великог Бечкерека.
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понудила неочекивана помоћ мађарске управе и жандармерије.
Њихови представници су замолили челнике СНО да ступе у контакт
са српком војном Командом у Панчеву и издејствују од њих да у
војном походу на север „избегну битку око Великог Беч- керека и да
поштеде град”. На захтев СНО, од мађарских власти добили су на
располагање посебан воз, добру локомотиву и два вагона и 10.
новембра 1918. године, раздрагана колона Срба у којој је било готово
пола СНО окупила се на Железничкој станици у Великом Бечкереку.
Пошто су локомотиву окитили српским барјаком, одушевљена
депутација великобечкеречких Срба укрцавши се кренула је са
песмом на уснама пут Панчева у предвечерњим сатима. После
четрдесетак километара воз са српском депутацијом и раздраганим
народом је зауставио пуцањ српске предстраже код села Црепаје.79 На
пушчани пуцањ предстраже, путници у возу су уместо легитимисања
одговорили певањем српске химне. На тај начин се догодио први
сусрет српских депутата са српском војском. Сусрет је протекао уз
велике изливе среће, да би после објашњења куда се воз са путницима
упутио и добијених пропусница, кренуло у Панчево. У позно вече, по
приспећу на панчевачку Железничку станицу, великобечкеречка
депутација је била упућена команданту Гвозде ног пука, Мики
Ковачевићу, где је била топло примљена. Потом се отишло на
преноћиште, а сутрадан су се без икаквих задржавања на путу
вратили у Велики Бечкерек са саопштењем да ће српска војска 16.
новембра 1918. године стићи пред Велики Бечкерек „а Немци ако су
ради кавге, нека их дочекају”.80 Саопштење др Жупанског и описи
делегације која се вратила из Панчева, нису морали да се понављају
двапут, јер су их и Срби и Аустроугарска команда и војници у
Великом Бечкереку, добро схватили. Срби с радошћу, а ови други, са
зебњом. Отуда је већ сутрадан отпочела журна евакуација и
повлачење аустроугарске војске из Великог Бечкерека и средњег
Баната на север према Сегедину.

Велико равничарско село Црепаја, налази се у јужном Банату на двадесетак километра
северно од Панчева.
80
Др Славко Жупански, Велики Бечкерек у Ослобођењу, Споменица ослобођења..., 135−148.
Др Жупански je ове догађаје описао са доста емоција, што и поред временског размака од
двадесет година, најбоље описује осећања која су владала код учесника.
79
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Железничка станица у Великом Бечкереку

Ослобођење Великог Бечкерека 17. новембар 1918. године.

Како је било саопштено тако се и догодило, 16. новембра 1918.
године пред Великим Бечкереком се појавила српска војска, односно
Други пешадијски пук „Књаз Михаилo” – Гвоздени пук, који је
предводио бригадир Драгутин Ристић, потпуковник. Сутрадан, 17.
новембра, Чланови Српског народног одбора и Српске народне страже
пошли су ка српској војсци, која је после смотре, у поворци, поред
српске војске,81 чинило 150 коњаника и 200 окићених кола са Српском
народном стражом, члановима и часницима Српског народног одбора.
Кренули су у град ка Жупанијској згради где их је дочекало
81

Torontál 264 sz, 1918. november 18, 1. Српска војска је бројала „око 860 добро
опремљених војника”. У чланку се даље каже да је српска војска у „највећем реду ушла
у град, дуж главне улице”.
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становништво из града и околине. Са балкона су се народу обратили
др Жупански и пуковник Ристић, а потом су отишли у Српску
православну цркву где је прота Жарко Стакић одржао Благодарење.
Сутрадан, 18. новембра 1918. године, почело је преузимање управе
над Градом и Жупанијом. Др Жупански је у јутарњим часовима сазвао
седницу Српског народног одбора са обавезом да сви морају бити
присутни, јер ће се решавати важни послови. У приправности је била и
Српска народна стража која је обезбеђивала Српски народни одбор. Др
Славко Жупански је изложио предлог да се мађарска власт која је још
увек била присутна у Граду и Жупанији, свргне, и да власт преузме
Српски народни одбор. После показане једнодушности, решено је да
сав посао обави Српски народни одбор корпоративно. У црквеној
порти формирана је поворка од чланова СНО, а око њих су ишле чете
Народне страже. Официри у пратњи су носили у рукама исукане сабље,
а момци су носили напуњене пушке са бајонетима на њима. Потом су се
упутили преко корзоа до Градске куће, а Српска народна стража је
енергично ушла у зграду и заузела све просторије. За то време је
Градску кућу други део Српске народне страже држао опкољену. Др
Жупански је градском начелнику др Золтану Перишићу саопштио да
на основу народног самоодређења Српски народни одбор узима
Градску управу у своје руке и позвао га је да Управу преда и да се одмах
уклони, што је овај, и учинио претходно предавши кључеве. Одмах
затим, по истом послу, кренули су ка Жупанијској згради, где је позван
др Агоштон да преда упра ву Жупаније Српском народном одбору као
мандатору Баната, а на основу начела о народном самоодређењу.
Испрва, др Агоштон је то одбио,82 али под претњом оружане силе, ипак
је, предао звање и кључеве и уклонио се из зграде. На исти начин
Српски народи одбор је преузео власт у свим осталим самоуправним
и државним звањима: у Среском начелству, Финансијској дирекцији,
Градској полицији, Среском суду, Окружном суду, Државном
82

Torontál 270 sz, 1918. november 25. Чланови МНВ, односно њихови прваци који су
заменили стару власт” су невољно предали кључне објекте у граду. На поступке и
деловања СНО су улагали протесте. За неколико дана, МНВ је у пуном саставу на челу са
председником И. Варадијем у Жупанијској згради, где је било седиште српске Команде,
посетило пуковника Драгомира Ристића жалећи се на СНО, Народну управу у Новом
Саду и напослетку на др Жупанског. Истовремено, Варади је тражио да се поред СНО „у
решавању ствари” у Граду пита и Мађарско национално веће и Немачко национално веће;
Историјски архив Зрењанин (даље ИАЗр), Ф. 486, Српски народни одбор у Великом
Бечкереку (даље Ф. 486, СНО ВБ), писма насловљена на адвоката др Жупанског, 10−11.
новембар 1918. године.
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школском надзорништву, просветним заводима. До 19 сати, сва
Градска и Жупанијска управа била је у рукама Српског народног
одбора, а на зградама су се, уместо угарских застава и симбола,
вијориле српске тробојке.83
Српски народни одбор у Великом Бечкереку од ослобођења 17.
новембра до Народне скупштине у Новом Саду 25. новембра 1918.
Однос Владе Краљевине Србије, Српског народног одбора у
Новом Саду и Народног вијећа у Загребу био је сложен. У јеку
преговора око уједињења, Влада Краљевине Србије и Народно вијеће
водили су политичка надмудривања. Прилажење војвођанских
области било којој страни, само би ојачало позиције једној, у односу на
другу страну. Све ово утицало је да се у Војводини појаве
размимоилажења између радикала, демократа и социјалдемократа.
Први, у супротности са осталима били су најзначајнији политички
чинилац, као најбројнији и са највећим угледом. Они су после
размимоилажења са демократама и социјалдемократама, сву активност
усмерили на учвршћивање своје власти преко све утицајнијих
народних одбора организованих у свим војвођанским областима, као
и на пропагирању уједињења са Краљевином Србијом. У томе су
имали поред подршке Владе Краљевине Србије у одсутном тренутку и
подршку дела Народног вијећа, односно њеног најутицајнијег
политичара, Светозара Прибићевића који је кратко поручио
демократама Васи Стајићу и Петру Коњовићу: „Кидајте са Загребом!”,
чиме је формално била уклоњена, с те стране, препрека за непосредно
присаједињење војвођанских области Краљевини Србији.84
Велику подршку Јаши Томићу пружили су радикали из Срема на
челу са Жарком Миладиновићем. 85 Сремски радикали су 24. новембара
A szerb megszállás els napja, Torontál 265 sz, 1918. november 19; Велики Бечкерек у
Ослобођењу, Споменица ослобођења..., 135−148;
84
Богумил Храбак, Словени у Војводини у данима ослобођења, новембра 1918,
Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, Нови Сад 1993, 71.
83

85

Жарко Миладиновић, адвокат и политичар, председник Народног вијећа у Руми и члан
Народног вијећа СХС у Загребу који је учествовао је у припреми одржавање Збора Срба
из Срема у Руми. Види: Ђорђе Бошковић, Жарко Миладиновић (1862−1926), Зборник VIII
(ур. Б. Коњевић) Завичајни музеј Рума, Рума 2018, 155−170. З. Вељановић, Жарко
Миладиновић у: Од сна до јаве. Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918...94-95,
118; Ђорђе Ђекић, Миладиновић, Жарко, СБР, књ. 6, Нови Сад 2014, 429.
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1918. године на својој Скупштини, односно Збору изасланика
народних већа из Срема који је чинио неколико стотина посланика, 86
подржали присаједињење Срема јужнословенској заједници и
Краљевини Србији.87 На Румском збору су одређени делегати Срема за
Народну скупштину у Новом Саду који су сутрадан путничким колима
пристигли у Нови Сад и усвојену резолуцију предали председавајућем
на Народној скупштини на самом заседању.88
***
Српски народни одбор је у Српском листу 19. новембра 1918.
године,89 и листу Социјалдемократске странке Слобода, и у засебном
формату, као плакат објавио Проглас којим су позвали становништво
војвођанских области Србе, Буњевце, Словаке, Шокце, Русине, Хрвате,
да спроведу избор својих посланика за предстојећу скупштину у Новом
Саду и „одлуче слободно о својој вољи којој држави желе да
припадну”.90 У Прогласу је наглашено да право гласa, односно да
бирају и да буду бирани имају „сви мушки и женски чланови општине
који су навршили 20 година”. Биран је један посланик на хиљаду
душа.91
Мада је Народно вијеће у Загребу (чије одлуке нису биле
обавезујуће), дан раније изгласало уједињење свих јужнословенских
земаља бивше Црно-жуте монархије укључујући и војвођанске
области, о чему је писмом био обавештен Васа Стајић, Српски народни
Збор се одржао у кући Жарка Миладиновића који је био један од главних организатора.
Међутим, како је морао хитно да отпутује у Загреб на седницу Народног вијећа СХС чији
је био члан, није био у могућности да присуствује Збору, који због тога није одложен.
Историографија још увек није утврдила прецизан број присутних посланика на Румском
збору. Може се претпоставити да је било (свакако не у самој кући где су се најпре
окупили, и у пространом дворишту и испред куће, већ у црквеној порти где су потом
прешли) до 700 Сремаца. Види: Румски збор, Гласник−Glasnik, Ср. Карловци, бр. 12 од
14/27. новембра 1918 ; Српски лист, Нови Сад, бр. 17, од 14. нов. 1918. (по ст. кал).
87
Хрватски државни архив, Загреб, Хр-ХДА-124-3-1-257, Резолуција збора у Руми; Душан
Вулетић, Народни збор у Руми, Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, Нови
Сад 1993, 160−161.
88
Делегати из Срема су били: Јован Радивојевић, Емилијан Грбић, Влада Савић − Шукац и
Милан Костић Види: З. Вељановић, Д. Његован, Од сна до јаве. Присаједињење Војводине
Краљевини Србији 1918, каталог изложбе, Музеј Војводине, Нови Сад, 2018, 95, 135.
89
Изворно, датуми у оновременим српским листовима, плакатима и документима су били
ис- писани по старом календару. У нашем тексту пишемо их по новом календару.
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Сазив народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Словена, Српски лист, Нови Сад, бр.
11, 6. новембар 1918; Сазив народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Словена,
Слобода, Нови Сад, бр. 12, 6/19. новембар 1918.
91
Исто.
90
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одбор у договору са осталим одборима у Банату, Бачкој и Барањи, а
после спроведених избора у свим политичким општинама (одржаних
од 18. до 24. новембра), 25. новембра 1918. године, у Новом Саду, у
свечаној сали Гранд хотела отпочео је заседање Велике народне
скупштине Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и
Барањи. Учешће у раду Скупштине узело је 757 посланика92 из 211
градова и сеоских општина Баната,93 Бачке94 и Барање,95 који су
представљали све тада активне политичке странке (Демократска,
Радикална, Социјалдемократска и Словачка народна партија) и групе.96
Срба је било 578, Буњеваца 84, Словака 62, Русина 21, Немаца 6,
Шокаца 3, Хрвата 2 и Мађара један.
Као гости, Скупштини су присуствовала четири делегата из Срема,
чланови Српског народног одбора у Новом Саду, чланови Српске
народне одбране из Новог Сада, политичари из Београда (Краљевине
Србије), те известан број српских и француских официра који су се
затекли у граду, као и позвано грађанство.
После уводних говора, прочитани су предлози и приступило се
гласању на коме су свих 757 посланика исказали једнодушје и
акламацијом изгласали дуго прижељкиване одлуке:
1.
Прекид државно-правних веза са Угарском, и
2.
Прикључење Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији.
92

Исказани број присутних посланика на Великој народној скупштини Срба, Буњеваца и
осталих Словена у Новом Саду је наведен на основу сачуваних пуномоћја која су
посланици били дужни да понесу са собом и покажу верификационој комисији приликом
уласка у скупштинску салу. По предаји пуномоћја, комисија је сваком посланику
потврђивала мандат на тај начин што му је давала улазницу за скупштину на којој је
исписивала његово име и презиме и редни број по приспећу. Музеј Војводине, одељење
Музеј присаједињења 1918, Збирка историјских предмета, инв. бр. 11. Улазница са
именом Константина Костића, посланика из Опова је изложена на сталној поставци
Музеја присаједињења 1918.

93

На Великој народној скупштини најбројнији су били посланици из Баната: који су
дошли из 132 политичке општине (градова и села) у укупном броју од 389 посланика.
Банаћани су чинили већину од преко 50% присутних посланика и како вели др
Жупански: „У том великом питању Банат је одлучио. Сем спорадичних гласова из
Панчева и из Вел. Кикинде, цео је Банат био за то, да се Војводина присаједини Мајци
Србији”. Види: Споменица ослобођења..., 148.
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Бачвани су дошли из 66 политичких општина, укупно 351 посланик.

95

Барањци су дошли из девет политичких општина, укупно 17 посланика.

96

Један број изабраних посланика, због болести није дошао на Скупштину и отуда је
разлика у броју између изабраних на зборовима политичких општина и присутних
посланика.
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Потом је изабран Велики народни савет и др Славко Милетић за
председника, са функцијом да доноси потребне уредбе и наредбе и да
поставља Народну управу као извршни орган Савета, као и да врши
надзор над њом. Народну управу су чинили следећи одсеци на чијем
челу су стајали народни повереници са замеником и потребним
особљем: 1. Политички послови, 2. Унутрашњи послови, 3. Правосуђе,
4. Просвета, 5. Финансије, 6. Саобраћај, 7. Привреда, 8. Прехрана и
снабдевање, 9. Социјалне реформе, 10. Народно здравље, и 11. Народна
одбрана. Потом се Скупштини обратио Јан Груњик, словачки посланик
из Петровца, који је прочитао изјаву Скупштине посланика словачких
општина у Бачкој, Банату и Срему, у којој су они са своје стране
изгласали присаједињење новој држави.
Одмах затим одржана је прва седница Великог народног савета која
је изабрала два одбора: први за састављање пословника Савета и
устројства Народне управе и други, за предлагање кандидата за
чланове Народне управе. На првој седници НУ је донела одлуку о
преузимању власти на целој територији БББ и о томе обавестила
дотадашње органе власти.97
Да би саопштили донете одлуке Влади Краљевине Србије, Велика
народна скупштина је послала своје делегате у Београд.98 Тим чином
била је заокружена вековна борба Срба у Банату, Бачкој, Барањи за
ослобођење и уједињење са матицом Србијом. Тим чином црвеноплаво-бели барјак развиорио се после 70 година поново над Војводином
Српском.
***
После само неколико дана, дакле 1. децембра 1918. године, у кући
Крсмановића на Теразијама у Београду, регент Александар
Карађорђевић, у име краља Петра I Карађорђевића прогласио је нову
државу: Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца.99 У нову државну
97

ИАЗр, Ф. 486, Записник од 26. нов./9. дец. 1918. Одлуку о разрешењу свих СНО/В па и
СНО у Вел. Бечкереку пренео је др Жупански 9. децембра 1918.
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Архив Србије, МИД, ПО1918, фас. 10, дос. 5, Писмо ВН Савета Влади Кр. Србије од 4.
дец.1918.
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Алтернативни циљеви да се око Србије уједине само оне земље штокавског наречја
нису биле јасно формулисане у неком званичном акту, али били су присутни како у
Србији, тако и код великих сила Британије, Француске и Русије. Види: Милорад
Екмечић, Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у Новом веку
(1492−1992), Београд 2010, 350; Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, Београд
1973.
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заједницу југословенских народа, војвођанске области Банат, Бачка,
Барања, као и Срем, на основу одлуке Велике народне скупштине у
Новом Саду ушле су као саставни део Краљевине Србије.

Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена у Новом Саду
25. новембра 1918. године (МГНС, Фото: Риста Марјановић)
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ЗАКЉУЧАК

Код Срба с обе стране Дунава и Саве никада није престала да
постоји свест о истокрвности и једнодушности. Отуда су бројне везе и
делања на узајамном помагању и у добру и у злу: у културном и
духовном уздизању или у устанцима против Османлија и српског
народног покрета и борбе за опстанак Српске Војводине. Идејна свест
Срба била је у свеприсутној и никад непотиснутој државотворности
код народних, световних и духовних првака, али и обичног народа и у
најудаљенијем и најмањем селу.
У моменту када су опште прилике постале повољне за реализацију
уједињења, а то је била херојска победа српске војске у Првом светском
рату, народ у војвођанским областима: Банату, Бачкој, Барањи са
својим првацима које је предводио Јаша Томић, на Великој народној
скупштини Срба, Буњеваца, Словака и осталих Словена у Новом Саду
25. новембра 1918. године, прогласио је отцепљење од Угарске.
Истовремено, изгласао је присаједињење матици Србији, а потом
пригрлио 1. децембра 1918. године и Србе који су живели преко Дрине
и Уне, као и остале Словене у јединствену југословенску државу. То је
био несумњиво прогресиван чин који је испунио вековни сан о
ослобођењу и уједињењу Срба у јединствену државу. Отуда је одлука
Велике народ- не скупштине у Новом Саду о присаједињењу Баната,
Бачке и Барање Краљевини Србији свакако један од најзначајнијих
догађаја у новијој историји српског народа, а њене последице су
видљиве до данашњег дана.
У потирању старе недемократске, а оснивању нове народне власти
(СНО и СНС) и освајању слободе и народних права, као и дочеку
српске војске, организовању зборова, избору посланика и учествовању
у Великој народној скупштини у Новом Саду где су донете одлуке о
отцепљењу од Угарске и присаје- дињењу матици Србији и широј
јужнословенској заједници, велики допринос су дали и
великобечкеречки Срби. Уосталом, они су и основали први Српски
народни одбор у војвођанским областима, подстакли оснивање
41

Српског народног одбора у Новом Саду; на Велику народну
скупштину Срба, Буњеваца и осталих Словена у Новом Саду 25.
новембра 1918. године, бечкеречки посланици др Славко Жупански,
др Андрија Васић, прота Жарко Стакић, др Емил Гаврила, Живко Ж.
Терзин, Бранко А. Јовановић, Божидар Божа Јовановић, Сава Рада
Радованчев и Жива Анђелов пошли су са јединственом одлуком у
недрима на којој је писало: „Вел. бечкеречки српски народни одбор
тежи и жели, да се ми припојимо Србији и тек после сједињења нашег
са Србијом нека се одлучи судбина Југославије”.100
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SUMMARY

The awareness of oneness and that of the same blood never ceased to
exist among Serbs on both sides of Danube. From it came a vast number of
connection along with helping hands in both good and evil times: in cultural
and spiritual growth or during the uprising against the Ottomans, the fight of
Serbian National Movement and preservation of Serbian Vojvodina. The
state formatting consciousness remained ever present among Serbian
national and spiritual leaders and was never suppressed even among people
living far away in distant and small villages.
In the time when the conditions for realization of the unification were
finally met i.e. the heroic victory of the Serbian Army in The First World
War, people in regions of Vojvodina: Banat, Bačka, Baranja, with their
leaders led by Jaša Tomić declared the secession from Hungary at the Great
National Assembly of Serbs, Bunjevci, Slovaks and other Slavs held in Novi
Sad on 25th of November 1918. At the same time, they voted for the
unification to Serbia. The Serbs living on the other side of Drava and Una
rivers both with other Slavs were also unified on 1st of December 1918, in a
sovereign Yugoslav state. It was with no doubt a progressive act that
realized a centuries long dream of all Serbs being liberated and unified in
one state. The significance of the decision of unification of Banat, Bačka and
Baranja to Serbia, made at the Great National Assembly in Novi Sad, stands
out as one of the most important events in modern Serbian history with
aftermath being visible even today.
Serbs from Bečkerek made a great contribution in ending the old nondemocratic system, and establishing a new national reign (with Serbian
National Councils and Serbian National Guard) altogether with winning
freedom and national rights, as well as welcoming the Serbian Army and
conducting the election of the peoples’ representatives for the Great National
Assembly in Novi Sad that voted secession from Hungary and unification to
Serbia and wider Yugoslav state. Indeed, they created the first Serbian
National Council in Vojvodina and aided the formation of the same Council
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in Novi Sad; The representatives of Bečkerek Serbs Slavko Županski PhD,
Andrija Vasić PhD, archpriest Žarko Stakić, Emil Gavrila PhD, Živko Ž.
Terzin, Branko A. Jovanović, Božidar Boža Jovanović, Sava Rada
Radovančev and Živa Anđelov went at the Great National Assembly of
Serbs, Bunjevci and other Slavs held in Novi Sad on 25th of November
1918, with a single decision that says: “Serbian National Council of Veliki
Bečkerek wishes and wants that we may first be unified to Serbia, only after
that let the fate of Yugoslavia be decided.“101
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