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Реч уна пред

По во дом обе ле жа ва ња сто го ди шњи це од 25. но вем бра 1918, осло бо
ђе ња и при са је ди ње ња Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји, од лу че но је 

да се у окви ру Му зе ја Вој во ди не осну је Му зеј при са је ди ње ња 1918. Но во
о сно ва ни Му зеј је имао за да так да при пре ми стал ну из ло жбе ну по став
ку ко јом би се јав но сти пред ста вио овај, сва ка ко нај зна чај ни ји до га ђај за 
пре чан ске Ср бе, али и за дру го, пре све га сло вен ско ста нов ни штво ко је 
жи ви у вој во ђан ским обла сти ма. 

Ка ко се до осни ва ња Му зе ја при са је ди ње ња 1918, у Му зе ју Вој во ди не 
ни је обра ћа ла по себ на па жња том до га ђа ју, ку сто си са вре ме не исто ри је 
ни су има ли ин те ре со ва ња ни во ље да се по све те „ри зич ном“ по слу при
ку пља ња му зеј ских пред ме та за те му при са је ди ње ња и ује ди ње ња 1918. 
го ди не, јер су би ли под буд ним оком де жур них иде о ло га (ди рек то ра и 
ру ко во ди о ца оде ље ња) ко ји су им на пар тиј ским са стан ци ма КПЈ/СКЈ, 
ко ле ги ју ми ма, па и у пи са ним ра до ви ма скре та ли па жњу на „не до вољ ни 
марк си стич ки при ступ у исто ри о гра фи ји“ за о ку пље ни „нај ве ћим си ном 
на ро да и на род но сти“. Да кле, до Му зе ја при са је ди ње ња 1918, ни је би ла 
фор ми ра на му зеј ска збир ка у ко јој би се скла ди шти ли при ку пље ни и обра
ђе ни му зеј ски пред ме ти на ову те му. Оту да нам је при о ри те тан за да так 
био да фор ми ра мо му зеј ске збир ке, а да би смо то учи ни ли мо ра ли смо да 
по кре не мо при ку пља ње пред ме та (от ку пом и по кло ном) и да их струч но 
об ра ди мо. Та да смо осно ва ли две збир ке: Збир ку исто риј ских пред ме та 
и Збир ку пор тре та зна ме ни тих лич но сти 1918. Са фор ми ра њем Збир ке 
пор тре та зна ме ни тих лич но сти – ду бо ко уве ре ни да не ма исто ри је без лич
но сти, од но сно да су кре а то ри исто ри је од луч ни по је дин ци у да тим окол
но сти ма – от по че ли смо пре да но са ис тра жи ва њем до га ђа ја и лич но сти 
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ко је су, у дра ма тич ним и ха о тич ним вре ме ни ма би ле пер ја ни це и узда
ни це свом ро ду (срп ском, сло вач ком, ру син ском, бу ње вач ком, шо кач ком). 
Иа ко у Му зе ју при са је ди ње ња 1918, ни је би ло дру гих за по сле них осим 
пи сца ових ре до ва (што се уо ста лом ни је про ме ни ло до да на шњег да на) 
смо гли смо сна ге да из ра ди мо азбуч ник лич но сти и до га ђа ја из 211 по ли
тич ких оп шти на (гра до ва, ва ро ши и се ла у исто риј ској Вој во ди ни) ко је су 
би ле не по сред ни уче сни ци у осва ја њу сло бо де и при са је ди ње ња Ба на та, 
Бач ке, Ба ра ње и Сре ма ма ти ци Ср би ји. По ла зна сте пе ни ца за из ра ду азбуч
ни ка би ла је утвр ђи ва ње кри те ри ју ма и ва ло ри за ци је, по ко ји ма сва ко ко 
је у та „ву чи ја вре ме на“ био ка дар да „ру дис“ (lat. ru dis) не до би је од го спо
да ра, већ да га сам узме у ру ке, сва ка ко за слу жу је по што ва ње, а од исто ри
о гра фи је по мен име на у пи са ној фор ми и та ко да га са чу ва за на век. У ве зи 
с тим то ком 2017. го ди не, по кре ну ли смо по себ ну еди ци ју књи га ко ју смо 
на зва ли При са је ди ње ње 1918, и у њој смо до 2021. го ди не об ја ви ли пр вих 
де сет на сло ва. Еди ци ја је об у хва та ла об ја вљи ва ње зна чај не, до са да нео бја
вљи ва не ар хив ске гра ђе: за пи сни ка и дру гих до ку ме на та при вре ме них ор
га на вла сти у Но вом Са ду 1918–1919, за пи сни ка Срп ског на род ног од бо ра 
у Ве ли ком Беч ке ре ку 1918–1919. го ди не, ме мо ар ских шти ва, син те за и ре
прин та на сло ва ко ји су по ста ли рет ки, а тра же ни су код чи та лач ке пу бли
ке. По сле де сет об ја вље них на сло ва у еди ци ји При са је ди ње ње 1918, са је да
на е стом књи гом, за по чи ње мо да об ја вљу је мо ре зул та те на ших пе то го ди
шњих ис тра жи ва ња о лич но сти ма и до га ђа ји ма ко ји су ма ло или ни ма ло 
по зна ти ши рем чи та ла штву па, мо же мо сло бод но ре ћи, и про фа ним исто
ри ча ри ма, од но сно струч ној јав но сти. Мо тив на шег ра да би ли су по нос, 
на ци о нал на са мо свест и ро до љу бље, а узор су нам пу бли ка ци је: 100 нај
зна ме ни ти јих Ср ба (при ре ђи вач Зво ни мир Ко стић), Бе о град – Но ви Сад 
1993; Слав ко Га ври ло вић, Лич но сти и до га ђа ји из до ба Пр вог срп ског устан
ка, Но ви Сад 1996; Де јан Ми ка ви ца, Срп ска по ли тич ка ели та у Ау стро у
гар ској мо нар хи ји, књ. II, 1860–1918, Но ви Сад 2018. 

У књи зи су по уоб ли че ној и јед но о бра зно ус по ста вље ној ме то до ло
ги ји опи са не лич но сти и до га ђа ји из до ба осло бо ђе ња и при са је ди ње ња 
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Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918. го ди не. Сва ка при ка за на лич ност је у 
сво јој сре ди ни (гра ду, ва ро ши или се лу) би ла углед на и по што ва на. „Звање“ 
на род них пр ва ка и три бу на сте кли су и пре Ве ли ког ра та (1914–1918), a 
по себ но у ха о тич ним и дра ма тич ним ок то бар ским и но вем бар ским да
ни ма 1918. го ди не, ка да су би ли ор га ни за то ри ме сних по ли тич ких те ла, 
на род них од бо ра/ве ћа, по мо ћу ко јих су пре у зи ма ли ло кал ну власт, до че
ки ва ли срп ску вој ску, ор га ни зо ва ли на род не збо ро ве и би ли као по сла
ни ци уче сни ци на На род ној скуп шти ни у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. 
го ди не, ко ја је до не ла две суд бо но сне, а вре ме ће по ка за ти и да ле ко се жне 
од лу ке: от це пље ње од Угар ске и при кљу че ње Кра ље ви ни Ср би ји. Ва жно је 
ис та ћи да у де ло ва њу пре чан ских Ср ба, ка ко у вре ме ну осва ја ња вла сти, 
ор га ни зо ва ња до ла ска осло бо ди лач ке срп ске вој ске, а по том до ује ди ње ња 

Ве ли ка на род на скуп шти на Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду, 
25. но вем бар 1918. (Фо то: Ри ста Мар ја но вић)
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у за јед ни чку др жа ву са ма ти цом Ср би јом и ши ром ју жно сло вен ском за
јед ни цом, ни је би ло ни трун ке осве то љу би во сти и на си ља пре ма сво јим 
су гра ђа ни ма ко ји су ко ли ко до ју че би ли но си о ци све ко ли ке вла сти (вој не, 
по ли циј ске и ад ми ни стра тив не) и чи је се де ло ва ње у го ди на ма пред рат, 
а по го то во то ком рат них го ди на, ни у нај бла жој фор ми не мо же на зва ти, 
ни мо рал ним, а ни људ ским. Да кле, пре чан ски Ср би и срп ска вој ска која 
је за по се ла вој во ђан ске обла сти то ком но вем бра 1918. го ди не, ни је спро
во ди ла ре ван ши зам, ни је си стем ски вр ши ла уби ства или хап ше ња и ло
го ри са ња при пад ни ка бив ших ау стро у гар ских вој них и по ли циј ских је
ди ни ца, као ни ци вил ног ста нов ни штва. Ни је ор га ни зо ва ла пљач ка ње 
имо ви не. На про тив, за по сев ши вој во ђан ске обла сти, ус по ста вљен је ред, 
мир и оп шта без бед ност ли ца и имо ви не за све. 

По осло бо ђе њу и ује ди ње њу Вој во ди не са Кра ље ви ном Ср би јом, а 
по том укљу чи ва њем у ши ру ју го сло вен ску за јед ни цу: Кра љев ство Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца (од 1929. го ди не Кра ље ви на Ју го сла ви ја), ма њи број 
уче сни ка у при са је ди ње њу Вој во ди не ма ти ци Ср би ји 1918, је на ста вио по
ли тич ки да де лу је, док се ве ћи на вра ти ла сво јим пре ђа шњим по сло ви ма, 
чвр сто ве ру ју ћи да су оства ри ли свој сан, ко ји је 1918. го ди не по стао ја ва.

* * *

За по че так при че о лич но сти ма и до га ђа ји ма из до ба при са је ди ње ња 
Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918, од лу чи ли смо се да при ка же мо Ба на
ћа не и то њих два на е сто ро, по на шем из бо ру. Раз ло га за то има ви ше, а 
је дан од њих је тај што је, у су то ну Ве ли ког ра та, про цес об но ве по ли тич
ког ор га ни зо ва ња Ср ба у ју жној Угар ској за по чео баш у Ба на ту и по кре
нут од Ба на ћа на. Да ли су Ба на ћа ни сте кли атри бут ве чи тих бун џи ја због 
„жи вог“ се ћа ња на ве ли ку бу ну Ср ба у Ба на ту про тив Осман ског цар ства 
1594. го ди не (због ко је су спа ље не мо шти Све тог Са ве на Вра ча ру), за ко ју 
Ба на ћа ни ве ле да је она за пра во пр ви срп ски уста нак, или због уче шћа Ба
на ћа на у Срп ском на род ном по кре ту 1848–49, или пак због по то њег Војвод
ства Ср би је и Та ми шког Ба на та (1849–1861), а на по слет ку и због оми ље не 
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ба нат ске из ре ке „се ва му ња би ће опет бу на“, оста вља мо чи та о ци ма да 
про су де са ми. Исто ри о граф ска чи ње ни ца је да су се Ба на ћа ни, сти ца јем 
окол но сти, ко је су их при ну ди ле на то, пр ви од пре чан ских Ср ба 1918. го
ди не „по ди гли“ и по ли тич ки ор га ни зо ва ли у на род не од бо ре/ве ћа, пре
у зе ли по ли тич ку власт, до че ка ли срп ску вој ску и на На род ној скуп шти ни 
у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. го ди не би ли нај број ни ји и нај о длуч ни ји 
у од лу ци ди рект ног при са је ди ње ња Вој во ди не ма ти ци Ср би ји. Го то во у 
истом да ну ор га ни зо ва ли су се збо ро ви гра ђа на у Ве ли ком Беч ке ре ку, Те
ми шва ру и Вр шцу, по том у Пан че ву, Бе лој Цр кви, Ве ли кој Ки кин ди, Де
ли бла ту, Ја се но ву, Опо ву итд. Оту да у овој књи зи ко ја је по не ла на зив 
Лич но сти и до га ђа ји из до ба при са је ди ње ња Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 
1918. го ди не об ја вљу је мо 12 би о гра фи ја зна ме ни тих Ба на ћа на: три би о гра
фи је су о лич но сти ма из нај дрч ни јег и нај пр ко сни јег ба нат ског гра да Ве
ли ког Беч ке ре ка: др Слав ко Жу пан ски (адво кат), др Ан дри ја Ва сић (адво кат) 
и Жи ван Ж. Тер зин (тр го вац). Две би о гра фи је су о лич но сти ма из Ве ли
ке Ки кин де: Ђор ђе Гру јић (про фе сор) и др Са ва Пут ник (адво кат) и по 
јед на из Те ми шва ра: Или ја Бе ле сли јин (про та), Вр шца: др Слав ко Ми ле тић 
(адво кат), Пан че ва: Ма ри ја Ма ра Јо ва но вић (до бро твор ка), Бе ле Цр кве: 
Љу би ша Ми чин (тр го вац и при вред ник), Де ли бла та: др Или ја Ивач ко вић 
(ве ле по сед ник), Опо ва: Кон стан тин Ко стић (про та и про фе сор), Ја се но ва: 
Ку зман Мар ко вић (тр го вац). 

Во ди мо се ми шљу да ће мо у на ред ним књи га ма о лич но сти ма и до га
ђа ји ма из до ба при са је ди ње ња Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918. го ди не, 
ус пе ти да пред ста ви мо сто ти ну, по на ма нај зна ме ни ти јих лич но сти из доба 
при са је ди ње ња Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918. и на тај на чин са чи нимо 
осно ви цу за не ки бу ду ћи азбуч ник, лек си кон или ен ци кло пе ди ју лич но сти 
из до ба осло бо ђе ња и при са је ди ње ња Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918. 

* * *

Сви тек сто ви у овој књи зи ре зул тат су ду го го ди шњих ис тра жи ва ња. 
Не ки од тек сто ва, ко је смо до са да об ја вљи ва ли у пе ри о ди ци, струч ним 
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ча со пи си ма и пу бли ка ци ја ма, су ов де про ши ре ни и до пу ње ни, као што су: 
„Пет су бо тич ких хе ро и на у збир ци Му зе ја при са је ди ње ња 1918“ у Да ни, 
бр. 986/2019; За пи сни ци Срп ског на род ног од бо ра у Ве ли ком Беч ке ре ку 1918, 
Зре ња нин – Но ви Сад 2019; „Ко рак ка род ној и на род ној еман ци па ци ји“, 
у: Же не у пар ла мен тар ном жи во ту Вој во ди не, књ. 2 (ур. З. Па вло вић), Нови 
Сад 2021; Од сна до ја ве, При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918, 
2. до пу ње но из да ње, Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2020; „Слав ко Жу пан
ски и пр ви Срп ски на род ни од бор у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи 1918“, у Рад 
Му зе ја Вој во ди не, Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2021; Пор тре ти зна ме ни
тих лич но сти из до ба при са је ди ње ња Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918, 
Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2021. Ипак, ве ћи ну тек сто ва чи не пот пу но 
но ви тек сто ви, до сад не пу бли ко ва ни и ов де се пр ви пут об ја вљу ју. Ко ри
ште ни из во ри и ли те ра ту ра су би ли ра зно ли ки и број ни: ар хив ска гра ђа 
раз не про ве ни јен ци је, штам па, пе ри о ди ка, ен ци кло пе ди је, лек си ко ни, 
би о граф ски реч ни ци. Илу стра тив ни ма те ри јал је из збир ки и фон до ва Му
зе ја при са је ди ње ња 1918, Ма ти це срп ске и ње ног Ру ко пи сног оде ље ња 
(РОМС), Му зе ја гра да Но вог Са да, Исто риј ског ар хи ва Зре ња нин, На род
ног му зе ја Зре ња нин, Исто риј ског ар хи ва Ки кин да, На род ног му зе ја Пан
че во, Град ског му зе ја Вр шац и Исто риј ског ар хи ва Бе ла Цр ква. 

Зо ран ВЕ ЉА НО ВИЋ, 
ар хив ски са вет ник, ку стос – исто ри чар и

ру ко во ди лац Му зе ја при са је ди ње ња 1918.
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Про шлост је књига ко ја го во ри о тај на ма  
бу дућ но сти.

Два на е сто ро дич них Ба на ћа на

Крај 19. и по че так 20. ве ка би ли су за Ср бе у Хаб збур шкој мо нар хи ји, 
а по себ но за Ср бе у угар ском де лу Мо нар хи је ви ше не го уо би чај но 

те гоб ни. Њи хов жи вот ни пут обе ле жен је си ла зном ли ни јом, а број но ста
ње опа да ло је из го ди не у го ди ну. Ста тус, прав ни, по ли тич ки, па и вер ски 
се оспо ра вао. На кон 1848. го ди не, срп ске при ви ле ги је до би је не од ау стриј
ских ца ре ва су јед на за дру гом иш че зле и за ме ње не про кла мо ва ним оп штим 
за ко ни ма, а Ср би ма је пре о ста ла са мо још школ ска ау то но ми ја, која је 
сту па њем на сна гу Апо њи је вог за ко на о школ ству (Lex Apony, 1907) обе
сми шље на и по ни ште на. По чет ком два де се тог ве ка ин сти ту ци о нал на аси
ми ла ци ја на род но сти у Угар ској би ла је на вр хун цу. Уза луд но су се њи
хо ви вер ски и по ли тич ки пр ва ци не пре ста но по зи ва ли на слав не да не и 
ве ли ку по ги бељ ши ром Бал ка на и Евро пе за рад ау стриј ске кру не. Из дана 
у дан број Ср ба се сма њи вао, а о не ка да шњој сна зи и број но сти све до чи ла 
су њи хо ва не ка да шња ста ни шта и вит ки ба рок ни тор ње ви пра во слав них 
цр ка ва од Је гре, Сент Ан дре је, Ко мо ра на, Ара да, Те ми шва ра и Тр ста.

Вре ме ко је је не у мит но про ла зи ло ни је Срп ском на ци о ну у Ау стро
у гар ској мо нар хи ји би ло ни ка кав са ве зник, на про тив. Од не ка да шњег 
ве ли ког бро ја срп ских ду ша ма њи део се на крат ко са брао на про стор који 
је и сам ау стриј ски цар Франц Јо зеф на звао Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки 
Ба нат (1849–1861). Кру но ви на у кру но ви ни је осет но по пра ви ла по ло жај 
Ср ба у Ау стро у гар ској мо нар хи ји и де се так го ди на ње ног по сто ја ња вид
но је уна пре ди ла њи хов еко ном ски, кул тур ни и на да све обра зов ни по ло
жај. Бив ши вој ни ци, не у стра ши ви гра ни ча ри са да као ве шти тр гов ци и 
за на тли је, схва та ју ћи моћ обра зо ва ња сла ли су сво ју де цу у нај по зна ти је 
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шко ле у Мо нар хи ји. Ве ли ком упор но шћу и би стри ном ума, њи хо ва де ца 
су се про би ја ла кроз мно го број не ла ви рин те кру тог те ре зи јан ског школ
ства до ве штих за на тли ја, ле ка ра, ју ри ста, па и док то ра на у ка. Од ове де це 
ће на ста ти на ци о нал ни пр ва ци и бор ци за свој род ко ји ће хра бро ста ти 
на кор ми ло на ци о нал не ла ђе – ка ко у сво јим сре ди на ма та ко и ши ре. И 
као у не кој тај ној ма те ма тич кој фор му ли, што је би вао ма њи број Ср ба то 
се по ја вљи вао, упор но и стал но, све ве ћи број ум них, шко ло ва них и хра
брих лич но сти ко је ће по ста ти на род ни три бу ни и ста ти на че ло на ци о нал
не ла ђе, а сво јим де ла њем ће ути ра ти пут у све оп ште спа се ње и оп ста нак 
пре чан ских Ср ба. 

По сле ви ше од два ве ка упор не бор бе, Ср би у вој во ђан ским обла сти
ма ус пе ли су да стек ну сло бо ду и да се ује ди не са ма ти цом Ср би јом. На 
Ве ли кој на род ној скуп шти ни у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. го ди не, 
757 по сла ни ка из 211 по ли тич ких оп шти на Ба на та, Бач ке и Ба ра ње јед но
ду шно су из гла са ли от це пље ње Ба на та, Бач ке и Ба ра ње од Угар ске, и при
са је ди ње ње ових обла сти Кра ље ви ни Ср би ји (дан ра ни је су то учи ни ли 
Срем ци на свом збо ру у Ру ми). Тим чи ном је ве ков ни сан Ср ба у вој во
ђан ским обла сти ма по стао ја ва. Ме ђу њи ма из рав ног, сун цем оба сја ног 
и увек спрем ног на бу не Ба на та би ли су и др Слав ко Жу пан ски, Или ја 
Бе ле сли јин, Слав ко Ми ле тић, Ма ри ја Ма ра Јо ва но вић, Ђор ђе Гру јић, Љу
би ша Ми чин, Или ја Ивач ко вић, др Ан дри ја Ва сић, Кон стан тин Ко стић, 
Ку зман Мар ко вић, др Са ва Пут ник и Жив ко Ж. Тер зин. 
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СЛАВ КО ЖУ ПАН СКИ 
(1880–1959)

Од го вор вој во ђан ских Ср ба на кон стант но сма њи ва ње, до ко нач ног 
уки да ња свих при ви ле ги ја и по вла сти ца ко је су Ср би ра ту ју ћи за 

Ау стри ју до би ли од ау стриј ских ца ре ва кра јем XVII и сре ди ном XVI II века, 
као и на ин сти ту ци о нал ну де на ци о на ли за ци ју и аси ми ла ци ју, би ла је хо
мо ге ни за ци ја и по ли тич ка бор ба за сво ја пра ва. Оту да, пред крај Ве ли
ког ра та 1918. го ди не ка да су при ли ке до зво ли ле да се по ли тич ка бор ба 
рас плам са, вој во ђан ски Ср би су узе ли суд би ну у сво је ру ке и осно ва ли 
по ли тич ка те ла: срп ске на род не од бо ре/ве ћа. На че ло Срп ског на род ног 
од бо ра су ста ли обра зо ва ни, од луч ни и на да све хра бри љу ди. Срп ски на
род ни од бо ри су у пр во вре ме де ло ва ли па ра лел но са пред став ни ци ма 
ста ре вла сти, да би вре ме ном пот пу но пре у зе ли власт. Исто вре ме но су 
осно ва ли На род ну гар ду ко ја је би ла га рант њи хо ве вла сти, али и ми ра у 
гра до ви ма и се ли ма. И на по слет ку ор га ни зо ва ли су до чек по бед нич ке 
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срп ске вој ске (ко ја је го не ћи не при ја те ља пре шла Са ву и Ду нав и без осве те 
и од во ђе ња у ло го ре не при ја тељ ског ста нов ни штва за по се ла Вој во ди ну) 
и узе ли уче шће у исто риј ској од лу ци на Ве ли кој на род ној скуп шти ни Ср ба, 
Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. го ди не. На 
осно ву Вил со но вих на че ла о пра ву на ро да на са мо о пре де ље ње из гла са ли 
су от це пље ње од Угар ске и при са је ди ње ње Кра ље ви ни Ср би ји. Је дан од 
та квих дивју на ка и вој во ђан ских пр ва ка био је и др Слав ко Жу пан ски 
(Ме лен ци, 1880 – Зре ња нин, 1959), адво кат и по ли ти чар у Ве ли ком Бечке
ре ку, осни вач пр вог Срп ског на род ног од бо ра у Вој во ди ни (Ба нат, Бач ка 
и Ба ра ња) 1918. го ди не.

* * *

Слав ко Жу пан ски ро ђен је 30. сеп тем бра 1880. го ди не у Ме лен ци ма 
у То рон тал ској жу па ни ји (да на шњи срп ски Ба нат) у угар ском де лу Хаб

Велики Бечкерек 1918.
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збур шке мо нар хи је. У свом род ном ме сту, где је ње гов отац Сте ван био 
учи тељ, за по чео је шко ло ва ње. По сле за вр ше не гим на зи је у Но вом Са ду 
упи сао је Прав ни фа кул тет у Бу дим пе шти и по стао пи то мац Те ке ли ја ну ма 
у ко ме је и ста но вао то ком сту ди ја. За вре ме сту ди ја био је члан Уни вер
зи тет ске омла ди не и пред сед ник пе штан ске Ује ди ње не омла ди не срп ске. 
По окон ча њу сту ди ја вра тио се у род ни Ба нат. На кон по ло же ног адво кат
ског ис пи та 1907. го ди не на ста нио се у Ве ли ком Беч ке ре ку где је отво рио 
кан це ла ри ју и по чео са адво ка ту ром. Исто вре ме но се укљу чио у јав ни 
жи вот. Са Сте фа ном Бр ки ћем (осни ва чем и пр вим уред ни ком), а по том 
све ште ни ком Дра гу ти ном Мо ји ћем уре ђи вао је и пи сао члан ке у не дељ
ном ли сту за про све ту, при вре ду и ау то ном не по тре бе Беч ке реч ке но ви не, 
ко је су из ла зи ле од 1913. до 1914. го ди не. Лист је углав ном за сту пао про
грам Ра ди кал не стран ке, али су се на ње го вим стра ни ца ма мо гли чи та ти 
и тек сто ви де мо кра та по пут Ва се Ста ји ћа. По ред то га, Слав ко Жу пан ски 
је по др жа вао рад и био ак ти ван у број ним на ци о нал ним, кул тур ним, про
свет ним и до бро чин ским срп ским дру штви ма: На род ној од бра ни, На цио
нал ној омла ди ни, Со ко лу и др. Про па ги рао је хо мо ге ни за ци ју на ро да кроз 
де ло ва ња кул тур них, про свет них и на ци о нал них дру шта ва. Пред крај 
Ве ли ког ра та, у суд бо но сним да ни ма 1918. го ди не зду шно је про па ги рао 
иде ју срп ске др жав но сти ко ја је од не ла по бе ду на Ве ли кој на род ној скуп
шти ни у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. го ди не. По при ро ди је био пун 
ела на и енер ги чан, до бар го вор ник ко ји је уче ство вао у гра ду и око ли ни 
на ор га ни зо ва њу на род них збо ро ва где је ши рио на ци о нал ну свест. Ње
го во јав но де ло ва ње до при не ло је да се афир ми ше као је дан од на ци о нал
них пр ва ка не са мо у Ве ли ком Беч ке ре ку не го и у сред њем Ба на ту. Оту да, 
у до бу пред Пр ви свет ски рат, де ло ва ње Слав ка Жу пан ског ни је мо гло да 
бу де не при ме ће но. Увек буд на и по слов но са ве сна ау стро у гар ска по ли ци
ја буд но је мо три ла на ње го во кре та ње. По себ но су пра ће ње и при смо тра 
на ње га и ње го ву по ро ди цу би ли ин те зив ни по сле са ра јев ског атен та та 
на ау стро у гар ског над вој во ду Фер ди нан да (28. ју на 1914) ка да је над вој во
ђан ским Ср би ма спро ве де на оп шта ре пре си ја. Ма сов на хап ше ња Ср ба 
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од ви ја ла су се упо ре до са мо би ли за ци јом и упу ћи ва њи ма у ау стро у гар
ске је ди ни це ко је су сла те на Ис точ ни и Бал кан ски фронт. Ау стро у гар ска 
власт се по себ но око ми ла на ба нат ске Ср бе где је спро во ђе но хап ше ње 
ис так ну тих јав них и по ли тич ких лич но сти, про фе со ра, учи те ља, адво
ка та, ле ка ра, тр го ва ца, за на тли ја, али и зе мљо рад ни ка, же на па и де це. Сви 
до јед ног су би ли осум њи че ни за ве ле и зда ју и де ло ва ње про тив ау стро у
гар ске др жа ве. Слав ко Жу пан ски је ме ђу пр ви ма био ухап шен. У то ку но ћи, 
у ње го ву ку ћу су упа ли жан да ри и на нај бру тал ни ји на чин, пред по ро ди
цом га ухап си ли под оп ту жбом за ве ле и зда ју др жа ве и са лан ци ма на ру
ка ма га спро ве ли у за твор. У град ском за тво ру био је за то чен до по чет ка 
сеп тем бра 1914. го ди не, а по том је за јед но са оста лим за то че ним Ср би ма 
из Ве ли ког Беч ке ре ка спро ве ден у зло гла сни за твор „Чи лаг бер тен“ у Се
ге ди ну. Док су за то че ни ци би ли ули ца ма спро во ђе ни у ко ло ни, под стак
ну та ру ља их је пљу ва ла и га ђа ла ка ме ни ца ма и ја ји ма. Та ко ђе, при ли ком 
спро во ђе ња у ло гор у Се ге ди ну при пре мље на ру ља за об ра чун са за то че

Велики Бечкерек,  жупанија и градска кућа 1918.
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ни ци ма их је га ђа ла ка ме ни ца ма од ко јих је је дан ве ћи ка мен по го дио 
Жи во ји на Тер зи на у гру ди. Од си ли не удар ца Тер зин се оне све стио. Жу
пан ски је та да за у ста вио за то че ни ке и одр жао го вор у ко ме је про те сто вао 
због ова квог оп хо ђе ња пре ма љу ди ма са ве за ним ру ка ма и под ору жа ном 
вој ном прат њом. На ње го ве ре чи ру ља се раз и шла, а за то че ни ци су спро
ве де ни у ло гор. То ком бо рав ка у се ге дин ском ло го ру и ин тер на ци је ни по
ро ди ца Слав ка Жу пан ског ни је би ла по ште ђе на ши ка ни ра ња сва ке вр сте. 
По сле три не де ље про ве де них у ло го ру у Се ге ди ну др жав ни ту жи лац их 
је у не до стат ку до ка за осло бо дио оп ту жбе за ве ле и зда ју и вра тио у Ве ли ки 
Беч ке рек. При ли ком до ла ска, на беч ке реч ким ули ца ма опет их је до чека
ла од по ли ци је при пре мље на ру ља ко ја је за то че ни ке оба су ла псов ка ма, 
пљу ва њем, ка ме њем све до за тво ра. У ве ли ко беч ке реч ком за тво ру би ли 
су за то че ни све до де цем бра 1914. го ди не, ка да су по чет ком ме се ца би ли 
по сла ти у ин тер на ци ју. Слав ко Жу пан ски, про та Дра гу тин Мо јић, Жив ко 
Ж. Тер зин, Иван Мар ков, др Мар ко Не де ља ко вић, Ду шан Икић би ли су 
ин тер ни ра ни у ло гор Ка пу вар у Угар ској. Ин тер на ци ја у ло го ру Ка пу вар 
је би ла „крат ког ве ка“ јер су би ли упу ће ни у вој не је ди ни це ко је су се спре
ма ле за фронт. Жу пан ски је био ре гру то ван у ау стро у гар ску вој ску ко ја се 
на ла зи ла у ка сар ни у Вр шцу. Слу те ћи да се не ће вра ти ти жив са ра ти шта 
од лу чио је да вој нич ким ашо вом по се че ру ку и та ко од ло жи од ла зак на 
фронт. Те шко по вре ђен ста ци о ни ран је у вој ној бол ни ци у Те ми шва ру, па 
у вој ној бол ни ци у Де бре ци ну, где је био на ле че њу све до пред крај ра та, 
ка да је от пу штен из за твор ске бол ни це ку ћи. По по врат ку у Ве ли ки Беч
ке рек, био је у оба ве зи да се ја вља по ли ци ји ко ја је еви ден ти ра ла ње го во 
кре та ње и су сре те са сва ком осо бом. Осе тив ши на „сво јој гр би ни и ко жи 
пен дрек ау стро у гар ске вла сти“, Жу пан ски је мо гао са свим ја сно да са гле
да шта све пре жи вља ва ње гов на род као и шта у бу дућ но сти мо гу да оче
ку ју. Оно што је до жи вео то ком Ве ли ког ра та га је још ви ше очвр сну ло и 
уве ри ло да је је ди но спа се ње за Ср бе бор ба за пра во на прав ду и сло бо ду, 
од но сно осло бо ђе ње и ује ди ње ње са ма ти цом Ср би јом. На пр ве зна ке по
пу шта ња сте га вла сти, као и ве сти ко је су до но си ли ре гру то ва ни Ср би у 
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ау стро у гар ским је ди ни ца ма при ли ком вра ћа ња са фрон то ва, срп ски прва
ци у Ве ли ком Беч ке ре ку су по че ли да се оку пља ју и до го ва ра ју ка ко да се 
ор га ни зу ју и ко је ко ра ке да пре ду зму у но во на ста лој си ту а ци ји. Ин фор
ма ци је о ста њу у др жа ви и на фрон то ви ма, по ред ау стро у гар ских вој ника 
ко ји су се вра ћа ли са фрон то ва на од су ство, до но си ле су и угар ске но ви
не ко је су се штам па ле у Бу дим пе шти, али и у са мом Ве ли ком Беч ке ре ку, 
по пут ли ста То рон тал (Torontál). Ипак нај ин те ре сант ни је и нај тра же ни
је но ви не, уко ли ко су би ле про швер цо ва не, за срп ски и дру ги сло вен ски 
жи ваљ су би ле оне ко је су из ла зи ле у хр ват ском де лу Угар ске, у За гре бу, 
по пут Глас Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба, ко је су на сво јим стра ни ца ма про
па ги ра ле ју го сло вен ско ује ди ње ње и по др жа ва ле На род но ви је ће Сло ве
на ца, Хр ва та и Ср ба ко је је де ло ва ло у ци љу ује ди ње ња це ло куп ног „на шег 
на ро да Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба на чи та вом ет но граф ском про сто ру...“ 
На њи хо вим стра ни ца ма, по ред оста лог, об ја вљи ва не су ве сти и из Вој
во ди не. Та ко ђе, ве сти и тек сто ве су пи са ли и Ср би пре ча ни по пут Ва се 
Ста ји ћа. По ред Гла са СХС, о до га ђа ји ма у Вој во ди ни мо гло се чи та ти (мада 
ре ђе) и у дру гим ли сто ви ма по пут ли сто ва Хр ват ска др жа ва, Хр ват ска 
њи ва, Хр ват ска обра на, Об зор, Ри јеч и Југ. 

Пр ви су сре ти и оку пља ња срп ских пр ва ка, у пр во вре ме, би ли су тај ни, 
обич но у ве ли ко беч ке реч кој Ус пен ској цр кви то ком сва ко днев не слу жбе. 
Оку пља ње по ку ћа ма би ло је ре ђе, јер су срп ски пр ва ци (и њи хо ве ку ће), с 
об зи ром да су би ли у ин тер на ци ји, би ли под буд ним оком угар ске по лици
је и сви до јед но га су би ли из ло же ни да но ноћ ном не пре ста ном пра ће њу.

Исто вре ме но у Угар ској, од но сно Бу дим пе шти ства ри су се од и гра
ва ле му ње ви том бр зи ном. Ма ђар ски по ли ти ча ри су у ци љу очу ва ња по
рет ка на пра ви ли фу зи ју На ци о нал не и Устав не стран ке, а со ци јал де мо
кра ти су из ба ци ли сво је зах те ве фор му ли са не у де сет та ча ка, у ко ји ма су 
се тра жи ли фор ми ра ње вла де са пред став ни ци ма на род но сти и де мо крат
ских сна га, рас пу шта ње Пар ла мен та, са зив уста во твор не скуп шти не, 
уво ђе ње тај ног гла са ња, за кљу че ње ми ра, уки да ње си сте ма на ци о нал ног 
угње та ва ња и пра во на ко ри шће ње ма тер њег је зи ка у свим др жав ним ин
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сти ту ци ја ма. На че ло сна га ко је су за го ва ра ле про ме не у Угар ској је до шао 
гроф Ми хаљ Ка ро љи, ли бе рал ни гра ђан ски по ли ти чар. Око ње га је поче
ла да се ства ра ко а ли ци ја ко ју су чи ни ле Не за ви сна, Гра ђан ска ра ди кал
на и Со ци јал де мо крат ска пар ти ја Угар ске. Они ће осно ва ти Ма ђар ско 
на ци о нал но ве ће (МНВ) са Kарољијем на че лу, а свој про грам из ло жи ће 
у два на ест та ча ка: нео д ло жно скла па ње ми ра, не за ви сна Угар ска, оп шти 
и тај ни из бо ри, аграр на ре фор ма и при зна ва ње пра ва на род но сти ма. Када 
је вла дар Кар ло IV за но вог пред сед ни ка вла де иза брао, уме сто Ка ро љи ја 
дру го ли це, Ха ди ка, у Бу дим пе шти је из би ла ре во лу ци ја (на зва на „ре во
лу ци ја је се њих ру жа“) ко ја је до ве ла Ка ро љи ја и Ма ђар ско на ци о нал но 
ве ће на че ло др жа ве.

О до га ђа ји ма у Бу дим пе шти, вој во ђан ски Ср би и њи хо ви пр ва ци су 
бр зо са зна ли, али го то во сви до јед ног ни су би ли спрем ни да по ве ру ју Ка
ро љи је вим обе ћа њи ма и узму уче шћа у но вој де мо крат ској Ма ђар ској, већ 
су од лу чи ли да сво ју сло бо ду осво је са ми. Та кав је био и став срп ских прва
ка у Ве ли ком Беч ке ре ку. У крај ње на пе тој си ту а ци ји у гра ду, др Слав ко 
Жу пан ски и др Ан дри ја Ва сић су би ли по зва ни од стра не ве ли ко беч ке
реч ких ма ђар ских пр ва ка на са ста нак у ве зи осни ва ња та мо шњег ме сног 
Ма ђар ског на ци о нал ног ве ћа. Из Бу дим пе ште је про јек то ва но да се у сва
кој од 64 жу па ни је осну ју ма ђар ска на ци о нал на ве ћа, ко ја би да ље би ла 
се ди шта окол них ма њих ма ђар ских на ци о нал них ве ћа, ко ја би се осно
ва ла по по ли тич ким оп шти на ма (гра до ви ма и се ли ма). Сви они би би ли под 
цен трал ним Ве ћем у Бу дим пе шти, на че лу са гро фом Ка ро љи јем. За да
так осни ва них ве ћа, па и оног ко је би се осно ва ло у Ве ли ком Беч ке ре ку, 
био је не ги ра ње ста ре вла сти ко ја је би ла под за кле твом Ау строУгар ској 
мо нар хи ји и ца ру; по том пре у зи ма ње вла сти ко ја ће у име будимпеш
тaнског Ве ћа, упра вља ти То рон тал ском жу па ни јом, од но сно за пад ним 
Ба на том. У тој но вој упра ви ве ћин ски би би ли Ма ђа ри, док би на ци о нал
не ма њи не па и Ср би до би ли из ве сна обе ћа ња ко ја се ти чу по бољ ша ња 
њи хо вог ста ту са.
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Ис ку сним адво ка ти ма, по ли ти ча ри ма и на род ним пр ва ци ма, ка кви 
су би ли Слав ко Жу пан ски и Ан дри ја Ва сић, би ло је ја сно као сун чан дан 
да но ва обе ћа ња не пред ста вља ју га рант по бољ ша ња по ло жа ја Ср ба у 
Угар ској, те да је то још јед на ис пра зна при ча са ко јом но ва власт „ку пује 
вре ме“ до сво је пу не ста би лиза ци је, а он да ће опет би ти све по ста ром, тј. 
на род но сти па и Ср би ће по ла ко из гу би ти сва ко пра во и би ти из ло же ни 
де на ци о на ли за ци ји и аси ми ла ци ји. Оту да су се Жу пан ски и Ва сић у нај

СНО у Великом Бечкереку, одлука о ставу на Скупштини
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ве ћој тај но сти са ста ли. На кон крат ког раз го во ра са гла си ли су се да не 
при хва те по ну ђе ни пред лог и да се не ком про ми ту ју при хва та њем из ве
сних по вла сти ца за рад ута па ња Ср ба у Ма ђар ско на ци о нал но ве ће, већ 
да не за ви сно од ње га осну ју свој На род ни од бор ко ји би за сту пао срп ске 
ин те ре се у Ве ли ком Беч ке ре ку и Ба на ту уоп ште. Сто га су се од лу чи ли на 
ри зи чан и од ва жан ко рак, ко ји би ишао у прав цу да се пред у хи тре су
пар ни ци, Ма ђа ри и Нем ци, да осну ју Срп ски на род ни од бо ра у Ве ли ком 
Беч ке ре ку, ко ји би во дио срп ску по ли ти ку и бо рио се за осло бо ђе ње од 
ту ђин ске угар ске вла сти и ује ди ње ње са ма ти цом Ср би јом. У то ку ра ног 
пре по дне ва 31. ок то бра 1918. го ди не, Ан дри ја Ва сић и Слав ко Жу пан ски 
су ми мо ока по ли циј ске при смо тре, у пор ти Срп ске пра во слав не цр кве
не оп шти не, оку пи ли ве ли ко беч ке реч ке пр ва ке и из ло жи ли им план за 
осни ва ње Срп ског на род ног од бо ра, ко ји су при сут ни јед но гла сно при
хва ти ли. Циљ осни ва ња ве ли ко беч ке реч ког Срп ског на род ног од бо ра је 
би ло оку пља ње на ро да око за јед нич ког ци ља, тј. осло ба ђа ња и ује ди ње ња 
Ср ба кроз по ли тич ку бор бу. За пред сед ни ка је иза бран Ан дри ја Ва сић, а 
Слав ко Жу пан ски и Жив ко Ж. Тер зин за пот пред сед ни ке. По том је Жу
пан ски био пред сед ник а Ва сић пот пред сед ник. То је био пр ви Срп ски 
на род ни од бор/ве ће на те ри то ри ји Ба на та, Бач ке и Ба ра ње. На осни вач ком 
са стан ку Срп ског на род ног од бо ра би ло је ре чи и о осни ва њу Срп ске на
род не стра же чи ји чла но ви ће би ти срп ски мла ди ћи и ко ја ће ору жа ном 
си лом би ти га рант де ло ва ња Од бо ра. 

Истог да на у пред ве чер ње са те, Ан дри ја Ва сић и Слав ко Жу пан ски су 
оти шли на за ка за ни са ста нак, на осни ва ње Ма ђар ског на ци о нал ног ве ћа, 
где су из ја ви ли да не мо гу при хва ти ти члан ство у ње му из раз ло га што 
ве ли ко беч ке реч ки Ср би има ју сво је по ли тич ко те ло у ко јем су чла но ви. 
Ове ре чи су за те кле ма ђар ске пр ва ке ко ји ни су би ли ка дри да на те ре чи 
од ре а гу ју, те се ни су, иа ко је у њи хо вим ру ка ма би ла вој на и по ли циј ска 
власт, од ва жи ли да ухап се Ва си ћа и Жу пан ског, ни ти да на би ло ко ји на
чин на у де ка ко њи ма та ко и њи хо вим по ро ди ца ма. Иа ко су за раз ли ку од 
Слав ка Жу пан ског и Ан дри је Ва си ћа ма ђар ски и не мач ки пр ва ци има ли сву 
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ору жа ну рас по ло жи ву си лу уз се бе (гар ни зон у Гра ду и број ну по ли ци ју) 
сва ка ко да је основ ни раз лог по мир љи во сти чел ни ка Ма ђар ског на ци о
нал ног ве ћа и ше фа по ли ци је др Де а ка био тај што су Мо рав ска и Ко њич ка 
ди ви зи ја срп ске вој ске из би ле на оба ле Ду на ва и сва ки час се оче ки ва ло 
њи хо во фор си ра ње Ду на ва и за по се да ње Ба на та.

И по ред хлад ног вре ме на др Слав ко Жу пан ски и Жив ко Ж. Тер зин 
су се ли у пут нич ки ау то мо бил ти па ка бри о лет (без кро ва) и кре ну ли пут 
Но вог Са да, са на ме ром да о до га ђа ји ма у Ве ли ком Беч ке ре ку, али и Те
ми шва ру и Вр шцу, где су та ко ђе осно ва ни, срп ски на род ни од бо ри/ве ћа, 
оба ве сте но во сад ске срп ске пр ва ке. При сту пив ши Ма ти ци срп ској, при
сут ни ма су у јед ном да ху при по ве да ли о дра ма тич ним до га ђа ји ма у Ве
ли ком Беч ке ре ку и сво јим ко ра ци ма. На кра ју из ве шта ја о до га ђа ји ма у 
Ве ли ком Беч ке ре ку упи та ли су при сут не „шта че ка ју?“ и што не пред у зи
ма ју ни шта на том пла ну. Да ли због тих ре чи Слав ка Жу пан ског и Жив ка 
Ж. Тер зи на, већ 3. но вем бра 1918. го ди не осно ван је но во сад ски Срп ски 
на род ни од бор као цен трал ни од бор Ср ба у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи, од
но сно он да шњој Вој во ди ни.

У нај ско ри је вре ме по осни ва њу ве ли ко беч ке реч ког Срп ског на род
ног од бо ра, Слав ко Жу пан ски, Ва сић и Жив ко Ж. Тер зин су по кре ну ли 
осни ва ње ме сних од бо ра и срп ске гар де по сре ди шњем Ба на ту, са ци љем 
пре у зи ма ња вла сти од угар ске вла сти и при пре ме до че ка срп ске вој ске. 
Ор га ни зуј мо се хит но је био пла кат ко ји је ра за слат у сва ме ста по Ба на
ту, Бач кој и Ба ра њи и ко ји је по ди гао на но ге сво ро до љу би во ста нов ни
штво. На че лу ме сног Срп ског на род ног од бо ра Жу пан ски је уче ство вао 
у пре у зи ма њу вла сти у Ве ли ком Беч ке ре ку. У на да све до бро скро је ном 
пла ну и по том у жу строј ак ци ји, у то ку јед ног да на осво јио је власт над 
свим кључ ним уста но ва ма у Ве ли ком Беч ке ре ку. На овај чин но ва угар
ска власт на чи јем че лу је ста ја ло Ма ђар ско на ци о нал но ве ћа ни је има ла 
ни хра бро сти, ни аде ква та ног од го во ра на де ло ва ње Срп ског на род ног 
од бо ра, те је од тог ча са па све до ула ска срп ске вој ске у Ве ли ки Беч ке рек 
по сто ја ла двој на власт.
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Са са зна њем да се је ди ни це срп ске вој ске Мо рав ске ди ви зи је на ла зе 
у Пер ле зу, а у ра но пре под не 17. но вем бра 1918. го ди не њи хо ва прет ход
ни ца пред Ве ли ким Беч ке ре ком, пред став ни ци Срп ског на род ног од бо ра 
Слав ко Жу пан ски и Жив ко Ж. Тер зин, у прат њи срп ске гар де су оти шли 
на же ле знич ку ста ни цу ра ди до че ка срп ске вој ске. За то вре ме у гра ду, 
Ан дри ја Ва сић и дру ги чла но ви Од бо ра су ор га ни зо ва ли њи хов до чек. 
Са же ле знич ке ста ни це, ко ло на во зи ла, ко ња ни ка са срп ским тро бој ка
ма, офи ци ра и чла но ва Од бо ра и ма са гра ђа на упу ти ли су се ка град ском 
тр гу. Ула зак срп ске вој ске у Ве ли ки Беч ке рек (Дру ги пук Мо рав ске ди
ви зи је на че лу са пу ков ни ком Дра гу ти ном Ри сти ћем и пот пу ков ни ком 
Ми хај лом Ко ва че ви ћем) био је про пра ћен сил ним оду ше вље њем Ср ба 
ко ји су се у ве ли ком бро ју оку пи ли ис пред жу па ниј ске згра де, док се све 
зеб ње и стра хо ви ма ђар ског и не мач ког ста нов ни штва ни су уоп ште оби
сти ни ле, јер ни је вр ше на од ма зда (хап ше ња, уби ја ња и ло го ри са ња), ни 
пљач ка ње њи хо ве имо ви не ка ко та да та ко и по том. На про тив, бр зо је ус по
ста вљен и одр жан мир и ред у гра ду.

Са до ла ском срп ске вој ске у Ве ли ки Беч ке рек, ста ра угар ска власт 
(МНВ) је из гу би ла по ли тич ки и упра вљач ки ути цај, те је Срп ски на род
ни од бор са Слав ком Жу пан ским на че лу, и Ан дри јом Ва си ћем као пот
пред сед ни ком, и уз пу ну са гла сност пу ков ни ка Дра гу ти на Ри сти ћа, био 
у пот пу но сти но си лац вла сти и од лу ка.

По чет ком Ве ли ког ра та у Ве ли ком Беч ке ре ку ни је по сто јао ни је дан 
лист на срп ском је зи ку. Но ви не ко је су се то ком ра та штам па ле би ли су 
на ма ђар ском и не мач ком је зи ку. Но ви не на срп ском је зи ку и ћи лич ним 
пи смом ко је је покрeнуо Срп ски на род ни од бор у Но вом Са ду по че ле су 
да сти жу при ват ним ка на ли ма јер ор га ни зо ва на ди стри бу ци ја пу тем же
ле зни це ни је фун ци о ни са ла. Ипак, с об зи ром на про глас но во сад ског 
Срп ског на род ног од бо ра о са зи ву На род не скуп шти не у Но вом Са ду и 
из бо ру по сла ни ка из по ли тич ких оп шти на, ко ји је об ја вљен у ли сто ви ма 
Сло бо да и Срп ски глас, а уз по моћ до бо ша ра, „буб њем и у оба ме сна Св. 
хра ма“, Од бор у Ве ли ком Беч ке ре ку, са Жу пан ским и Ва си ћем на че лу, је 
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са звао из бор ну сед ни цу Срп ског на род
ног од бо ра ста нов ни ка Ве ли ког Беч
ке ре ка да се из ја сни по том пи та њу. У 
на род ној ве ли кој дво ра ни, сали жу па
ни је, у Ве ли ком Беч ке ре ку 22. но вем
бра 1918. го ди не, у 9 са ти пре под не, 
оку пи ло се мно штво све та: срп ски пу
но лет ни жи ваљ оба по ла ко ји је имао 
пра во гла са. Из бор ном сед ни цом ру
ко во дио је Од бор за из бо ре. Про по 
зици је за из бор по сла ни ка и њи хо во 
тума че ње је нај пре про чи тао Слав ко 
Жу пан ски у свој ству пред сед ни ка 
Срп ског на род ног од бо ра и пред се да
ва ју ћег Збо ра. За тим је ту ма чио зна чај 
и ва жност ове скуп шти не. По до би је
ној ре чи, је реј Па вле Ми ли чев је про
чи тао име на кан ди да та ко ји се пред ла
жу: др Слав ко Жу пан ским др Ан дри ја 

Ва сић, про та Жар ко Ста кић, др Емил Га ври ла, Жив ко Ж. Тер зин, Бран
ко А. Јо ва но вић, Бо жа Јо ва но вић, Са ва Ра до ван чев, и Жи ва Ан ђе лов. На 
сва ко про чи та но име, при сут но гра ђан ство је јед но ду шно и бур но уз ви
ки ва ло „Жи вио“. Пре но што је пред ло же не кан ди да те про гла сио иза бра
ним, Слав ко Жу пан ски је из ве стио збор да је ве ли ко беч ке реч ки Срп ски 
на род ни од бор на сво јој сед ни ци, ко ја је одр жа на 6/19. но вем бра 1918. го
ди не, при ли ком пре тре са пи та ња: ко ме да се при кљу че Ср би из Ба на та? 
– до нео сле де ће ре ше ње: Ве ли ко ко беч ке реч ки срп ски на род ни од бор те жи 
и же ли, да се ми при по ји мо Ср би ји и тек по сле сје ди ње ња на ше га са Ср би
јом не ка се од лу чи суд би на Ју го сла ви је. 

У од ре ђе ни дан, иза бра ни по сла ни ци Ср ба из Ве ли ког Беч ке ре ка су 
во зом кре ну ли пут Но вог Са да на пред сто је ћу На род ну скуп шти ну Ср ба, 

Успенска црква у Великом  
Бечкереку
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Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду, где су 25. но вем бра 1918. го
ди не, у Ве ли кој са ли хо те ла Гранд Ма јер, са оста лим по сла ни ци ма из Ба
на та, Бач ке и Ба ра ње од лу чи ва ли у ко јој др жа ви же ле да жи ве? На На род
ној скуп шти ни, 757 при сут них по сла ни ка, ме ђу ко ји ма су би ли по сла ни
ци из Ве ли ког Беч ке ре ка: Слав ко Жу пан ски, Ан дри ја Ва сић, Жив ко Ж. 
Тер зин, про та Жар ко Ста кић, Емил Га ври ла, Бо жи дар Бо жа Јо ва но вић, 
Бран ко А. Јо ва но вић, Жи ва Ан ђе лов и Са ва Ра до ван чев, на осно ву Вилсо
но вих на че ла о пра ву на ро да на са мо о пре де ље ње, јед но ду шно су из гла са
ли от це пље ње Ба на та, Бач ке и Ба ра ње од Угар ске и њи хо во при кљу че ње 
Кра ље ви ни Ср би ји. Скуп шти на је иза бра ла сво је нај ви ше за ко но дав но 
те ло и нај ви шу по ли тич ку власт у Вој во ди ни: Ве ли ки на род ни са вет, у 
ко ји су од Ве ли ко беч ке ре ча на иза бра ни: Слав ко Жу пан ски, Ан дри ја Ва
сић, Жив ко Ж. Тер зин. По том је Ве ли ки на род ни са вет иза брао сво ју из
вр шну власт: На род ну упра ву за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу. Ти ме је ве ков ни 
сан Ср ба и дру гог сло вен ског ста нов ни штва у вој во ђан ским обла сти ма 
до са њан, тј. по ста ли су сло бод ни и ује ди ње ни са сво јом исто крв ном бра
ћом са дру ге стра не Ду на ва, Са ве и Дри не. 

Слав ко Жу пан ски је то ком Про ви зо ри ју ма од лу ком На род не упра ве 
за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу по ста вљен за „ве ли ког жу па на му ни ци пи је то
рон тал ске жу па ни је и за то на ро чи тог овла шће ног опу но мо ће ни ка свог 
у под руч ју то рон тал ске жу па ни је“. Име но ва ње је Жу пан ском уру чио по ве
ре ник На род не упра ве за уну тра шње по сло ве др Иг њат Па влас, на седни
ци Срп ског на род ног од бо ра у ве ли кој са ли жу па ниј ске згра де у Ве ли ком 
Беч ке ре ку. Од мах за тим, Слав ко Жу пан ски је пред чла но ви ма Срп ског 
на род ног од бо ра и др Па вла сом по ло жио за кле тву и уве ден је у зва ње. У 
исти час, од др Иг ња та Па вла са је при мио и „на ро чи та упут ства ко јом се 
има ју сви под вр га ва ти.“ По осло бо ђе њу и ује ди ње њу Ве ли ки Беч ке рек је 
по стао сре ди ште срп ског Ба на та и вла сти. Но во по ста вље на жу па ниј ска 
власт на че лу са др Слав ком Жу пан ским по ста ви ла је у срп ским оп штина
ма срп ска, у ме шо ви тим ме шо ви та, а у ма ђар ским и не мач ким оп шти на ма 
њи хо ва по гла вар ства. Но ва власт и упра ва је ус по ста вље на без на си ља и 
ве ће оп струк ци је не сло вен ских на ро да.
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Ула зак је ди ни ца Мо рав ске ди ви зи је срп ске вој ске у Ве ли ки Беч ке рек 17. но вем бар 
1918. го ди не. У ау то мо би лу, на пред се ди Иван Ми хај ло вић, са стра не, на сте пе ни ку 
ау то мо би ла сто ји са ше ши ром Жив ко Ж. Тер зин. По за ди, се де пот пу ков ник Ми хај
ло Ми ка Ко ва че вић и Слав ко Жу пан ски. Иза њих чла но ви На род не гар де и вој ни ци 
срп ске вој ске Мо рав ске ди ви зи је. На род ни му зеј Зре ња нин, Ко лек ци ја Да ни јел Вр шка.

На род на упра ва за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу је об зна ни ла од лу ком од 
4. де цем бра 1918. го ди не да је на свим за по сед ну тим те ри то ри ја ма пре у
зе ла власт: „узи ма сву власт у сво је ру ке и о том оба ве шћу је све обла сти“, 
све срп ске на род не од бо ре и ве ћа у Вој во ди ни. 

Тим чи ном је власт од бо ра и ве ћа по по ли тич ким оп шти на ма пре
ста ла. Оту да је и Срп ски на род бни од бор у Ве ли ком Бе че ке ре ку на сво јој 
сед ни ци ко ја је одр жа на 9. де цем бра ову вест об на ро до во и по сле 39 да на 
по сто ја ња и де ло ва ња је рас пу штен. 

Као вла дин по ве ре ник, Слав ко Жу пан ски је спро во дио аграр ну ре
фор му и ко ло ни за ци ју у Ба на ту. По ује ди ње њу у за јед нич ку др жа ву, у 
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Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 1. де цем бра 1918, био је ак ти ван 
у Об ла сном од бо ру На род не омла ди не и пред сед ник Окру жног од бо ра 
Ра ди кал не стран ке.

Био је ини ци ја тор по ди за ње спо ме ни ка Пе тру I Ка ра ђор ђе ви ћу у Ве
ли ком Беч ке ре ку. На де се то го ди шњи цу осло бо ђе ња и ује ди ње ња спо ме ник 
је по диг нут на Тр гу кра ља Пе тра, а осве ћен на дан про гла ше ња Кра ље
ви не СХС, 1. де цем бра 1928. го ди не. Та ко ђе, био је ини ци ја тор пре и ме
но ва ња гра да Ве ли ког Беч ке ре ка у Пе тров град. У част „ју нач ких осло бо
ди ла ца, офи ци ра и вој ни ка ле ге дар ног Гво зде ног пу ка срп ске вој ске ко ји 
су осло бо ди ли Ве ли ки Беч ке рек 17. но вем бра 1918. го ди не... и до но си о ца 
сло бо де и ује ди ње ња кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа“, Ве ли ки Беч ке рек је 
29. сеп тем бра 1934. го ди не пре и ме но ван у Пе тров град. 

Пу но моћ за На род ну скуп шти ну Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на ко ја је са зва на 
у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. го ди не на име др Слав ка Жу пан ског. Ру ко пи сно 
оде ље ње Ма ти це срп ске (РОМС), инв. бр. 7.417. За пи сни ци и пу но моћ ја по сла ни ка 
на Ве ли кој на род ној скуп шти ни Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду 

25. но вем бра 1918.
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Слав ко Жу пан ски је уче ство вао у де мон стра ци ја ма про тив ула ска 
Кра ље ви не Ју го сла ви је у Трој ни пакт 27. мар та 1941. го ди не. По че так Дру
гог свет ског ра та, Април ски рат, за те као га је у Бе о гра ду. Да би из бе гао 
по нов но утам ни че ње од оку па тор ске вла сти, по сле Април ског ра та скло
нио се у Цр ну Го ру. Кра јем ле та 1941. го ди не, по до би је ној га ран ци ји од 
оку па ци о не вла сти да не ће би ти про га њан и ло го ри сан, вра тио се у род
ни град где је бо ра вио то ком оку па ци је. 

По сле ра та, био је пред сед ник Об ла сног од бо ра На род ног фрон та и 
на род ни по сла ник АП Вој во ди не и На род не Ре пу бли ке Ср би је. Та ко ђе је 
на ста вио са ра дом у адво ка ту ри и ак тив но уче ство вао у уна пре ђе њу стру
ке. У јед ном ман да ту био је пред сед ник Адво кат ске ко мо ре Вој во ди не. 

Упо ко јио се у Зре ња ни ну 15. фе бру а ра 1959. го ди не, где је и са хра
њен на Пра во слав ном гро бљу. 
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ИЛИ ЈА БЕ ЛЕ СЛИ ЈИН 
(1865–1954)

Сра змер но ма лом бро ју у од но су на дру ге на ро де (Нем це, Ма ђа ре, Ру
му не) са ко ји ма су жи ве ли у Те ми шва ру, Ср би су има ли за ви да ну 

ре пу та ци ју. Она се пре све га од но си ла на еко ном ску сна гу а по том и на 
кул тур ну, обра зов ну и вер ску ба шти ну. Те ми швар је био се ди ште срп ске 
пра во слав не епар хи је у чи јем дво ру је сто ло вао епи скоп, док су се у гра
ду на ла зи ла три цр кве на хра ма: са бор ни храм при епар хиј ском дво ру, и 
у де ло ви ма гра да где су Ср би би ли скон цен три са ни а ко ји су се зва ли Град 
и Фа бри ка. У срп ским основ ним шко ла ма, те ми швар ској гим на зи ји и 
учи тељ ској шко ли шко ло ва ла су се број на де ца, док су у јав ном и дру гом 
жи во ту гра да де ло ва ли број ни обра зов ни Ср би ко ји су по за вр ша ва ли 
неке од број них уни вер зи те та ши ром Мо нар хи је и Евро пе. Та ко ђе су били 
за сту пље ни и у вој ним струк ту ра ма. Јед на од та квих лич но сти, ко ја је 
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жи ве ла и де ла ла у Те ми шва ру на по чет ку два де се тог ве ка, био је и све
ште ник и на род ни три бун Или ја Бе ле сли јин.

* * *

Или ја Бе ле сли јин ро ђен је у се ве ро за пад ном Ба на ту у По ти ском Све
том Ни ко ли (Tis za St. Mi klos) 28. но вем бра 1865. го ди не. Ње гов отац је 
био па рох у Срп ској пра во слав ној оп шти ни, при хра му Све тог Ни ко ле. 
У ме сној Срп ској на род ној ве ро и спо вед ној шко ли за по чео је обра зо ва ње. 
За тим је упи сао гим на зи ју у Сен ти, ко ја се на ла зи ла на де се так ки ло ме
та ра уда ље но сти од По ти ског Све тог Ни ко ле, са дру ге стра не ре ке Ти се. 
Ка да је за вр шио пр ву го ди ну гим на зи је, из Сен те је пре шао у Но ви Сад, 
па у Је гру и на по слет ку у Осек где је ма ту ри рао 1884. го ди не. По за вр шет
ку гим на зи је упи сао је тех нич ке сту ди је у Бу дим пе шти. Ме ђу тим, ни је 
се бе про на ла зио у тех нич ким на у ка ма и не окон чав ши сту ди је пре шао 
је у Срем ске Кар лов ца где је упи сао Бо го сло ви ју. За вр шив ши Бо го сло ви ју 
1894. го ди не, оже нио се и исте го ди не је ру ко по ло жен за ђа ко на и пре зви
те ра. Ру ко по ло же ње је оба вио епи скоп те ми швар ски Ни ка нор (По по вић), 
ко ји му је до де лио пр ву па ро хи ју у Срп ском Па де ју. По сле пет го ди на пре
да не и све ште ни че слу жбе у Срп ском Па де ју, вла ди ка Ни ка нор га је пре
ме стио у нај ве ћи град у Ба на ту где је би ло и се ди ште ба нат ског вла ди ке. 
До био је па ро хи ју у јед ном од де ло ва Те ми шва ра где су Ср би од ста ри на 
би ли кон цен три са ни у ве ћем бро ју: Фа бри ци (ста ри ји на зив Те ми швар 
Ма ла, па Фа бри ка). Та мо се од 1745. го ди не на ла зи леп пра во слав ни храм 
Све тог Ге ор ги ја. По ред па стир ске слу жбе био је члан Епар хиј ске скуп
шти не и Кон зи сто ри је. По ред све ште нич ке слу жбе био је и ад ми ни ста тор 
па ро хи је и члан Школ ског од бо ра за срп ске шко ле у Те ми шва ру. 

Исто вре ме но се укљу чио у јав ни и кул тур ни жи вот Фа бри ке. Ка ко је 
сам био склон чи та њу и пи са њу укљу чио се у рад об но вље ног чи та ли шта, 
ко је је но си ло не про ме ње но ста рин ско име Дру штво чи та ли шта фа брич
ког. Оно је би ло нај ста ри ја те ми швар ска би бли о те ка – чи та ли ште. У ње му 
су се оку пља ли Ср би из па ро хи је, али и из дру гих де ло ва гра да, по себ но 



33

мла ди. Чи та ли ште је ор га ни зо ва ло раз не кул тур не и до бро твор не про
гра ме и обе ле жа ва ло зна чај не на ци о нал не и вер ске пра зни ке (Ви дов дан, 
Све тог Са ву, Бо жић, Ус крс и др.), као и по пу лар не Бе се де са игран ком.

По чет ком Ве ли ког ра та, по пут дру гих углед них пре чан ских Ср ба, 
Или ја Бе ле сли јин је био под при смо тром по ли ци је. Нај пре је био за тво
рен у те ми швар ском ка за ма ту, а по том ин тер ни ран у ло гор Арад. По сле 
из ве сног вре ме на про ве де ног у за тво ру пу штен је ку ћи са на ме ром да буде 
ре гру то ван у јед ну од ау стро у гар ских је ди ни ца и по слат на фронт. Иа ко и 
да ље под при смо тром по ли ци је, не се бич но се укљу чио у за шти ту и збри
ња ва ња стра дал не и из бе гле де це из Бо сне, ко је је би ло у вој во ђан ским 
обла сти ма па и у Ба на ту у ве ли ком бро ју.

По сле про бо ја Со лун ског фрон та (15. сеп тем бра 1918), у си ло ви том 
на ле ту срп ске вој ске рас па да ле су се ау стро у гар ске ли ни је. Од ба че на и 
по ра же на оку па ци о на ар ма да, под стал ним го ње њем срп ске вој ске, по
вла чи ла се пре ма се ве ру, од но сно сво јим гра ни ца ма, што је иза зва ло ве
ли ко не за до вољ ство ста нов ни штва, па ни ку и не ре де у угар ском де лу Хаб
збур шке мо нар хи је. У Бу дим пе шти у но ћи из ме ђу 30. и 31. ок то бра 1918. 
го ди не, из би ла је ре во лу ци ја „је се њих ру жа“ ко ја је до ве ла Ма ђар ско на
род но ве ће са Ка ро љи јем на че ло Угар ске. Од мах по том, Ка ро љи је ра дио 
на при до би ја њу ста нов ни штва и ра за слао је про глас ма ђар ском на ро ду, 
ко јем је обе ћао аграр ну ре фор му, пра вед ни ју со ци јал ну по ли ти ку, за шти
ту рад ни ка, оп ште пра во гла са, сло бо ду штам пе и го во ра, ам не сти ју за 
све по ли тич ке ин тер нир це и за тво ре ни ке и збри ња ва ње де мо би ли са них 
вој ни ка. О до га ђа ји ма у Бу дим пе шти, ста нов ни штво Те ми шва ра је би ло 
оба ве ште но из број них днев них но ви на на ма ђар ском и не мач ком је зи
ку, ко је су из ла зи ле у Те ми шва ру, али и из оних ко је су сти за ле во зом из 
Бу дим пе ште.

На при сти гле ве сти о но во на ста лој си ту а ци ји, у Те ми шва ру је све 
уза вре ло. Ве ли ки број вој них бе гу на ца, „зе ле ни ка дар“ и „ло го ши“, на ла
зио се у По мо риш ју, око гра до ва и у Ба нат ској кли су ри. Не ми ри су до би
ли на ин тен зи те ту ок то бра и но вем бра 1918. го ди не, а ау стро у гар ска власт 
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ни је има ла до вољ но сна ге да сми ри си ту а ци ју и за ве де и ус по ста ви мир. 
У дра ма тич ним окол но сти ма без вла шћа, у мо мен ту из би ја ња срп ске и 
Ан тан ти не вој ске на Ду нав, у Те ми шва ру је 31. ок то бра 1918. го ди не про
гла ше на Ба нат ска ре пу бли ка, ко ја је по ре чи ма ње ног три бу на Ро та тре
ба ло да де лу је у ин те ре су свих на ро да, Не ма ца, Ма ђа ра, Ру му на и Ср ба, 
ко јих у то вре ме „до брим пре ма ша 4.500“ ду ша. За ци вил ног ко ме са ра 

Веродајница за Народну скупштину на име И. Белеслијина
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иза бран је Ото Рот, а за вој ног Ал берт Бар та. Нај број ни ји по ли тич ки на
ро ди (Нем ци, Ма ђа ри, Ру му ни и Ср би) тре ба ли су да де ле ги ра ју сво је пред
став ни ке у ру ко во де ћа те ла. Иа ко је Ба нат ска ре пу бли ка про гла си ла са мо
стал ност, вођ ство је же ле ло да обез бе ди ин те гри тет исто риј ске Угар ске. 
С тим у ве зи, зах те ва ли су да Ба нат за по сед не вој ска Ан тан те а не Ср би
је. Не ги ра ње срп ских интересa у Ба на ту био је ја сан знак за те ми швар ске 
Ср бе да сво је ин те ре се не ће на ћи у окри љу Ро то ве ре пу бли ке. Оту да, у 
истом да ну ка да је про гла ше на Ба нат ска ре пу бли ка, и ка да су се по ли тич
ки орга ни зо ва ли Нем ци, Ма ђа ри и Ру му ни, та ко ђе је у ве чер њим са ти ма 
31. ок то бра 1918. го ди не, у ве ли кој сед нич кој дво ра ни срп ског пра во слав
ног епи скоп ског дво ра у Те ми шва ру, одр жан ве ли ки на род ни збор Ср ба 
Те ми шва ра ца, где је до не та од лу ка о осни ва њу Срп ског на род ног ве ћа, 
ко је ће шти ти ти њи хо ве ин те ре се. Бла го слов за рад сед ни це дао је вла ди
ка те ми швар ски Ге о ри је (Ле тић) и упо зо рио при сут не ре чи ма: „Вре ме на 
су вр ло ва жна. Тре ба да се и ми до стој ни ма по ка же мо за та ве ли ка време
на. По треб но је да има мо при себ но сти ду ха и здра вог ра зу ма и да се не 
да де ма ха тре нут ним осе ћа ји ма. По ло жај и при ли ке тре ба до бро про ме
ри ти.“ За пред сед ни ка Срп ског на род ног ве ћа иза бран је ге не рал Све то
зар Да ви дов, за по ча сног пред сед ни ка вла ди ка Ге ор ги је (Ле тић), за пот
пред сед ни ка Мла ден Пи лић, а за се кре та ра Ђу ра Тер зин. До не се не су две 
ве о ма му дре од лу ке. Да не би иза зва ли на се бе љут њу Ро та и ње го ве већи
не, од ре ђе ни су де ле га ти за пред став ни ке Ср ба у ба нат ско ве ће (Мла ден 
Пи лић, Или ја Бе ле сли јин, др Ми лан Ка ли но вић, др Ду шан Пре кај ски и 
Шан дор Не на до вић), а исто вре ме но су се опре де ли ли за жи вот у за јед
нич кој ју жно сло вен ској др жа ви ис ти чу ћи да су „те жње на ше на род на са
мо стал ност срп ско га на ро да у ве зи и до го во ру са це лим на ро дом, ко ји је 
под име ном ју го сло ве на об у хва ћен. Ми се од тог ста бла сво га от це пи ти 
не мо же мо“. Су тра дан су фор му ли са ни и ис так ну ти зах те ви, а ра ди њи
хо вог оства ри ва ња ис так ну та је по тре ба да се ус по ста ви ве за са срп ским 
на род ним од бо ри ма у ши рој око ли ни (Ве ли ком Беч ке ре ку, Вр шцу, Но вом 
Са ду, Ве ли кој Ки кин ди и др.). У од бор за „до дир са свим Ср би ма“ је био 
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иза бран и про та Или ја. У ци љу за шти те, сво је и сво јих су гра ђа на, осно
ва на је и на род на гар да, за ко ју је од вој не ко ман де гра да за тра же но 200 
пу ша ка. 

По чет ком но вем бра Срп ско на род но ве ће се про ши ри ло на ви ше од 
три де сет чла но ва: ге не рал Све то зар Да ви дов, мер ник Мла ден Пи лић, 
Или ја Бе ле сли јин, др Јо ван Сав ко вић, др Ду шан Пре кај ски, Јо ца Па вло вић, 

Сведочанство о броју душа и изабраним посланицима
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Ђу ра Тер зин, др Ми лан Ка ли но вић, Љу ба Те о до ро вић, Ан дри ја Мур гу
лов, Јо ван Но ва ко вић, Сте ван Са му и лов, Ви кен ти је Про да нов, Иван Пре
кај ски, Ко ста Ни ко лић, Сте ван Ми шко вић, Сте ва Јо ва но вић, Ду шан М. 
Јо ва но вић, др Ми ша Жи ва но вић, Љу ба Бе суљ, Са ва По пов, Ва са Ог ња
нов, Ми та Кра јо ван, Шан дор Не на до вић, Сте ва Не на до вић, Вла ди мир 
Тер ђан ски, Ко ста Го луб, Мла ден Ву јић, Та на си је Ко стић, Жи ва Га ђан ски, 
Ми лош Не дељ ко вић, Шан дор Ар се но вић, Пе тар Кр сто но шић, и др Во ји
слав Иса ко вић. 

У вр тло гу до га ђа ја ко ји су се сва ко днев но пре пли та ли, Ср би у Те ми
шва ру су за се бе тра жи ли нај бо ље ре ше ње. Сна жни је и ор га ни зо ва ни је 
по ли тич ке сна ге тру ди ле су се да их при ву ку и пот чи не, а они, у спо зна
ји сво је ма ле број но сти (као че твр ти по број но сти на род у Те ми шва ру) и 
сна ге, пак да се не уто пе и из гу бе. Ипак, по је ди не јав не лич но сти и по ли
тич ки пр ва ци из срп ског кор пу са у Те ми шва ру, Ве ли кој Ки кин ди, Сом
бо ру, Су бо ти ци су већ ус по ста ви ли и одр жа ва ли кон так те са чел ни ци ма 
из На род ног ви је ћа Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба у За гре бу ко је је та ко ђе 
има ло аспи ра ци ју за за сту па ње свог сло вен ског на ро да у Ау строУгар ској 
мо нар хи ји. Та кав став су ис ка за ли на осни вач кој сед ни ци као и на за се
да њу чла но ва сре ди шњег од бо ра На род ног ви је ћа Сло ве на ца, Хр ва та и 
Ср ба 19. ок то бра 1918. го ди не, ка да је до не се на де кла ра ци ја ко јом се, из
ме ђу оста лог, отво ре но за тра жи ло „ује ди ње ње це ло куп но га на шег на ро
да Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба на чи та вом ње го вом ет но граф ском те ри то
ри ју, без об зи ра на ма ко је по кра јин ске или др жав не гра ни це, у ко ји ма 
да нас жи ве у јед ну је дин стве ну пот пу но су ве ре ну др жа ву.“ Тим по во дом 
и ра ди ин фор ма ци ја, у За греб (На род ном ви је ћу Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба) 
се по од лу ци са стан ка од 3. но вем бра упу ћу је је дан члан Срп ског на род ног 
ве ћа у Те ми шва ру. Став пре ма Ро то вом де ло ва њу се пре и спи ту је и ме ња.

На сле де ћој сед ни ци 4. но вем бра, Срп ско на род но ве ће је, на пред
лог др Ла зе Не на до ви ћа при хва ти ло у це ло сти ре зо лу ци ју не за ви сних 
Ср ба и Хр ва та из Ју жне Угар ске од 2. и од 24.–25. ок то бра 1918, „у ко јој се 
да је из ра за же ља ма и зах те ви ма Ср ба и Хр ва та у ју жној Угра ској, да се 
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пи та ње при пад но сти Бач ке, Ба на та и Ба ра ње, као бу ду ћих са став них де
ло ва сло бод не за јед нич ке ју го сло вен ске др жа ве сви ју Ју го сло ве на има ре
ша ва ти на ми ров ној кон фе рен ци ји, као пред је ди но ме ро дав ним фо ру
мом, од но сно да се у ства ри свих пи та ња, ко ја се ти чу Ср ба и Хр ва та из 
ју жне Угар ске, а у ве зи са це ло куп но шћу про бле ма, за чи је ре ше ње је ство
ре но 18. ок то бра 1918. год. На род но ви је ће у За гре бу, при зна је се том Нар. 
Ви је ћу пот пу на и ис кљу чи ва ком пе тен ци ја“. 

Цен тар оку пља ња на род них пр ва ка у Те ми шва ру је био у дво ра ни 
срп ског пра во слав ног вла ди чан ског дво ра у Те ми шва ру. Срп ско на род
но ве ће је од ре ди ло по ве ре ни ке за обла сти (квар то ве) у гра ду и око ли ни. 
За ци ље ве де ло ва ња је по твр ђен про грам Ре зо лу ци је о не за ви сно сти Ср ба 
и Хр ва та из Ју жне Угар ске од 2. и 25. ок то бра 1918. го ди не. 

Ср би у Те ми шва ру и око ли ни, све сни сво је ма ло број но сти број но
сти и сна ге у од но су на дру ге на ро де (Нем це, Ма ђа ре и Ру му не), раз бо

Срп ска вој ска у три јум фал ном мар шу кроз Те ми швар, но вем бар 1918. го ди не. На 
че лу ко ло не те ми швар ски Ср би но се ве ли ки бар јак са срп ском тро бој ком.
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ри то су од ме ра ва ли сво је де ло ва ње и по ступ ке. Оту да ни су хте ли да се 
упу сте у ри зич не рад ње и по ђу пу тем Ру му на у Лу го шу ко ји су отво ре но 
ис ту пи ли на су прот вла да ју ћих Ма ђа ра и Не ма ца, већ су ра ди ли на по
ве зи ва њу и об је ди ња ва њу са „ве ћим на шим ме сти ма ра ди јед но лич но
сти у по ступ ци ма и ра ди ско рог са стан ка ве ли ког на род ног збо ра Ср ба 
из Угар ске.“ С тим у ве зи Про та Или ја Бе ле сли јин и др Ми лан Ка ли но
вић би ли су за ду же ни за Ср бе ко ји су жи ве ли у де лу гра да ко ји се звао 
Фа бри ка. Ни ко ла Жив ко вић и Ђу ра Тер зин су би ли за ду же ни за Те ми
швар Град, за Јо си фо во и Ма ју ре ве Ми та Кра јо ван и Ми лош Не дељ ко
вић, док за Ме ха лу Вла да Тор ђан ски и Љу ба Бе суљ. Већ 7. но вем бра, на 
при сти гле зах те ва да та су упут ства за Ве ли ку Ки кин ду, Мо крин и Срп ски 
Ите беј да се и та мо осну ју на род на ве ћа/од бо ри, што је не дво сми сле но 
ука зи ва ло на углед ко ји је Срп ско на род но ве ће у Те ми шва ру и ње ни чел
ни ци, ме ђу ко ји ма је био и про та Или ја, сте кло у до та да шњем де ло ва њу. 
Срп ско на род но ве ће/од бор је од лу чи ло, на сво јој сед ни ци од 21. ок то бра 
1918. го ди не, да у Те ми шва ру по кре не срп ске но ви не. За уред ни ка је пред
ло жен Или ја Бе ле сли јин, по знат по на кло но сти пре ма књи жев ном ра ду. 
Ипак, ка да су но ви не по кре ну те, по чет ком но вем бра 1918. го ди не, он ни
је пре у зео уред ни штво.

У По мо риш ју и сред њем Ба на ту, Срп ски на род ни од бо ри/ве ћа су 
осно ва на у Ара ду (са пред сед ни ком Ми ла ном Та ба ко ви ћем), у Не ме ту (са 
пред сед ни ком Ми шом Ар си ним), у Срп ском Сем пе тру (са пред сед ни ком 
Јо ва ном Ла зи ћем), у Иван ди (са пред сед ни ком Алим пи јем Пе рин цом), у 
Нађ ла ку (са пред сед ни ком Алек сан да ром По по ви ћем), у Фе њу (са пред
сед ни ком Ве ли ми ром Па вло ви ћем), у Со ки (са пред сед ни ком Ду ша ном 
Ива но вим), у Ден ти (са пред сед ни ком Ва сом По пи ним), у Кет фе љу (са 
пред сед ни ком Вла дом Бр за ком), у Ли по ви (са пред сед ни ком Ми лу ти ном 
Мир ко ви ћем).

У ме ђу вре ме ну, по чет ком но вем бра (3. но вем бар 1918) кон сти ту и сан 
је и Срп ски на род ни од бор у Но вом Са ду, на чи јем че лу је био ра ди кал
ски пр вак Ја ша То мић. Но во сад ски од бор, по пут За гре бач ког, је имао жељу 
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да на се бе пре у зме уло гу цен трал ног, од но сно сре ди шњег од бо ра, с тим 
што се но во сад ски од бор усме рио на Ба нат, Бач ку и Ба ра њу. Оту да су чел
ни ци Срп ског на род ног од бо ра у Но вом Са ду пре ко штам па ног пла ка та 
и у но ви на ма, ко је су би ле ор ган Од бо ра (Срп ски лист бр. 2 од 8. но вем
бра 1918), упу ти ли по зив ста нов ни штву „Ор га ни зуј мо се хит но!“, ко јим 
су тра жи ли ман дат од „све га на ро да“ у за сту па њу пре чан ских Ср ба у Угар
ској. Та ко се по чет ком је се ни на про сто ру Вој во ди не (Ба нат, Бач ка и Ба
ра ња) по ја ви ло још јед но по ли тич ко те ло ко је је на сто ја ло да бу де по ли
тич ки за ступ ник Ср ба у Угра ској. Но во сад ски од бор је сво је де ло ва ње 
усме рио на за сту па ње Ср ба у ју жној Угар ској, од но сно Ба нат, Бач ку и Ба
ра њу, а за гре бач ко Ви је ће на це лу ет но граф ску те ри то ри ју. Вре ме ном ће 
Срп ски на род ни од бор у Но вом Са ду при до би ти ве ћи ну у пре ко две стоти
не осно ва них на род них од бо ра/ве ћа на про сто ру Ба на та, Бач ке и Бара ње. 

Српска војска у Темишвару, новембар 1918.
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Основ ни раз лог за то је би ла при сут ност срп ске вој ске, ко ја је за по се ла 
Вој во ди ну до се вер не ли ни је Ба ја – Су бо ти ца – Арад, и до Те ми шва ра са 
за ле ђем на ис то ку, и ти ме да ла си гур ност срп ском и сло вен ском ста нов
ни штву. Сва ка ко да је ве ли ку уло гу има ла и бли зи на Бе о гра да у од но су 
на уда ље ни За греб.

* * *

На Ве ли ком на род ном збо ру ко ји је одр жан 10. но вем бра 1918, у Те
ми шва ру про та Или ја Бе ле сли јин је иза бран за пот пред сед ни ка Срп ског 
на род ног ве ћа. Том при ли ком одр жао је ва тре ни го вор о то ме ка ко да се 
до че ка срп ска вој ска ко ја се при бли жа ва гра ду. Оту да, као је дан од ор га
ни за то ра до че ка срп ске вој ске, про та Или ја је са сво јим су гра ђа ни ма из 
Фа бри ке до че као пр ве је ди ни це ко њич ке ди ви зи је, ко је су се по ја ви ле на 
ули ца ма Те ми шва ра 15. но вем бра 1918. го ди не.

Срп ски на род ни од бор у Но вом Са ду је 19. но вем бра 1918, у но ви на
ма Срп ски лист, об ја вио рас пис за са зив На род не скуп шти не Ср ба, Бу
ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду, ра ди тра же ња од го во ра „ко јој 
др жа ви же ле да при пад ну“. Исти рас пис по ја вио се и у ли сту Сло бо да а 
на род је оба ве шта ван и пу тем штам па них пла ка та и до бо ша ра. 

Са зив је на ла гао да сва ка оп шти на прет ход но тре ба да иза бе ре сво
је пред став ни ке – по сла ни ке. Та ко ђе, у истим но ви на ма као и пла ка ти ма 
ко ји су по ста вља ни на јав ним ме сти ма из не се на су пра ви ла по ко ји ма 
тре ба да се би ра ју пред став ни ци на ро да – по сла ни ци: „По сла ни ци су ду
жни да не из о став но до ђу у сед ни цу На род не скуп шти не. Пра во гла са 
има ју сви му шки и жен ски чла но ви оп шти не, ко ји су на вр ши ли 20. го
ди ну жи во та. На хи ља ду ду ша би рао се је дан по сла ник. Иза брат мо же 
би ти сва ки би рач без об зи ра на пол“.

На про глас за из бор по сла ни ка за На род ну скуп шти ну у Но вом Са ду 
и по рас пи са ним пра ви ли ма, у 36 ба нат ских оп шти на иза бра но је 72 по сла
ни ка ко ји су пред ста вља ли Ср бе из Ба на та. Срп ско на род но ве ће/од бор 
у Те ми шва ру, на че лу са је ре јем Ива ном Пре кај ским, са зва ло је збор гра
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ђа на да се из ја сни по том пи та њу. Мно штво на ро да се 22. но вем бра 1918. 
го ди не оку пи ло ис пред вла ди чан ског дво ра у Те ми шва ру, док је ма њи 
број мо гао да се зби је у ве ли ку дво ра ну за сед ни це у са мом дво ру. Скуп 
је от по чео мо ли твом, а по том, у свој ству пред се да ва ју ћег збо ра, оку пље
ном на ро ду се обра тио је реј Иван Пре кај ски. Он је про чи тао про по зи ци је 
за из бор по сла ни ка за пред сто је ћу скуп шти ну. Сва ку став ку по на о соб је 
ту ма чио, а по том ие при сут ни ма ис та као зна чај и ва жност ове скуп шти
не. За тим је се кре тар збо ра пред ло жио кан ди да те за по сла ни ке: Или ја 
Бе ле сли јин, па рох фа брич ки, Хри сти фор Свир че вић, епар хиј ски школ
ски ре фе рент, др. Ва си ли је Бог да нов, адво кат, Сло бо дан Ко стић, и Ђу ра 
Тер зин, срп ски на род ни учи тељ. При сут ни су их јед но ду шним и јед но
гла снним из ви ки ва њем по твр ди ли. 

Оту да, већ су тра дан, иза бра ни пред став ни ци те ми швар ских Ср ба 
су кре ну ли пут Но вог Са да на пред сто је ћу На род ну скуп шти ну Ср ба, Бу ње
ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду, где су 25. но вем бра 1918. го ди не, 
у ве ли кој са ли хо те ла Гранд Ма јер, са оста лим по сла ни ци ма из Ба на та, 
Бач ке и Ба ра ње, од лу чи ли о от це пље њу од Угар ске и при са је ди ње њу Ба
на та, Бач ке и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји. Скуп шти на је иза бра ла сво је 
по ли тич ко те ло Ве ли ки На род ни са вет, а он сво ју из вр шну власт На род
ну упра ву за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу. Ти ме је ве ков ни сан Ср ба и дру гог 
сло вен ског ста нов ни штва у не ка да шњој Срп ској Вој во ди ни па по то њем 
Вој вод ству Ср би ја и Те ми швар ском Ба на ту био до са њан. Ипак, за Ср бе 
у Ба на ту, не и окон чан у пот пу но сти. Иа ко је срп ска вој ска умар ши ра ла 
у Те ми швар и осло бо ди ла Ср бе и дру го ста нов ни штво од ау сто ро у гар
ског јар ма, бор ба за ује ди ње ње са ма ти цом Ср би јом још ни је би ла го то ва, 
јер су пре тен зи је на Те ми швар ски Ба нат ис ка за ли и Ру му ни. Ру мун ска 
по тра жи ва ња Ба на та ба зи ра ла су се на њи хо вим до го во ри ма са во де ћим 
си ла ма Ан тан те (Ен гле ском и Фран цу ском) и ула ску Ру му ни је у рат на 
стра ни Ан тан те. Спор је тре ба ло да ре ши Ми ров на кон фе рен ци ја у Па
ри зу. По жр тво ва ни про та Или ја не ште ди ми це се ан га жо вао у по кре ту за 
при са је ди ње ње Те ми шва ра Ср би ји. Оби ла зио је ста нов ни штво обра зла
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жу ћи им по тре бу на став ка бор бе, ор га ни зо вао је збо ро ве и про те сте у 
срп ским ва ро ши ма и се ли ма. Де ло ва ње по кре та за при па ја ње Те ми швар
ског Ба на та, у не сма ње ном ин тен зи те ту, на ро чи то је би ло по треб но по
сле про гла ше ња ује ди ње ња у за јед нич ку др жа ву 1. де цем бра 1918. го ди не 
(Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца). 

По сле по вла че ња срп ске вој ске из Те ми шва ра, ко је је усле ди ло на 
зах тев ве ли ких си ла (Ен гле ске, Фран цу ске и Ита ли је) и на го ве шта ја да 
ће Те ми швар и ис тич ни Ба нат при па сти Кра ље ви ни Ру му ни ји (што се и 
до го ди ло 1920. го ди не), про та Или ја Бе ле сли јин је на пу стио Те ми швар и 
Ба нат за на век. Кра јем 1919. го ди не пре се лио се у Ср би ју, од но сно Кра
љев ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, и сту пио у гра ђан ску слу жбу при Вла
ди у Бе о гра ду. Био је члан Ма ти це срп ске. Иза се бе је оста вио низ ма њих 
тек сто ва. Упо ко јио се у Бе о гра ду 10. ја ну а ра 1954. го ди не.
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СЛАВ КО МИ ЛЕ ТИЋ 
(1869–1934)

Слав ко Ми ле тић је већ по свом ро ђе њу био пред о дре ђен да на ста ви 
жи вот ни пут свог слав ног оца Све то за ра Ми ле ти ћа, на род ног три

бу на и јед ног од нај зна чај ни јих срп ских по ли ти ча ра у Угар ској у дру гој 
по ло ви ни де вет на е стог ве ка. Сва ка ко да мла дом Слав ку ни је би ло ла ко да 
на сво јим пле ћи ма но си те шко бре ме сво га оца, али ка ко ће вре ме по ка
за ти то ће га са мо очвр сну ти и ока ли ти. Од ра ста ње и ве ћи део жи во та 
про вео је под буд ним оком ау стро у гар ске вла сти и ње ног би ро крат ско 
по ли циј ског апа ра та ко ји су пе дант но пу ни ли ње гов до си је. Ипак, уз ди
гао се до ста ту са углед ног на род ног пр ва ка са ја ким ка рак те ром ко ји ни је 
ча сио ни ча са да у од луч ном тре нут ку ста не пред свој род. Уче ству ју ћи 
на Ве ли кој на род ној скуп шти ни Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на 25. 
но вем бра 1918. го ди не, за ко ра чио је на пра мац на ци о нал не ла ђе но се ћи у 
ру ка ма ве ли ку лич ну и на род ну дра му. У по ли тич ком де ло ва њу оства рио 
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је оно о че му је ње гов отац са њао и за чим је жу део це лог свог жи во та: 
осло бо ђе ње и ује ди ње ње Срп ске Вој во ди не са ма ти цом Ср би јом.

* * *
Слав ко Ми ле тић је ро ђен 22. мар та 1869. го ди не у Но вом Са ду од оца 

Све то за ра и мај ке Ан ке. Срп ску на род ну ве ро и спо вед ну шко лу и се дам 
раз ре да гим на зи је је за вр шио у род ном гра ду. Због по ли тич ких при ли ка 
у Но вом Са ду, ко је су по ста ле све за о штре ни је, а здрав стве но ста ње ње
го вог оца ло ше, пре шао је у гим на зи ју у Осе ку где је за вр шио сед ми и 
осми раз ред. Сту ди је ме ди ци не за по чео је 1886. го ди не на Че шком уни
вер зи те ту у Пра гу. На ста вио их је сле де ће го ди не на Уни вер зи те ту у Гра цу, 
а школ ске 1888. го ди не на Уни вер зи те ту у Бе чу. Због по ро дич не си ту а
ци је сту ди је је пре ки нуо 1889. го ди не. По сле па у зе, вра ћа се на сту ди је 
ко је окон ча ва 1895. го ди не.

То ком сту ди ја у Бе чу мо гао је да срет не мно штво Ср ба и да пра ти 
ра зно вр сни ду хов ни и кул тур ни жи вот. По ред то га, у гра ду као уни вер
зи тет ском цен тру се на ла зио ве ли ки број шко ла ра ца ко ји су има ли сво ја 
дру штва. Слав ко Ми ле тић се ак тив но укљу чио у срп ско ака дем ско дру
штво Зо ра. По за вр шет ку сту ди ја 1896. го ди не вра тио се у Но ви Сад. Исте 
го ди не се пре се лио у Вр шац, где је по чео да оба вља при ват ну ле кар ску 
прак су. Убр зо, у Вр шац је до шао и ње гов те шко обо ле ли отац ко јег је ле
чио све до ње го вог упо ко је ња 1901. го ди не. 

Слав ко Ми ле тић је ак тив но уче ство вао у по ли тич ком и кул тур ном 
жи во ту Вр шца. При па дао је Ра ди кал ној стран ци, на чи јем че лу је био ње
гов зет Ја ша То мић. Ни је имао тем пе ра мент, сна гу и бор бе ност сво га оца. 
По ка рак те ру је био тих, скро ман, по ли тич ки гра ђан ски уз о ран и ко рек тан 
по ли ти чар ко ји је по сво јим мо рал ним осо би на ма ви ше био по тре бан 
стран ци, не го што је она би ла по треб на ње му. Од 1897. го ди не не пре кид
но је био би ран за по сла ни ка на срп ским цр кве нона род ним са бо ри ма у 
Срем ским Кар лов ци ма.

Био је љу би тељ књи жев но сти и по зо ри шта. Го во рио је ма ђар ски, не
мач ки, фран цу ски, ру ски, че шки и та ли јан ски је зик. У мла до сти је пи сао 
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пе сме и при по вет ке и пре во дио драм ска де ла, ко ја су то ком 1890. и 1891. 
го ди не из во ђе на у Срп ском на род ном по зо ри шту у Но вом Са ду. Био је 
члан По зо ри шног од се ка Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште (1904–
1914). Пи сао је и об ја вљи вао члан ке и по пу лар не при ло ге из хи ги је не и 
со ци јал не ме ди ци не у ли сто ви ма и ча со пи си ма За ста ва, Срп ска до ма ја 
(где је био уред ник две го ди не) и др. У ча со пи су Же на, ко ји је по кре ну ла 
и би ла уред ни ца ње го ва се стра Ми ли ца, та ко ђе је пи сао члан ке и на тај 
на чин по др жа вао бор бу срп ки ња за род ну рав но прав ност.

* * *

Пра ће ње, при ку пља ње по да та ка и во ђе ње до си јеа о кре та њу и де ла
њу Слав ка Ми ле ти ћа, с об зи ром на то ко су му би ли отац, се стра а по том 
и зет, ау стро у гар ска по ли ци ја је вр ши ла го то во од ње го ве ра не мла до сти. 
Ка да се по сле окон ча ња сту ди ја ме ди ци не вра тио у Но ви Сад, а по том 
на ста нио у Вр шцу, ње гов до си је чи нио је већ фа сци клу озбиљ ног га ба ри
та. По ли циј ски из ве шта ји о ње го вом по ли тич ком и кул тур ном де ло ва њу 
на гло су се уве ћа ли ка да је у Вр шац, услед по гор ша ња здрав стве ног ста ња 
на ле че ње сти гао и ње гов отац Све то зар. Оту да не чу ди што су га по сле 
са ра јев ског атен та та на ау стро у гар ског пре сто ло на след ни ка над вој во ду 
Фран ца Фер ди нан да, 28. ју на 1914. го ди не, ка да су по че ла раз ра чу на ва
ња ау стро у гар ских вла сти са Ср би ма, са не ма лим за до вољ ством ло кал
ни по ли циј ски слу жбе ни ци ме ђу пр ви ма ухап си ли и спро ве ли у град ски 
за твор. То ком хап ше ња, ку ћа му је би ла пре тре се на и по ха ра на, а он у ка
за ма ту вре ђан, ту чен и ла жно оп ту жи ван за ве ле и зда ју и вре ђа ње мо нар
хи је. По сле крат ког за др жа ва ња у вр шач ком за тво ру, за јед но са дру гим 
за то че ним Ср би ма, по себ ним во зом пре ко Те ми шва ра је ин тер ни ран у 
уну тра шњост Угар ске. Ин тер нир це су спро во ди ли по гра до ви ма и ло го
ри ма: од Се ге ди на, Ара да до Ход ме зе ва шар хе ља и Ка пу ва ра. При ли ком 
из ла ска из во за и спро во ђе ња до ло го ра, ор га ни зо ва на ма са до ма ћег ста
нов ни штва је ко ло ну за то че ни ка са ли си ца ма на ру ка ма хи сте рич но вре
ђа ла, пљу ва ла и га ђа ла ка ме ни ца ма. Угар ски гра до ви и ло го ри су би ли 
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кр ца ти Ср би ма ко ји су од не у сло ва у њи ма по че ли да се раз бо ље ва ју и 
уми ру. За то вре ме у Вр шцу, по ро ди це су им би ле ши ка ни ра не и мал тре
ти ра не. По нов на ма сов на хап ше ње Ср ба у Вр шцу вр ше на су пред но ви 
ау стро у гар ски и не мач ки на пад на Ср би ју по чет ком сеп тем бра 1915. годи
не. Не мач ка вој ска, ко ја је при сти гла у ју жни Ба нат сре ди ном 1915. го ди
не, ра по ре ди ла је сво је ди ви зи је уз Ду нав, од но сно гра нич ни по јас пре ма 
Ср би ји. Њи хо ва ко ман да, на чи јем че лу је био Ме кен зи, би ла је сум њи
ча ва пре ма та мо шњим Ср ба, те је из да ла на ред бу за хап ше њем и ин тер ни
ра њем свих Ср ба из над де сет го ди на. С тим у ве зи, от по че ла су ма сов на 
хап ше ња и ин тер на ци ја Ср ба у уну тра шњост Угар ске. За крат ко вре ме 
гра до ви и се ла дуж Ду на ва би ли су из спра жње ни од му шких срп ских ду ша, 
ко је су за вр ши ле по гра до ви ма, за тво ри ма и ло го ри ма да ле ко од род ног 
кра ја. Из ве стан број та о ца и ин тер ни ра ца је већ по сле пет не де ља вра ћен 
ку ћа ма, док је је дан број за др жан. Од по сле ди ца мал тре ти ра ња и не у сло
ва у угар ским ло го ри ма, је дан број се упо ко јио.

Вршац 1918.
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Ка ко се рат оду жио, а ста ње на фрон то ви ма би ло по вољ но по Ау стро
Угар ску мо нар хи ју, власт је по че ла да от пу шта ин тер нир це. Та ко је на ред 
до шао и Слав ко Ми ле тић, ко ји је по сле пар го ди на ин тер на ци је пу штен 
ку ћи. Ме ђу тим и да ље је био под буд ним оком вла сти и имао је оба ве зу да 
се пе ри о дич но ја вља по ли ци ји. Иа ко и да ље под при смо тром по ли ци је, 

Записник са Збора за избор посланика
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не се бич но се укљу чио у за шти ту и збри ња ва ње стра дал не и из бе гле срп
ске де це из Бо сне и Хер це го ви не, ко је је би ло у вој во ђан ским обла сти ма, 
па и Ба на ту у ве ли ком бро ју. На ро чи то је би ло мно го де це из по гра нич них 
обла сти Ау строУгар ске и Ср би је, дуж Под ри ња. 

По сле про бо ја Со лун ског фрон та 15. сеп тем бра 1918. го ди не, у си ло
ви том на ле ту срп ске вој ске рас па ле су се бу гар ске и ау стро у гар ске ли ни је, 
а њи хо ве вој не је ди ни це де мо ра ли са ле. По ра же на и раз би је на оку па ци
о на ар ма да, под стал ним го ње њем срп ске вој ске, па нич но се по вла чи ла 
пре ма се ве ру, ис то ку и за па ду, од но сно сво јим гра ни ца ма. Та ква си ту а ци
ја на фрон ту је иза зва ла ве ли ку бри гу и не за до вољ ство све оп штег ста нов
ни штва у Ау строУгар ској мо нар хи ји, а по вој ном сло му и ка пи ту ла ци ји 
Бу гар ске 29. сеп тем бра 1918. го ди не и оп шту па ни ку и не ре де, по себ но код 
ста нов ни штва у угар ском де лу Мо нар хи је. Број де зер те ра се по ве ћа вао 
из да на у дан, а њи хо ве на о ру жа не гру пе по ја вљи ва ле су се по се ли ма и 
гра до ви ма иза зи ва ју ћи не ре де и пљач ку. У Бу дим пе шти, у но ћи из ме ђу 
30. и 31. ок то бра 1918. го ди не, из би ла је ре во лу ци ја „је се њих ру жа“ ко ја је 
до ве ла Ма ђар ско на род но ве ће са Ка ро љи јем на че ло Угар ске. Од мах по
том, Ка ро љи је ра дио на при до би ја њу ста нов ни штва и ра за слао је про глас 
ма ђар ском на ро ду, ко јим му је обе ћао аграр ну ре фор му, пра вед ни ју со
ци јал ну по ли ти ку, за шти ту рад ни ка, оп ште пра во гла са, сло бо ду штам пе 
и го во ра, ам не сти ју за све по ли тич ке ин тер нир це и за тво ре ни ке и збри
ња ва ње де мо би ли са них вој ни ка. Ста нов ни штво Вр шца су, о до га ђа ји ма 
у Бу дим пе шти, оба ве сти ле број не днев не но ви не на ма ђар ском и не мач ком 
је зи ку, ко је су из ла зи ле у са мом гра ду, али и оне ко је су сти за ле во зом из 
Бу дим пе ште. На при сти гле ве сти у но во на ста лој си ту а ци ји у Вр шцу је 
све уза вре ло. Ве ли ки број вој них бе гу на ца тзв. „зе ле ни ка дар“ и „ло го
ши“ на ла зио се у обли жњим се ли ма, вр шач ким пла ни на ма и у Ба нат ској 
Кли су ри. Око Вр шца су се на ла зи ле број не је ди ни це раз би је не не мач ке 
вој ске, ко ја се по вла чи ла пре ма се ве ру, од но сно Те ми шва ру. Уз раз би је ну 
вој ску на ла зи ла се и ве ли ка ко ли чи на вој не опре ме. Не ми ри су до би ли 
на ин те зи те ту ок то бра и но вем бра 1918. го ди не, а ау стро у гар ска власт није 
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има ла до вољ но сна ге да сми ри си ту а ци ју и за ве де и ус по ста ви мир. У дра
ма тич ним окол но сти ма без вла шћа, у мо мен ту по ја ве срп ске и Ан тан ти
не вој ске на Ду на ву, у Вр шцу је по чет ком но вем бра 1918. го ди не све уза
вре ло. Срп ски пр ва ци, иа ко под при смор том по ли ци је, по че ли су нај пре 
тај но а по том и јав но да се са ста ју и раз ма тра ју но во на ста ло ста ње. Са
стан ци ма ко ји су се одр жа ва ли у пра во слав ној цр кви при су ство ва ли су 
др Слав ко Ми ле тић, про та Бо жи дар По по вић, Ма та Ма те јић, Ду шан Мла
де но вић, Алек сан дар Гер геч и дру ги. На вест о ства ра њу ма ђар ских на род
них ве ћа, не ги ра њу ста ре вла сти и ус по ста вља њу но ве, вр шач ки Ср би су 
по пут Ср ба у Ве ли ком Беч ке ре ку и Те ми шва ру од лу чи ли да се са мо ор га

Пуномоћ др Славко Милетић
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ни зу ју и осну ју свој ор ган вла сти ко ји би им био га рант си гур но сти. Ини
ци јал ни са ста нак одр жан је у са ло ну вр шач ке пра во слав не цр кве не оп
шти не на са мом по чет ку но вем бра, о че му је оба ве ште но Срп ско на род но 
ви је ће у Те ми шва ру. У истом до пи су, ко је је про чи та но на сед ни ци Срп ског 
на род ног ве ћа у Те ми шва ру 3. но вем бра 1918. го ди не, Мла ден Пи лић, пот
пред сед ник те ми швар ског ве ћа, из ве шта ва да је у В. Беч ке ре ку и у Вр шцу 
осно ва но на род но ве ће. Пи лић је још до дао да ће из Вр шца у Те ми швар 
до ла зи ти иза сла ник „ра ди кон так та са на ма“. 

Глав ни циљ де ло ва ња Срп ског на род ног ве ћа у Вр шцу је био да се 
одр жи ред и мир у гра ду и око ли ни те да се ор га ни зу је до чек срп ске вој
ске. У том ци љу, пред ло же но је да се осну је и срп ска на род на гар да. За 
пред сед ни ка вр шач ког на род ног ве ћа био је иза бран Слав ко Ми ле тић који 
је за рад срп ства и сло бо де још јед ном ис ко ра чио ис пред свих у пр ви ред 
од бра не. Двој ност вла сти, ма ђар ског и срп ског на род ног ве ћа у Вр шцу 
ни је ду го тра ја ла, јер су пр ве је ди ни це срп ске вој ске пре шле пре ко Ду на
ва и по ја ви ле се 7. но вем бра у обли жњем на се љу Ја се но ву. На ту вест, де
ле га ци ја Ср ба, са Слав ком Ми ле ти ћем на че лу, упу ти ла се пре ма њи ма. 
Вр шач ка де ле га ци ја се са офи ци ри ма срп ске вој ске, ко је је пред во дио ма
јор До дић, са ста ла у до му про те Сте ва на Ста но је ви ћа у Ја се но ву. Ма јо ру 
До ди ћу је вр шач ка де ле га ци ја, од но сно Слав ко Ми ле тић, са оп шти ла ста
ње у Вр шцу и ста ње и број ност не мач ке вој ске око Вр шца. Ми ле тић је ма
јо ру До ди ћу пре нео мол бу ко ман де не мач ких је ди ни ца, ко ја се са сто ја ла 
у то ме да им се до пу сти да се у ми ру по ву ку за јед но са вој ном опре мом 
ко ја је би ла уз њих. Сло жив ши се да је не по треб но да се до дат но про ли
ва крв, ка да је не при ја тељ већ по ра жен и у по вла че њу, и да не би до дат но 
стра да ло ци вил но ста нов ни штво, срп ска ко ман да је при хва ти ла мол бу 
не ка да моћ не, а са да сло мље не и по ра же не не мач ке вој ске и до зво ли ла им 
је мир но по вла че ње. Ка да је по след њи не мач ки вој ник на пу стио Вр шац, 
у не де љу 10. но вем бра 1918. го ди не, на ули це Вр шца умар ши ра ле су у све
ча ном три јум фу пр ве је ди ни це Мо рав ске ди ви зи је, ко је је пред во дио ма јор 
До дић. У ве ли кој ра до сти, сла вљу и пе смом, до че ка ло их је и оба си па ло 



52

цве ћем сво срп ско ста нов ни штво. По том су, у нај ве ћем ре ду, срп ске је ди
ни це, уз ко је су би ли чла но ви Срп ског на род ног ве ћа и гар де, за по се ле 
све стра те шке по зи ци је и згра де у гра ду. Вла ди ка Га ври ло са све штен
ством је у са бор ној цр кви от по јао све ча но бла го да ре ње и на кра ју бла го
сло вио срп ску вој ску. Вој ни ке је по том ста нов ни штво раз гра би ло по кућа
ма, где су се уз пе сму го сти ли. Срп ска вој ска, ни при ли ком ула ска у Вр шац, 
а ни по том, ни је чи ни ла од ма зду над не срп ским ста нов ни штвом, Немци
ма и Ма ђа ри ма, те ни је вр ши ла уби ства, спро во ди ла хап ше ња и за тва ра
ња. Ни је спро во ди ла од во ђе ње не срп ског ста нов ни штва у ло го ре ни ти 
њи хо во про те ри ва ње, што је иза зва ло не ма ло чу ђе ње код њих.

На ред них да на, рад Срп ског на род ног ве ћа у Вр шцу од но сио се на 
одр жа ва ње ре да и ми ра и нор ма ли за ци ју жи во та у гра ду. Ус по ста вље на 
је но ва власт, ко ја је са свим би ла у срп ским ру ка ма: за град ског на чел ни
ка по ста вљен је Иван Ко си ро вић, за ве ли ког бе ле жни ка Све то лик Јо ва
но вић, а за ве ли ког ка пе та на др Вла ди мир Дра гић. По пи са њу вр шач ке 
штам пе на ма ђар ском је зи ку Аз Уј шаг (Az Újság) „нај по пу ра ни ја лич ност 
у Вр шцу био је др Слав ко Ми ле тић, пред сед ник Срп ског на род ног од бо ра“, 
што је пре нео и Срп ски лист (бр. 8, од 15. но вем бра 1918). 

Срп ско на род но ве ће је по сла ло про ту Бо жи да ра По по ви ћа и Во ји
сла ва Бр ки ћа у Но ви Сад са за да та ком да из ве сте глав ни Од бор о до га
ђа ји ма у Вр шцу и при ме ин струк ци је о да љим ко ра ци ма. За то вре ме, у 
Вр шац је при спео пу ков ник Ђор ђе Ђор ђе вић, ко ман дант ко њич ког пу ка 
срп ске вој ске, ко јег је све ча но по здра вио у име гра да Све то зар Јо ва но вић, 
а у име Срп ског на род ног ве ћа ње гов пред сед ник Слав ко Ми ле тић. Пу
ков ник Ђор ђе вић је на ра дост при сут них из ја вио да до ла зи да осло бо ди 
Ба нат и да га при кљу чи Кра ље ви ни Ср би ји. Ове ре чи су до дат но да ле на 
са мо по у зда њу при сут них и то осе ћа ње се пре не ло на оп ште рас по ло же
ње ме ђу Ср би ма у гра ду, јер су из Ру му ни је сти за ли гла со ви о њи хо вој 
аспи ра ци ји на цео Ба нат, до ре ке Ти се. Истог да на по под не, у Вр шац је 
сти гао и ко ман дант Мо рав ске ди ви зи је, пу ков ник Пан та Гру јић, ко ји је 
пре у зео упра ву гра да. 
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Про та Бо жи дар По по вић и Во ји слав Бр кић, вра тив ши се из Но вог 
Са да, до не ли су ин струк ци је у ве зи ор га ни зо ва ња и де ло ва ња ме сних на
род них од бо ра/ве ћа. По ред то га, глав ни за да так је би ла при пре ма за пред
сто је ћу на род ну скуп шти ну у Но вом Са ду. Ка да се у штам пи Срп ски лист 
(бр. 11, од 19. но вем бра 1918) и Сло бо да, по ја вио од стра не но во сад ског 
Срп ског на род ног од бо ра по зив свим сло вен ским на ро ди ма у Ба на ту, Бач
кој и Ба ра њи, да у сво јим сре ди на ма пре ма утвр ђе ним и при ло же ним 
про по зи ци ја ма ор га ни зу ју збо ро ве и из вр ше из бор по сла ни ка за пред
сто је ћу На род ну скуп шти ну, вр шач ко Срп ско на род но ве ће је одр жа ло 
сед ни цу на ко јој је ре ше но да се збор у Вр шцу са зо ве 22. но вем бра 1918. 
го ди не. У од ре ђен дан, збор је одр жан у ве ли кој дво ра ни Хо те ла Ср би ја. 
Кан ди да ци о ни од бор су чи ни ли чла но ви Срп ског на род ног од бо ра, др 
Слав ко Ми ле тић, Јо ван Ма лу шев, Ђо ка Ата на си је вић и Во јин Бр кић, пе
ро во ђа. По здрав ну реч при сут ни ма из го во рио је пред сед ник Срп ског на
род ног ве ћа у Вр шцу Слав ко Ми ле тић. Оба ве стио је при сут не гра ђа не да 
Вр шац по про по зи ци ја ма би ра де вет по сла ни ка, ме ђу ко ји ма мо гу да буду 
сви Срби и Срп ки ње од два де сет го ди на па на да ље, а да се би ра на хи ља ду 
ду ша је дан по сла ник. Пред ло жио је „да се би ра ју се дам из ре до ва гра ђан
ских стра на ка а два од со ци ја ли ста“. У ро до љу би вом го во ру је на гла сио 
да „ма ко био иза бран, има ју на Вел. Нар. Скуп шти ни тра жи ти, да се бив
ша Вој во ди на има от це пи ти од Угар ске и при са је ди ни ти у пр во ме ре ду 
Кра ље ви ни Ср би ји, а са њом и пре ко ње кра ље ви ни Ју го сла ви ји.“ Збор 
би ра ча је јед но ду шно иза брао: др Слав ка Ми ле ти ћа, про ту Бо жи да ра По по
ви ћа, Мату Ма те ји ћа, Алек сан дра Гер ге ча, Ђор ђа Мој си ла, Ми ту Кли ци
на, др Све то за ра Ми хај ло ви ћа (из Ки кин де), Во ји сла ва Бр ки ћа и Ми ла
на Зла та ни ћа. Иза бра ни по сла ни ци сле де ћег да на су от пу то ва ли у Но ви 
Сад где су уче ство ва ли у при пре ми Скуп шти не. У два да на су одр жа не 
две прет кон ферен ци је, пр ва у све ча ној дво ра ни Град ске ку ће, и дру га у 
по зо ри шној дво ра ни хо те ла Гранд где су се при пре ма ли на цр ти за пред
сто је ћу скуп шти ну.

На род на скуп шти на Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Ба на ту, 
Бач кој и Ба ра њи одр жа на је 25. но вем бра 1918. го ди не у по зо ри шној сали 
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хо те ла Гранд Ма јер. На њој је би ло за
сту пље но 211 оп шти на са 757 по сла ни ка. 
До не се не су две исто риј ске и да ле ко се
жне од лу ке за Ср бе и сло вен ске на ро де 
ко ји су жи ве ли на про сто ру Вој во ди не: 
от це пље ње Ба на та, Бач ке и Ба ра ње од 
Угар ске, и њи хо во при кљу че ње Кра
ље ви ни Ср би ји. Слав ко Ми ле тић је на 
Скуп шти ни (ко ја је за тим на зва на „Ве
ли ка“) био иза бран у ње но пред сед ни
штво, а по том за пред сед ни ка Ве ли ког 
на род ног са ве та, ко ји је био нај ви ши 
ор ган упра ве тј. вла сти. На род ни са вет 
је имао над ле жност да до но си уред бе 
и на ред бе, по ста вља и вр ши над зор над 
ра дом На род не упра ве за Ба нат, Бач ку 

и Ба ра њу, као сво јим из вр шним ор га ном. Имао је пе де сет чла но ва. По 
свр шет ку Скуп шти не, чла но ви На род ног са ве та, ме ђу ко ји ма је био и 
Слав ко Ми ле тић су оти шли до Ма ти це срп ске где су одр жа ли ин фор ма
тив ну сед ни цу. Ве ли ки на род ни са вет је за свог по сто ја ња одр жао пет 
сед ни ца, а Слав ко Ми ле тић је пред се да вао. На пр вој сед ни ци Ве ли ког 
на род ног са ве та би ла су иза бра на два де сет и че ти ри по сла ни ка за при вре
ме но На род но пред став ни штво у Бе о гра ду, ме ђу ко ји ма је био иза бран и 
Слав ко Ми ле тић. На ис тој сед ни ци, Ми та Кли цин је по кре нуо рас пра ву 
о при пад но сти Ба на та Кра ље ви ни Ср би ји. Чла но ви Ве ли ког на ро дог са
ве та су до не ли од лу ку „да срп ски на род има ет но граф ска и исто риј ска 
пра ва на Ба нат“. До не се на од лу ка је адре си ра на по сла та пред сед ни ку 
Аме ри ке Ву дроу Вил со ну, као и при ја тељ ским по ли ти ча ри ма из др жа ва 
Ан тан те, Деј ви ду Лој ду Џор џу и Жор жу Кле ман соу.

На сле де ћој На род ној скуп ши ни у Но вом Са ду 27. фе бру а ра 1918. годи
не, Слав ко Ми ле тић је иза бран за чла на де ле га ци је Ба на та, Бач ке и Ба рање 

Слав ко Ми ле тић
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у При вре ме ном на род ном пред став ни штву Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца у Бе о гра ду. 

* * *

Као ра ди кал, Слав ко Ми ле тић је ре дов но би ран за на род ног по сла
ни ка у Скуп шти ни Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. У вла ди Љу бе 
Да ви до ви ћа по стао је ми ни стар на род ног здра вља 1920. го ди не, и са крат
ким пре ки ди ма био ми ни стар по шта и те ле гра фа (1921), и ми ни стар со
ци јал не по ли ти ке (1924). По осло бо ђе њу и ује ди ње њу усре сре дио се на по
сао, ко ји је био ње го во основ но за ни ма ње – здра вље на ро да. Као ми ни стар 
здра вља је осно вао мно ге хи ги јен ске за во де, до мо ве на род ног здра вља, 
здрав стве не ста ни це и школ ске по ли кли ни ке, и уоп ште уна пре дио је здрав
ство у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви ја. У де се то го ди
шњем кон ти ну и ра ном уна пре ђи ва њу на род ног здра вља по ста вље ни су 
те ме љи здрав ства у но вој др жа ви. У не ким сег мен ти ма мла да Кра ље ви на 
је би ла ме ђу пр ви ма у Евро пи (осни ва ње Па сте ро вог за во да и про из вод ња 
се ру ма у Но вом Са ду).

Из прак тич них по тре ба пре се лио се са по ро ди цом (же ном и си но
ви ма Све то за рем и Ми ла ном) из Вр шца у Бе о град, где су жи ве ли у по ро
дич ној ку ћи на Се ња ку. Упо ко јио се 11. ма ја 1934. го ди не. Са хра њен је на 
Но вом гро бљу у Бе о гра ду.
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МА РИ ЈА МА РА ЈО ВА НО ВИЋ 
(1853–1939)

Ма ри ја Јо ва но вић спа да у ред оних срп ки ња, ко ја је свој жи вот не
се бич но по све ти ла сво ме ро ду. Све што је по не ла из по ро ди це че

сти тих и бо го бо ја жљи вих Бо ра ко ви ћа и што је у жи во ту сте кла, а што не 
бе ше ма ло, ста ви ла је сво ме ро ду на рас по ла га ње. Има ју ћи на уму да нема 
лич не сре ће без сре ће сво је око ли не и на ро да уоп ште ода бра ла је пут до бро
чин ства и да ва ња. Ма те ри јал ним при ло зи ма омо гу ћа ва ла је де ло ва ње 
до бро чин ских, про свет них и кул тур них дру шта ва, без чи јег по сто ја ња и 
де ло ва ња би, жи вот срп ског жи вља у ба нат ском По та миш ју и По ду на вљу, 
био до ве ден до не сно шљи во сти и бес циљ но сти. Исто вре ме но је под сти
ца ла де вој ке на сти ца ње обра зо ва ња, као основ ног пу та ка род ној еман
ци па ци ји. У бур ним и пре лом ним тре ну ци ма 1918, ста вив ши на коц ку 
све што је има ла, хра бро се укљу чи ла у дра ма тич на зби ва ња по ли тич ког 
де ло ва ња Ср ба у Пан че ву и ти ме би ла при мер оста ли ма да се не ко ле ба ју, 
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већ да то исто учи не. Сан о сло бод ној Срп ској Вој во ди ни и ује ди ње њу са 
ма ти цом Ср би јом оства рио јој се 25. но вем бра, од но сно 1. де цем бра 1918. 
го ди не, ка да је ре гент Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић про гла сио Кра љев ство 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, у чи јем са ста ву је би ло ње но Пан че во и Вој
во ди на.

Записник са збора, 1. страна
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* * *

Ма ри ја Јо ва но вић је ро ђе на на сре ди ни де вет на е стог ве ка у Бе ге чу 
(1853) у тек ус по ста вље ном Вој вод ству Ср би ји и Та ми шки Ба нат (кру но
ви на у Хаб збур шкој мо нар хи ји), ко је су Ср би ла тив ши се ма ча у од бра ни 
сво га име на и ро да на Мај ској скуп шти ни у Срем ским Кар лов ци ма 13. ма ја 

Записник са збора, 2. страна
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1848. го ди не на зва ли Срп ском Вој во ди ном. Ње на по ро ди ца, отац Пе тар 
и Мај ка Ан ка, су се ба ви ли еко но ми јом на по се ду ко ји је ге не ра ци ја ма 
уве ћа ван. 

Срп ску на род ну ве ро и спо вед ну шко лу за вр ши ла је у род ном ме сту. 
Шко ло ва ње је на ста ви ла у Но вом Са ду. При ват но је по ха ђа ла ча со ве кла
ви ра. Вас пи та на у пра во слав ној ве ри и на ци о нал ном ду ху би ла је при ло
жни ца Срп ске пра во слав не цр кве и на род на до бро твор ка ко ја је по ма га ла 
си ро ма шну де цу и до бро твор на, про свет на и кул тур на дру штва. Би ла је 
же на ван ред не ле по те те се ни је ду го че ка ло на про сце. Пр ви муж јој је био 
Ни ко ла Сто ја ко вић, зе мљо по сед ник из обли жње Па лан ке (да нас Бач ка 
Па лан ка), дру ги Ва са Ра до са вље вић, зе мљо по сед ник из То ма шев ца (сред
њи Ба нат). Тре ћи пут се уда ла 1911. го ди не, за чу ве ног књи жа ра и из да
ва ча Ка мен ка Јо ва но ви ћа из Пан че ва. Ка мен ко ко ји је за јед но са бра том 
Па влом осно вао књи жа ру у Пан че ву, да ле ке 1872. го ди не, имао је ше зде
сет де вет го ди на и био је је да на ест го ди на ста ри ји од Ма ри је. То му је био 
дру ги брак. Ка мен ко и Па вле су би ли ме ђу нај у глед ни јим књи жа ри ма и 

Записник са збора, 3. страна
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из да ва чи ма. До Пр вог свет ског ра та об ја ви ли су око пет сто ти на де ла и 
као Ми ле ти ће ве при ста ли це уче ство ва ли су као по сла ни ци на Срп ском 
цр кве нона род ном са бо ру. Ка да се Ма ри ја пре се ли ла у Пан че во спрем но 
се укљу чи ла у дру штве ни жи вот и у рад срп ских дру шта ва: До бро твор не 
за дру ге Срп ки ња, Срп ског пе вач ког дру штва и Срп ске чи та о ни це (у ко
јој су њен муж и де вер би ли ис так ну ти ча сни ци).

Пан че вач ка До бро то вр на за дру га Срп ки ња од осни ва ња (1894) де
ло ва ла је у дво ра ни Срп ске ви ше де во јач ке шко ле. Основ ни ци ље ви су јој 
би ли до бро чин ски рад усме рен на жен ску де цу као и по бољ ша ње по ло
жа ја же на у дру штву. Иа ко су се ци ље ви пан че вач ке за дру ге срп ки ња по
кла па ли са европ ским узо ри ма, ипак је у сво јим про гра ма има ла и осо
бе но сти, а оне су се огле да ле у до при но су иде ји осло бо ђе ња и ује ди ње ња 
Ср ба. Кроз број не ак ци је са ку пља ња по мо ћи су штин ско де ло ва ње До бро
твор не за дру ге Срп ки ња би ло је у слу жби од бра не на ци о нал ног би ћа у 

Марија Јовановић, у другом реду, четврта с лева са чланицама Добротворне 
задруге Српкиња у Панчеву
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Хаб збур шкој мо нар хи ји, од но сно у по ди за њу и не го ва њу на ци о нал не све
сти. До бро твор на за дру га Срп ки ња је би ла је дан од но си ла ца до бро чин
ског, про свет ног, кул тур ног, дру штве ног а на по сре дан на чин и по ли тич ког 
жи во та Ср ба у Пан че ву. У ве зи с тим, 1903. го ди не, За дру га је осно ва ла 
Ра де нич ку (за нат ску) шко лу. Ма ри ја је као ве ли ка при ло жни ца са 10.000 
кру на би ла члан Од бо ра и при су ство ва ла го ди шњим скуп шти на ма на 
ко ји ма су се под но си ли из ве шта ји.

Уз Срп ску чи та о ни цу и Срп ско пе вач ко дру штво би ла је чврст осло
нац срп ском ро ду и кључ ни сег мент у бор би за оства ри ва ње свог на ци о
нал ног би ћа не са мо у Пан че ву већ и окол ним ва ро ши ма и се ли ма. Да је 
то та ко зна ли су срп ски до бро тво ри ко ји су сво јим при ло зи ма омо гу ћа
ва ли њи хо во по сто ја ње. Ме ђу пан че вач ким зна чај ним до бро тво ри ма би ла 
је и Ма ри ја Јо ва но вић. Упра во за хва љу ју ћи ње ним на сто ја њи ма и по за
ма шним при ло зи ма До бро твор на за дру га би ла је чврст осло нац срп ству 
у Пан че ву. Сва ка ко да је на ци о нал но де ло ва ње по ро ди це Јо ва но вић си
стем ски пра ће но од стра не ау стро у гар ске по ли ци је. Оту да, ка да је ау стро
у гар ска власт спро во де ћи сво ју екс па зи о ни стич ку по ли ти ку од лу чи ла да 
от поч не об ра чун са Ср би ма, ме ђу пр ви ма од 160 нај у глед ни јих Пан че ва
ца би ли су 26. ју ла 1914. го ди не ухап ше ни Ка мен ко и Па вле Јо ва но вић. 
При ли ком хап ше ња ку ћа им је би ла пре тре се на, на ме штај ис пре ту ран. 
По сле јед но днев ног утам ни че ња у пан че вач ком за тво ру, где су за јед но са 
оста лим за тво ре ним Ср би ма би ли из ло же ни мал тре ти ра њу и ба ти на њу, 
28. ју ла су спе ци јал ним во зом нај пре упу ће ни у Те ми швар а по том у ло гор 
у Ара ду. То ком спро во ђе ња из за тво ра у воз, ор га ни зо ва на ма са су гра ђа
на је утам ни че не пљу ва ла, га ђа ла кам ни ца ма и псо ва ла. За то че ни ци су у 
ло го ру у Ара ду про ве ли три ме се ца, а по том су вра ће ни у Пан че во и пу
ште ни ку ћа ма. За то вре ме у Пан че ву, по ро ди це су им би ле ши ка ни ра не 
и мал тре ти ра не. По нов но хап ше ње Ср ба у Пан че ву из вр ше но је 12. сеп тем
бра 1915. го ди не. Том при ли ком, по на ред би глав но ко ман ду ју ћег за по вед
ни ка не мач ке вој ске Ме кен зи ја ухап ше ни су сви Ср би из над де сет го ди на 
и ин тер ни ра ни у Се ге дин где су за те кли мно штво дру гих ин тер ни ра ца 
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ме ђу ко ји ма и Ја шу То ми ћа, Ми ту Кли ци на и дру ге. По сле пет не де ља 
вра ће ни су ку ћа ма. Од по сле ди ца мал тре ти ра ња и не у сло ва у арад ском 
ло го ру и ин тер на ци ји, Ка мен ко се 13. ок то бра 1916. го ди не упо ко јио, а Ма
ри ја је на ста ви ла да жи ви у по ро дич ној ку ћи у Пан че ву. И по ред те шког 
вре ме на ни је за бо ра вља ла оне ко ји ма је по моћ би ла по треб на. До но си ла 
је по моћ у про сто ри је Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не ко ја је би ла 
пре пу на срп ских си ро чи ћа из Бо сне и Хер це го ви не, а ко је је Пе тар Пе ра 
Ми ло ра до вић до вео са зе мун ског при ста ни шта у зи му (око Све тог Са ве) 
1917. го ди не. Ка сни је су сти за ла де ца и из Дал ма ци је. Ова де ца стре ља них, 
ин тер ни ра них или на сил но ре гру то ва них ро ди те ља пре ко но ћи су по ста
ла си ро чи ћи ко ји ма је би ла ну жна по моћ у збри ња ва њу и ле че њу. Удо ва 
Ма ри ја Јо ва но вић не се бич но се укљу чи ла у ор га ни зо ва ње ле че ња, збри
ња ва ња и раз ме шта ња по ку ћа ма че сти тих Ср ба. 

По ра зи на фрон то ви ма и те шко ста ње у уну тра шњо сти Хаб збур шке 
мо нар хи је по кре ну ли су ма ђар ске пр ва ке да у Бу дим пе шти из вр ше про
ме ну вла сти. У ре во лу ци ји „је се њих ру жа“ осно ва но је но во по ли тич ко 

Пристаниште на Тамишу где се искрцала српска војска 1918.
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те ло Ма ђар ско на ци о нал но ве ће на че лу са гро фом Ка ро љи јем, ко је је обја
ви ло от це пље не од Ау стри је и про гла си ло де мо крат ску Ма ђар ску др жа
ву. По том је ово ве ће, ра ди ус по ста вља ња вла сти над це лом те ри то ри јом 
от це пље не Угар ске, упу ти ло ин струк ци је да се у свим гра до ви ма то исто 
учи ни и за ме ни ста ра власт са но вим ло кал ни ма ђар ским ве ћи ма, ко ја ће 
би ти ода на Ка ро љи ју. У Пан че ву су ло кал ни ма ђар ски пр ва ци по че ли да 
се гру пи шу и при пре ма ју ор га ни зо ва ње њи хо вог ве ћа. Ве ли ки жу пан Не
дец ки по ку ша вао је да кон тро ли ше си ту а ци ју и по зи вао је, из ме ђу оста лих 
и срп ске пр ва ке Пе тра Ми ло ра до ви ћа, др Ди ми три ја Ми ту Му шиц ког и 
Ни ко лу Ђу ри ши на, на до го вор о за јед нич ком по ли тич ком те лу. Исто вре
ме но су у град по че ле да сти жу ве ли ке гру пе срп ских за ро бље ни ка из Ма
ђар ске. Њих су пан че вач ки Ср би раз ме шта ли по сво јим ку ћа ма где су се 
опо ра вља ли од из не мо гло сти и гла ди. У крај ње на пе тој си ту а ци ји, срп
ски пр ва ци су по сле са стан ка са жу па ном оти шли у про сто ри је Срп ске 
бан ке да се до го во ре о сво јим ко ра ци ма. Од лу чи ли су да се не ута па ју у 
но ву ма ђар ску власт, већ да сво ју суд би ну узму у сво је ру ке и са мо стал но 
де лу ју кроз сво је по ли тич ко те ло. То су су тра дан ују тро на про ши ре ном 
са стан ку по твр ди ли, а уве че у Град ском ве ћу са оп шти ли жу па ну Не дец
ком. Ипак су тра дан, 2. но вем бра 1918. го ди не, на ма ђар ском гра ђан ском 
збо ру на ве ли кој пи ја ци оку пљао се на род у ци љу осни ва ња Ма ђар ског 
на род ног ве ћа, ко је ће би ти ода но Ка ро љи ју. У тој но вој упра ви ве ћин ски 
би би ли Ма ђа ри, док би на ци о нал не ма њи не па и Ср би до би ли из ве сна 
обе ћа ња ко ја се ти чу по бољ ша ња њи хо вог ста ту са.

Исто вре ме но, са по чет ком у 9 са ти ују тро, у пор ти Ус пен ске цр кве је 
одр жан на род ни збор пан че вач ких Ср ба, на ко ме је осно ва но Срп ско на
род но ве ће. Циљ осни ва ња пан че вач ког Ве ћа је био да се на род оку пи око 
за јед нич ког ци ља осло бо ђе ња и ује ди ње ња Ср ба кроз по ли тич ку бор бу. 
На осни вач ком са стан ку Срп ског на род ног од бо ра би ло је ре чи и о оснива
њу Срп ске на род не стра же, чи ји чла но ви ће би ти срп ски мла ди ћи и ко ја 
ће ору жа ном си лом би ти га рант де ло ва ња срп ског ме сног ве ћа. За пр вог 
пред сед ни ка пан че вач ког Срп ског на род ног ве ћа био je иза бран др Ду шан 
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Бо шко вић. На са мом збо ру при ку пља ли су се нов ча ни при ло зи за рад 
Ве ћа. Сва ко је да вао ко ли ко је мо гао, а имућ ни ји су да ва ли 20, 30 и најви
ше 50 кру на. Том при ли ком Ма ри ја Јо ва но вић је при ло жи ла 100 кру на. 

Док је на род сла вио сво ју од лу ку, по ја вио се жу пан Не дец ки ко ји је 
још јед ном за мо лио Ср бе да му се при дру же на ве ли кој пи ја ци, што су ови 
од би ли. У не ки час у пор ти је из не ше на ве ли ка срп ска тро бој на за става 
скро је на од сви ле. У пре пу ној цр кви про та Са ва Стој шић је одр жао бо го
слу же ње и све ча ни го вор. Од тог тре нут ка и од тог да на осни ва њем Срп ског 
на род ног ве ћа и Ма ђар ског на ци о нал ног ве ћа у Пан че ву је по сто ја ла двој
ност вла сти. Ме ђу тим, и по ред на пе те си ту а ци је ни је до шло до ору жа ног 
су ко ба и ин ци де на та из ме ђу два од бо ра. То ме је сва ка ко до при не ло то што 
су Мо рав ска и Ко њич ка ди ви зи ја срп ске вој ске из би ле на оба ле Ду на ва 
и што се сва ки час оче ки ва ло њи хо во фор си ра ње Ду на ва и за по се да ње 

Пуномоћ за Марију Јовановић
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Ба на та. То се до го ди ло 9. но вем бра 1918. го ди не, ка да су пр ве је ди ни це са 
ка пе та ном Аран чи ћем при спе ле на Пан че вач ки кеј. У то ку да на, ор га ни
зо ван је све ча ни до чек срп ске вој ске. Као ис так ну та ча сни ца До бро твор не 
за дру ге Срп ки ња Ма ри ја Јо ва но вић је уче ство ва ла је са цве ћем у ру ка ма 
и ве за ним бе лим пе шки ри ма за да ри ва ње осло бо ди ла ца у до че ку Пр вог 
пе ша диј ског пу ка Кне за Ми ха и ла, Мо рав ска ди ви зи ја срп ске вој ске, на 
че лу са пот пу ков ни ком Дра гу ти ном Ри сти ћем, ко ја је умар ши ра ла у Пан
че во 9. но вем бра 1918. го ди не. Прет ход но је кап. Аран чић чам ци ма до
пло вио на Пан че вач ки кеј и осло бо дио град. 

Та ко ђе, Ма ри ја Јо ва но вић се зду шно укљу чи ла у збри ња ва ње обо
ле лих вој ни ка од шпан ске гро зни це, ко ји су би ли сме ште ни у бол нич ким 
згра да ма. Као углед на и по што ва на срп ска ро до љуп ка, би ла је при мер 
дру гим Пан чев ка ма да се ода зо ву по зи ву но во сад ског Срп ског на род ног 
од бо ра, об ја вље ног у Сло бо ди и Срп ском ли сту, ра ди ор га ни зо ва ња на
род ног збо ра. Ка ко је са оп ште но у но вин ском рас пи су (али и на штам па
ном пла ка ту), на на род ном збо ру су Пан чев ци тре ба ли да иза бе ру сво је 
пред став ни ке за пред сто је ћу скуп шти ну у Но вом Са ду, где би се, на осно
ву Вил со но вог про кла мо ва ног пра ва на са мо о пре де ље ње, Ср би и дру ги 
Сло ве ни у Вој во ди ни опре де ли ли о сво јој да љој суд би ни и из ја сни ли у 
ко јој др жа ви же ле да жи ве. Па че вач ки збор је ор га ни зо ва ло Срп ско на
род но ве ће 23. но вем бра 1918. го ди не, у пор ти Ус пен ске цр кве. Збор је у 
име ме сног ве ћа отво рио про та Ду шан Ра ду ло вић, а пред сед ник Срп ског 
на род ног ве ћа др Ду шан Бо шко вић под нео је из ве штај о осни ва њу и до
тада шњем ра ду Ве ћа. По том је про та Ра ду ло вић пред ло жио кан ди да ци
о ни од бор, ко ји је об на ро до вао рас пис за На род ну скуп шти ну и под се тио 
на пра ви ла из бо ра. Пе тар Ми ло ра до вић је пред ло жио кан ди да те и њихо
ве за ме ни ке ко ји су јед но ду шно иза бра ни. По сле из бо ра на Скуп шти ну 
су оти шли: др Јо ван Бог да нов, др Емил Бо го са вље вић, Си ма Ми лу ти но
вић, Све то зар Дра го ми ро вић, Да ни ло Мај сто ро вић, Ни ко ла Ве лич ко вић, 
Ра до ван Ђу ри шић, Са ва Су бо тић, Бог дан Бо жа нић, Ма ри ја Јо ва но вић, 
Ги га Сто ја нов, Бо ри вој То мић.
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Због свог не се бич ног до бро твор ства и не скри ве ног ро до љу бља, Мари
ја Јо ва но вић је би ла иза бра на ме ђу оста лим пан че вач ким углед ним Ср би
ма за по сла ни цу из Пан че ва, и та ко је би ла јед на од се дам же на по сла ни ца 
на Ве ли кој на род ној скуп шти ни Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но
вом Са ду 25. но вем бра 1918. го ди не, ко ја је до не ла исто риј ске од лу ке о от
це пље њу Ба на та, Бач ке и Ба ра ње од Угар ске и њи хо вом при са је ди ње њу 
Кра ље ви ни Ср би ји.

Свој до бро твор ни рад Ма ри ја Јо ва но вић је на ста ви ла и по сле ује ди
ње ња Срп ства и Ју го сло вен ства (Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца / 
од 1929. Кра ље ви на Ју го сла ви ја), по кло нив ши свој име так, ку ћу у Пан че ву 
у ули ци Кра ља Пе тра бр. 5, До бро твор ној за дру зи Срп ки ња, две сто ти не 
ла на ца плод не ора ни це у то ма ше вач ком ата ру дру штву При вред ник, које 
је шко ло ва ло и за по шља ва ло срп ску мла деж, као и знат на нов ча на сред
ства Срп ској пра во слав ној цр кве ној оп шти ни у Пан че ву. 

За свој до бро твор ни рад, Срп ска пра во слав на цр ква ју је на гра ди ла 
ор де ном Све тог Са ве V сте пе на. Упо ко ји ла се 18. фе бру а ра, а са хра ње на 
је 20. фе бру а ра 1939. го ди не у Пан че ву, где јe и са хра ње на на пра во слав
ном гро бљу. 

Му зеј Вој во ди не, од но сно ње го во оде ље ње Му зеј При са је ди ње ња 
1918, у сво јој збир ци Пор тре та зна ме ни тих лич но сти 1918, по се ду је пор
трет Ма ри је Ма ре Јо ва но вић. Рад је ака дем ског сли ка ра Или је Сми ља ни
ћа у тех ни ци уље на плат ну (Му зеј при са је ди ње ња 1918, Збир ка портретa 
зна ме ни тих лич но сти 1918, инв. бр. 20).
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ЂОР ЂЕ ГРУ ЈИЋ 
(1886–1973)

Ђор ђе Гру јић, без сум ње, спа да у ред нај зна чај ни јих лич но сти Ве ли
ке Ки кин де и се вер ног Ба на та из до ба при са је ди ње ња Вој во ди не 

Кра ље ви ни Ср би ји 1918. го ди не. Обра зо ван на европ ским уни вер зи те
ти ма, при знат и це њен као тех но лог, пред у зет ник и пи сац за крат ко вре
ме је сте као и по зи ци ју јед ног од на ци о нал них пр ва ка ко ји су де ло ва ли у 
ци љу по бољ ша ња по ло жа ја сво га ро да у Хаб збур шкој мо нар хи ји. У су то
ну Ве ли ког ра та, у нај тур бу лент ни јем до бу по срп ски на род у Угар ској, 
ри зи ку ју ћи све што је имао и сте као, ни је се дво у мио ка да је тре ба ло од
луч но да се бо ри за пра во и прав ду срп ског ро да и у то ме је ис тра ја вао све 
до осло бо ђе ња и ује ди ње ња Ср ба са обе стра не Ду на ва, Са ве и Дри не, нај
пре 25. но вем бра, од но сно 1. де цем бра 1918. го ди не. У осло бо ђе ној и ује
ди ње њој Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви ји, све до упо
ко је ња, зду шно је ра дио на пол зу сво га ро да и отаџ би не.
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* * *

Ђор ђе Гру јић ро ђен је у за на тлиј ској по ро ди ци 24. апри ла 1886. го ди
не у Ве ли кој Ки кин ди у То рон тал ској жу па ни ји у угар ском де лу Ау стро 
Угар ске мо нар хи је (да нас се вер ни Ба нат). Ње гов отац је био мли нар, што 
је у Ве ли кој Ки кин ди, као јед ном од сре ди шта мли нар ства, би ло тра же
но и до бро за ни ма ње. У ме сној срп ској ве ро и спо вед ној шко ли је за по чео 
шко ло ва ње, а по ње ном окон ча њу упи сао се у нај ста ри ју гим на зи ју у Ср ба, 
у Кар лов ци ма (да нас Срем ски Кар лов ци). Ка да је 1904. го ди не ма ту ри
рао, као до бар и мар љив уче ник до био је сти пен ди ју из За ду жби не Га је 
Ро ма но ви ћа. На ста вио је шко ло ва ње у Бу дим пе шти где се 1907. го ди не 
упи сао на при род не на у ке и тех но ло ги ју. У Бу дим пе шти је сту ди рао две 
го ди не, а по том је пре шао на сту ди је у Беч. За вре ме сту ди ја био је члан 
Уни вер зи тет ске омла ди не. Школ ске 1909/1910. го ди не при мљен је за про
фе со ра у Кар лов ци ма. На шав ши се у кул тур ном и ду хов ном сре ди шту 
срп ства у Вој во ди ни по чео је да пи ше. Нај пре као са рад ник Бран ко вог кола 
(1909–1911), а за тим иа ко на сту ди ја ма ко је је на ста вио, и у Ле то пи су Ма
ти це срп ске (1912–1913) и По кре ту (1912). Об ја вље ни тек сто ви су се од
но си ли на про свет ни рад и на ци о нал ну еко но ми ју. Ме ђу тим, по сле две 
го ди не, опет од ла зи на сту ди је, ово га пу та у Бер лин где је 1911. го ди не 
упи сао агро но ми ју и тр го вач ку ака де ми ју. То ком бо рав ка у Бер ли ну имао 
је при ли ку да упо зна ин сти ту ци о нал не ви до ве про све ћи ва ња ста нов ни
штва. Ова мо дер на и на пред на пе да го шка са зна ња ће умно го ме ути ца ти 
на ње гов бу ду ћи жи вот. Сте че на зна ња не се бич но, зна лач ки и зду шно ће 
при ме њи ва ти у свом за ви ча ју што ће у знат ној ме ри уна пре ди ти про из
вод њу и пре ра ду жи вот них на мир ни ца, не са мо у Ве ли кој Ки кин ди и се
вер ном Ба на ту, већ и у Вој во ди ни и Ср би ји уоп ште. Сле де ће го ди не (1912), 
по но во упи су је сту ди је на ци о нал не еко но ми је на Уни вер зи те ту у Ха леу.

По сле сту ди ја у Бу дим пе шти, Бе чу, Бер ли ну, Ха леу и крат ко трај ног 
про фе сор ског де ла ња у Срем ским Кар лов ци ма вра тио се у Ве ли ку Ки
кин ду где је от по чео са пред у зет нич ким по сло ви ма. На о чит и обра зо ван, 
са про фе сор ским ис ку ством и об ја вље ним тек сто ви ма у стра ној и срп ској 
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пе ри о ди ци, у јав ном и кул тур ном ми љеу Ве ли ке Ки кин де је до че кан ра
ши ре них ру ку. Био је бли зак кру гу мла ђих ки кинд ских срп ских јав них 
лич но сти ко је су пред во ди ли Ва са Ста јић и Вељ ко Пе тро вић. Са Ста ји
ћем је де лио и по ли тич ке ста во ве и бун тов ну на рав. Дру же ње са исто ми
шље ни ци ма је ути ца ло да се мла ди пред у зет ник укљу чи и у по ли тич ки 
жи вот ко ји је у Ве ли кој Ки кин ди пред Пр ви свет ски рат био ка ко мул ти
ет ни чан, та ко и плу ра ли сти чан и на ци о на лан. На ста вио је са об ја вљи ва
њем тек сто ва у срп ској пе ри о ди ци у ко јој је ука зи вао на по тре бу про све ћи
ва ња на ро да на са вре ме ним пе да го шким прин ци пи ма. Дру га оми ље на 
те ма су му би ли тек сто ви из еко но ми је и при ме на са вре ме них до стиг ну
ћа у во ђе њу га здин ства, пред у зе ћа и ши ре (ре ги је). Као члан или уче сник, 
ра до је ви ђен на про гра ми ма ко је су при ре ђи ва ла про свет на, кул тур на, 
до бро чин ска и на ци о нал на дру штва (Срп ска чи та о ни ца, До бро твор на 
за дру га Срп ки ња, Срп ско пе вач ко дру штво, Удру же ње за на род но про
све ћи ва ње или тек осно ва но Со кол ско дру штво), кроз ко ја су Ср би у Хаб
збур шкој мо нар хи ји не го ва ли свој на ци он и бра ни ли се од ин сти ту ци о
нал не аси ми ла ци је.

По чет ком два де се тог ве ка, у Ве ли кој Ки кин ди се још ни је уга си ло 
се ћа ње на Ве ли ко ки кинд ски дис тиркт и Вој вод ство Ср би ју и Те ми швар
ски Ба нат. Жи во су би ле при сут не ини ци ја ти ве да се бор ба за већ јед ном 
по стиг ну то по но во до сег не. Ту ми сао су не го ва ли и про па ги ра ли по је
дин ци, али и гру пе обра зо ва них Ср ба (учи те љи, про фе со ри, све ште ни
ци, тр гов ци, адво ка ти, ле ка ри, апо те ка ри, за на тли је), ко јих у Ве ли кој Ки
кин ди ни је не до ста ја ло. У го ди на ма ко је су прет хо ди ле Ве ли ком ра ту, где 
је сва ко днев но вр шен ин сти ту ци о нал но аси ми ла тор ски при ти сак на на род
но сти у Угар ској, па и на Ср бе, Ђор ђе Гру јић је све ви ше осе ћао по тре бу 
да се су прот са ви том чи ну. Са свим је би ло оче ки ва но да по сле За ко на о 
школ ству (Lex Apony, 1907) и ње го ве кул ми на ци је, 1912. го ди не, ка да је 
угар ска власт уки ну ла по след ње срп ско пра во – цр кве ношкол ску ау то
но ми ју, бу де ме ђу оним пр ва ци ма ко ји су ста ли у од бра ну сво га ро да. 
Ђор ђе Гру јић је де ло вао у окви ру оно га што је нај бо ље знао и за шта се 
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шко ло вао. На ста вио је да пи ше члан ке ко је је об ја вљи вао у Ле то пи су Ма
ти це срп ске (1912–1913), По кре ту (1912), Хи ги је ни и Ко му ни. 

По чет ком 1914. го ди не ау стро у гар ска власт је би ла од луч на да се об ра
чу на са Кра ље ви ном Ср би јом и Ср би ма уоп ште и за на век. С тим у ве зи, 
би ро крат ске и по ли циј ске по лу ге ау стро у гар ске вла сти су от по че ле са на
си љем над Ср би ма ко ји су жи ве ли на ње ној те ри то ри ји, по себ но на оним 
руб ним кра је ви ма дуж гра ни це са Кра ље ви ном Ср би јом: у Под ри њу, По
са вљу и По ду на вљу. За рад тог ци ља, на рас по ла га њу су им ста ја ли нео гра
ни че ни ре сур си. На си ље над вла сти тим ста нов ни штвом (Ср би ма) ни је 
има ло ни гра ни це ни ме ре. По че ла су ма сов на хап ше ња, суд ски мон тира
ни про це си и утам ни че ња срп ског ста нов ни штва. Пра ва хи сте ри ја наста
ла је по сле са ра јев ског атен та та (28. ју на 1914), ка да је ин тен зи тет хап ше ња 

Велика Кикинда 1918.
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на гло по ја чан. Осно ва ни су и пр ви ло го ри за ин тер нир це, ко јих је до кра
ја ра та би ло пре ко 70.000 срп ских ду ша. Дру штве но и по ли тич ко де ло ва
ње Гру ји ћа са Ва сом Ста ји ћем, са ко јим је де лио и по ли тич ке ста во ве, није 
оста ло не при ме ће но, од но сно пе дант но је бе ле же но у по ли циј ски до си је. 
Хап ше ња Ста ји ћа, као јед ног од, на пе ру, нај бор бе ни јих на род них три бу на 
у 1912. и 1913. го ди ни, и као јед ног од по ве ре ни ка На род не од бра не, би ла 
су про пра ће на при ку пља њем по да та ка о лич но сти ма са ко ји ма се на ла
зио и де ло вао. Сва ка ко да је у то ме еви ден ти ран и Гру ји ћев до при нос, те је 
26. ју ла 1914. го ди не био уз Сто ја на Јак ши ћа, др Са ву Пут ни ка, др Жар ка 
Јак ши ћа, Све ти сла ва Ми хај ло ви ћа, Ка ман ка Бран чи ћа, Ни ку Ми ли ћа, 
Ђор ђа Кне же ви ћа, Ми ло ша Рај ко ва, Сте ва на Ва си ћа, Ђор ђа Не ду чи на, 
Си му Јо ва но ви ћа, Ми ло ша Пе ци ћа, Вла ду Ни ко ли ћа, Ми шу Ра ди во је ви ћа, 
Ми лу ти на Јак чи ћа, Љу бо ми ра Ар си на, Ма вра Голд штај на, Уро ша Но ва
ко ви ћа, Ива на Бо го са вље ва, Уро ша Ча ви ћа, Ми хај ла Вај ди ћа, Ми ли во ја 
Ло ши ћа, Пе тра Ђу ка но ва и ба би цу Мил ку Пе рић ухап шен и утам ни чен 
у град ској ка сар ни. То ком хап ше ња, у ку ћа ма им је из вр шен пре трес у 
ци љу по тра ге за ин кри ми са ним ма те ри ја лом и оруж јем. Јед но вре ме су 
др жа ни као та о ци, а по том су спро ве де ни у за твор Чи лаг у Се ге ди ну. По
сле из ве сног вре ме на сла ти су у ин тер ан ци ју по ра зним ме сти ма: Па па, 
Ве спрем, Кеч ке мет, Ме зе тур, Ба ла тон Ал ма ди. Ода тле су ре гру то ва ни у 
ау стро у гар ску вој ску и по сла ти на фронт. 

Са от по чи ња њем ра та про тив Кра ље ви не Ср би је на ста вље на је ау стро
у гар ска по ли ти ка, у ко јој је ис кљу чи ва др жав на по ли ти ка пре ма на род
но сти ма, а на ро чи то пре ма Ср би ма, до се гла кул ми на ци ју. Др жав на преси
ја је ле га ли зо ва на кроз сна гу За ко на о ван ред ним ме ра ма. С тим у ве зи, 
за мр ле су све на ци о нал не ак тив но сти, од стра нач ког до кул тур ног, про
свет ног и дру гог оку пља ња и де ло ва ња. Нео зва ни че на дик та ту ра беч ког 
дво ра при мо ра ла је на род но сти да да ју зај мо ве за ау стро у гар ску вој ску, а 
са цр кве них хра мо ва су ски да на зво на, ко ја су се за тим пре та па ла за рад 
про из вод ње то по ва и дру гог ору ђа. Оп шти страх и не си гур ност су за вла
да ли, та ко да ни ко ни је био си гу ран да ли ће ју тро про ве сти у сво јој кући 
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или у не ком од број них ка за ма та и ло го ра, ко ји су ни ца ли као пе чур ке 
по сле ки ше ши ром Ау строУгар ске мо нар хи је. Оп шта хи сте ри ја про тив 
Ср ба по ја ча ва ла се са по ра зи ма на фрон то ви ма, а сти ша ва ла са по бе да ма. 
У Ве ли кој Ки кин ди су, као и у ду гим гра до ви ма Мо нар хи је, спро во ђе ни 
мон ти ра ни суд ски про це си про тив Ср ба ко ји су се оп ту жи ва ли за „раз
би ја ње Ау строУгар ске мо нар хи је и при па ја ње обла сти на се ље не срп ским 

Записник са Збора за избор посланика, 1. страна
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жи вљем Кра ље ви ни Ср би ји“. С тим у ве зи, оп ту жи ва ни су а по то ми осу
ђе ни чел ни ци ме сног Со кол ског дру штва на ви ше го ди шње ро би је и гу
би так гра ђан ских пра ва, а по том по сла ти на фронт. За твор ско утам ни
че ње и про ве де но вре ме у ин тер на ци ји ни је сло ми ло Гру ји ћа. Иа ко је по 
по врат ку у Ве ли ку Ки кин ду (сре ди на 1916) био у кућ ном при тво ру и под 
по ли циј ским при смо тром, Гру јић је био ре шен да се по ства ра њу усло ва 
за по ли тич ко де ло ва ње по но во упу сти у бор бу на на ци о на ла ну еман ци
па ци ју Ср ба у Угар ској. Та кво вре ме је до шло у су тон Пр вог свет ског рата 
у дру гој по ло ви ни 1918. го ди не. Вест о сло му ау строугар ске, не мач ке, а 
по том и ка пи ту ла ци јом бу гар ске вој ске, по сле по ра за на Со лун ском фрон
ту, и њи хо вом кон стант ном по вла че њу ка сво јим гра ни ца ма, бр зо се про
не ла по вој во ђан ским обла сти ма (Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи) и њи хо вим ве
ћим гра до ви ма, па и Ве ли кој Ки кин ди. Сва ко днев не ло ше и кон тро верз не 
ве сти са фрон та до дат но су уно си ле нај пре не ла го ду а по том и страх код 
ста нов ни штва. Док су јед ни би ли шо ки ра ни и де пре сив ни, дру ги су били 
оку ра же ни. Упр кос те шкој и не из ве сној си ту а ци ји у гра ду, ве ли ко ки кин
ски Ср би су се зду шно при хва ти ли на по зив но во сад ског Цен трал ног од
бо ра за при хват и сме штај срп ске си ро ча ди из Бо сне и Хер це го ви не. Жур но 
је осно ван од бор од ше сна е сто ро чла но ва ко ји је ор га ни зо вао при хват и 
раз ме штај око шет сто ти на де це. Прет ход но је град ска упра ва на че лу са 
Лу ком Ма јин ским је да ла 10.000 кру на за 183 си ро ма шне по ро ди це.

У крај ње на пе тој си ту а ци ји у гра ду, то ком ок то бар сконо вем бар ских 
да на 1918. го ди не, охра бре ни вој ним ус пе си ма срп ске вој ске и уз ма ком 
ау стро у гар ске и не мач ке вој ске, срп ски ро до љу би и пр ва ци, ко је су пред
во ди ле де мо кра те Ва са Ста јић, про фе сор Ми лу тин Јак шић, про та Сто јан 
и др Жар ко Јак шић, по че ли су да се са ста ју и до го ва ра ју у ком прав цу тре
ба да иде њи хо во де ло ва ње. Ме ђу њи ма је био и про фе сор Ђор ђе Гру јић.

Из бе га ва ју ћи увек буд ну ау стро у гар ску по ли ци ју и њи хо ву аген ту
ру, ко ја је вр ши ла да но ноћ ну при смо тру срп ских пр ва ка, ве ли ко ки кинд
ски ро до љу би су ус по ста ви ли ве зе са су на род ни ци ма де мо крат ске по ли
тич ке ори јен та ци је у окол ним ва ро ши ма, али и у Те ми шва ру, Сом бо ру, 
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Су бо ти ци, Ве ли ком Беч ке ре ку, па и За гре бу. По ред то га, ве ли ко ки кинд
ски срп ски пр ва ци (де мо кра те и ли бе ра ли), још од сре ди не ле та 1918. го
ди не, одр жа ва ли су ве зе, па и пре пи ску са ју го сло вен ским пр ва ци ма, чел
ни ци ма На род ног ви је ћа Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба (осно ва но 6. ок то бра 
1918, у За гре бу), у пр вом ре ду са Све то за рем При би ће ви ћем. Раз ме њи ва
ли су ин фор ма ци је са ра ти шта и о ста њу у Мо нар хи ји, ко је су до би ја ли 

Записник са Збора за избор посланика, 2. страна
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при ват ним ка на ли ма од ро ђа ка и при ја те ља, ко ји су би ли мо би ли са ни у 
ау стро у гар ским вој ним је ди ни ца ма. Та ко ђе, ин фор ми са ли су се и кроз 
до ступ ну штам пу (угар ску али и ју го сло вен ску, тј. за гре бач ку), у пр вом 
ре ду Глас Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба, ко ји се штам пао у За гре бу и био ор ган 
та мо шњег На род ног ви је ћа СХС (уред ник Гла са СХС је био Ср ђан Бу ди
са вље вић). Ва са Ста јић је у ње му об ја вио ви ше чла на ка о ста њу и рас по
ло же њу на ро да у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи и та ко упо зна вао ши ру јав ност 
са кре та њи ма у Вој во ди ни. 

Пр ви са ста нак „не за ви сних Ср ба, Хр ва та из ју жне Угар ске“ са ко га 
су оста ли пи са ни тра го ви одр жан је 2. ок то бра 1918. го ди не у Су бо ти ци 
на ици ја ти ву се кре та ра Ма ти це срп ске Ти хо ми ра Осто ји ћа, ко ји се у овом 
ме сту за те као при ли ком вра ћа ња са ин тер на ци је из угар ског ло го ра. 
Осто јић је сма трао да је Су бо ти ца по год на због ње не по зи ци је, у ко ју се 
мо гло до пу то ва ти же ле зни цом из свих ве ћих ме ста Бач ке, Ба на та и Ба
ра ње. У пр во вре ме са стан ци су се одр жа ва ли у тај но сти и ван по гле да 
по ли ци је, у ку ћа ма или адво кат ским кан це ла ри ја ма. До ма ћи ни су би ли 
срп ски и бу ње вач ки пр ва ци Вла ди слав Ма ној ло вић, Јо ца Ма ној ло вић, 
Во ји слав Стан ко вић и Ал ба Ма ла гур ски. На пр вом са стан ку (и на пред
лог Осто ји ћа ко ји је пр ви из нео та кав став) је до не ше на ре зо лу ци ја („Су
бо тич ка ре зо лу ци ја“) у ко јој се зах те ва ло пра во са мо о пре де ље ња, а ти ме 
и от це пље ња ју жно у гар сих Ср ба и Хр ва та од Ау строУгар ске мо нар хи је. 
Су бо тич ка ре зо лу ци ја је до пу ње на на сле де ћој кон фе рен ци ји ко ја је одр
жа на 20. ок то бра 1918. го ди не у ку ћи Ал бе Ма ла гур ског. Ову до пу ње ну 
ре зо лу ци ју је по овла шће њу Ти хо ми ра Осто ји ћа, Иг ња та Па вла са и Јо ва на 
Ла ло ше ви ћа од нео у За греб ком по зи тор Пе тар Ко њо вић. По при спе ћу 
ре зо лу ци је На род но ви је ће СХС ју је већ 26. ок то бра ста ви ло на раз ма
тра ње и по том до не лу од лу ку „Ти хо ми ру Осто ји ћу ва ља од го во ри ти да 
ми сли мо на њих, као и на се, па да тре ба да се са ми до го во ре и уре де међу 
се, те да до ђу на до го вор с На род ним ви је ћем.“ За пред став ни ке Вој во ди
не у На род ном ви је ћу Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба од ре ђе ни су Ва са Ста јић 
и су бо тич ки жуп ник Бла шко Ра јић као бу ње вач ки пр вак.
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На сле де ћој кон фе рен ци ји пр ва ка Ба на та, Бач ке и Ба ра ње, ко ју је за
ка зао ра ди кал ски пр вак Ми та Кли цин у Су бо ти ци, у ку ћи Јо ва на Јо це 
Ма ној ло ви ћа 27. ок то бра, при су ство вао је, на пред лог Ва се Ста ји ћа ис
пред ве ли ко кинд ских Ср ба, и Ђор ђе Гру јић. Оп ште ми шље ње је би ло да 
је у Хаб збур шкој мо нар хи ји си ту а ци ја ве о ма те шка и да је ра су ло па и 
рас пад др жа ве ве о ма из ве стан, те да се мо ра ју пред у зе ти по ли тич ки ко
ра ци ко ји би пред у пре ди ли не по во љан ис ход по Ср бе у Угар ској. То је 
под ра зу ме ва ло ства ра ње сво јих по ли тич ких те ла. За кљу чак кон фе рен
ци је је био да се устро ји Срп ски на род ни од бор (СНО) као сре ди шни ор ган 
срп ских обла сти ју жне Угар ске, а да се у свим ва ро ши ма и по ли тич ким 
оп шти на ма (на се љи ма) осну ју ме сни од бо ри ко ји би у по год ном тре нут ку 
пре у зе ли власт у сво је ру ке.

У окол но сти ма ка да је срп ска вој ска го то во са свим осло бо ди ла сво ју 
отаџ би ну и из би ла пред ка пи је свог пре стол ног гра да и Ду на ва, у Ве ли
ком Беч ке ре ку и Те ми шва ру су 31. ок то бра осно ва ни/а срп ски на род ни 
од бо ри/ве ћа. У Те ми шва ру истог да на су се ор га ни зо ва ли и Ру му ни, Нем
ци и Ма ђа ри. Од лу ка Ср ба у два ба нат ска гра да да сво ју сре ћу по тра же 

Пуномоћ за Ђорђа Грујића
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са ми, про ис ти ца ла је из гор ких ис ку ста ва ко је су има ли у про шло сти у 
ко јој је пре о вла да ва ла се бич ност вла да ју ћих на ци ја. На осни ва њу срп
ског ве ћа у Те ми шва ру вла ди ка Ге ор ги је (Ле тић) је из ме ђу оста лог ре као: 
„Вре ме на су вр ло ва жна. Тре ба и ми да се до стој ни ма по ка же мо за та ве
ли ка вре ме на. По треб но је да има мо при себ ност ду ха и здра во га ра зу ма 
и да се не да де ма ха тре нут ним осе ћа ји ма. По ло жај и при ли ке тре ба до бро 
про ме ри ти. Цео свет је усво јио на че ла нај мо дер ни ја и нај у зви ше ни ја, а и 
то цр ква про по ве да, да се да де сло бо да раз вит ка сви ма на ро ди ма. Тим 
на че ли ма не мо же се ни шта опре ти и она ће се оства ри ти“. При ли ком 
осни ва ња те ми швар ског ве ћа ис так ну то је опре де ље ње за жи вот у за јед
нич кој ју жно сло вен ској др жа ви: „ми се од тог ста бла сво га от це пи ти не 
мо же мо. Ка да се из бо ре пра ва дру гих на ро да и ми има мо сво ја пра ва и 
зах те ве. Та пра ва и зах те ви са др жа ни су у про гла су На род ног ве ћа у За
гре бу“. Са иде јом да се по ве жу сви Ср би у Угар ској по слат је је дан члан у 
За греб. Исто вре ме но су упу ће ни по зи ви Ср би ма у ба нат ским гра до ви ма 
да се и они ор га ни зу ју у по ли тич ка те ла, од но сно да и они у сво јим сре ди
на ма при сту пе осни ва њу на род них ве ћа/од бо ра. Упу ћен је еми сар у Ве ли
ку Ки кин ду, ко ји би под ста као та мо шње Ср бе да ор га ни зу ју сво је ве ће, а у 
Те ми швар је при сти гао пред став ник вр шач ких Ср ба. У истом да ну ка да 
је осно ва но те ми швар ско на род но ве ће, са мо у пре по днев ним ча со ви ма, 
у Ве ли ком Беч ке ре ку је осно ван Срп ски на род ни од бор са др Ан дри јом 
Ва си ћем на че лу. На тај на чин, кра јем ок то бра и по чет ком но вем бра 1918. 
го ди не от по чео је про цес по ли тич ког ор га ни зо ва ња Ср ба у Ба на ту. 

Иа ко ве ли ко ки кинд ски ло кал ни ли сто ви на ма ђар ском и не мач ком 
је зи ку ни су пи са ли о ствар ном ста њу и до га ђа ји ма на фрон то ви ма и у држа
ви, ве сти о ре во лу ци ји „је се њих ру жа“ и фор ми ра ње де мо крат ске вла де 
у Бу дим пе шти, на че лу са гро фом Ка ро љи јем, бр зо су се про чу ле. Ипак, 
до бро оба ве ште ни под жу пан То рон тал ске жу па ни је, ко ји је био при ста
ли ца но ве де мо крат ске угар ске вла сти, је 3. но вем бра 1918. го ди не о то ме 
зва нич но оба ве стио гра до на чел ни ка Лу ку Ма јин ског. Исто вре ме но је 
за тра жио да се са зо ве са ста нак углед них гра ђа на, где би се рас пра вља ло 
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о но во на ста лој си ту а ци ји у Угар ској, од но сно Ве ли кој Ки кин ди. Иа ко је 
у гра ду био ста ци о ни ран Ше сти ху сар ски пук ау стро у гар ске вој ске, по 
ста нов ни штво се вер ног Ба на та нај ве ћи иза зов су би ле пљач ке и не ми ри 
ко је су иза зи ва ли по врат ни ци са фрон то ва, тзв „зе ле ни ка дар“. Са ста нак 
је за ка зан за на ред ни дан. У Град ској ку ћи су се оку пи ли пред став ни ци 
Ср ба, Ма ђа ра и Не ма ца и по сле раз ма тра ња но во на ста ле си ту а ци је доне
ли од лу ку о фор ми ра њу гар де ко ја би би ла са ста вље на од сва три на ро да. 
За за по вед ни ка је по ста вљен град ски ка пе тан др Кар ло Кунгл. По том су 
ве ли ко кинд ски Ср би у Цен трал ној основ ној шко ли одр жа ли са ста нак, 
на ко јем су при хва ти ли уче шће у гар ди и упу ти ли се ка Град ској ку ћи ра ди 
сту па ња у ре до ве гар де. Не ко ли ци на мла ди ћа се огр ну ла срп ским тро бој
ка ма, а по сту па њу у гар ду су про ме ни ли мо нар хиј ске ко кар де за срп ске. 
Тим чи ном, Ве ли ка Ки кин да је би ла из у зе так од дру гих вој во ђан ских гра
до ва у но вем бар ским до га ђа ји ма, јер су Ср би би ли у ме шо ви тој (ма ђар ско
не мач косрп ској) гар ди у ко јој су се на о ру жа ли пре осни ва ња свог на род
ног од бо ра.

Српска војска у Великој Кикинди
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За то вре ме у Но вом Са ду као по ли тич ком сре ди шту пре чан ских Ср ба, 
осни ва ње на род ног од бо ра као цен трал ног за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу до
го ди ло се 3. но вем бра у све ча ној са ли Ма ти це срп ске. Срп ски на род ни од
бор у Но вом Са ду из ра стао је из Сре ди шњег од бо ра за збри ња ва ње рат не 
си ро ча ди из Бо сне и Хер це го ви не у Бач кој, Ба на ту и Ба ра њи, а на сво јој 
пр вој осни вач кој сед ни ци до нео је од лу ку о по кре та њу срп ског по ли тич
ког ли ста, ко јим ће оба ве шта ва ти јав ност о сво јим на ме ра ма и до га ђа ји
ма ко ји су се вр то гла во од ви ја ли. Са по ја вом и ди стри бу ци јом Срп ског 
ли ста, ор га на Срп ског на род ног од бо ра у Но вом Са ду, ин фор ма ци је о 
ста њу на фрон ту и ју жној Угар ској тј. Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи по ста ле су 
по у зда не и до ступ не срп ском гра ђан ству. Оту да је већ у пр вом бро ју Срп
ског ли ста, ор га ну Срп ског на род ног од бо ра, од 5. но вем бра 1918. го ди не, 
упу ћен „Про глас“ у ко јем се ука зу је на пра во срп ског на ро да у Угар ској 
да од лу чу је о сво јој суд би ни. Опи су је се осни ва ње Срп ског на род ног од
бо ра у Но вом Са ду, ко ји је са ста вљен од од бор ни ка свих срп ских стра на
ка, као и ње го ви ци ље ви. У истом бро ју, у члан ку под на сло вом „По крет 
ме ђу Ср би ма у Ба на ту“, опи су је се по крет ме ђу Ср би ма у Ве ли ком Беч ке
ре ку и око ли ни, ко ји је за та ла сао Ба нат. У на ред ном бро ју Срп ског ли ста од 
9. но вем бра, но во сад ски срп ски од бор је у члан ку „Ор га ни зуј мо се хит но!“ 
по звао „сва срп ска ме ста у ко ји ма жи ви наш на род ма ко је ве ре био“ да 
хит но ор га ни зу је сво је на род не од бо ре у свим ме сти ма. Чла нак се за вр
ша вао са по ру ком ће Срп ски на род ни од бор у Но вом Са ду де ло ва ти „као 
пред став ник на шег на ро да у Угар ској“ те да га сви „при зна ју за сво га пред
став ни ка, ко ји је по зван го во ри ти у име сва га на шег на ро да у Угар ској“. 

За то вре ме су Ср би у Пан че ву и Ве ли кој Ки кин ди већ од ма кли у при
пре ма ма за осни ва ње свог на род ног од бо ра/ве ћа. Пред лог за ства ра ње 
ве ли ко кинд ског ве ћа упу тио је и члан На род ног ве ћа Сло ве на ца, Хр ва та 
и Ср ба у За гре бу Све то зар При би ће вић, пре ко Гру је Гру ји ћа. Он се кра јем 
ок то бра и по чет ком но вем бра 1918, обра тио по ру ком јед ном од срп ских 
пр ва ка, про ти Сто ја ну Јак ши ћу, са пред ло гом да се у Ве ли кој Ки кин ди пора
ди на осни ва њу срп ског по ли тич ког те ла, од но сно на род ног од бо ра/ве ћа.
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Де се так да на од осни ва ња пр вих срп ских на род них од бо ра/ве ћа у 
Ба на ту (у Ве ли ком Беч ке ре ку, Те ми шва ру, Вр шцу) и све га не де љу да на од 
осни ва ња Срп ског на род ног од бо ра у Но вом Са ду, као глав ног од бо ра за 
Ба нат, Бач ку и Ба ра њу, и оп штег по зи ва да та кав чин сле де и оста ле по
ли тич ке оп шти не ши ром Вој во ди не, већ на ред них да на и Ср би у Ве ли
кој Ки кин ди су осно ва ли Срп ско на род но ве ће (истог да на су осно ва ни 
и Ма ђар ско на ци о нал но ве ће и Не мач ко на ци о нал но ве ће). Том чи ну су 
прет хо ди ле при пре ме, ко је су до де та ља уса гла ше не на са стан ци ма срп
ских пр ва ка (кул тур них, ду хов них и јав них де лат ни ка), ко ји су се сва ко
днев но одр жа ва ли у учи тељ ској би бли о те ци Цен трал не основ не шко ле, 
а по том у про сто ри ја ма пе вач ког дру штва „Гу сле“, где се оку пља ло пре
ко сто ти ну љу ди. На са стан ку у про сто ри ја ма пе вач ког дру штва иза бран 
је кан ди да ци о ни од бор за осни ва ње на род них од бо ра у Ки кин ди и око
ли ни. Ђор ђе Гру јић је при су ство вао свим са стан ци ма и при прем ним рад
ња ма на ор га ни зо ва њу на род ног ве ћа у Ве ли кој Ки кин ди, ко је би до ве ло 
до крај њег ре зул та та: да оно по ста не во де ћи по ли тич ки на ци о нал ни фак
тор, а срп ска гар да као ору жа на сна га ве ћа и до ми нант ни ја, уме сто мешо
ви те гар де на че лу са др Кун глом. 

На род ни збор, на ко јем би би ло осно ва но на род но ве ће Ср ба у Ве ли
кој Ки кин ди, за ка зан је за 10. но вем бра 1918. го ди не у пор ти пра во слав
ног хра ма Све тог Ни ко ле. Збор је отво рио Мар ко Бог дан, пред сед ник 
Срп ске па во слав не цр кве не оп шти не. По том су, освр нув ши се на до са да
шње до га ђа је, раз ло ге и ци ље ве оку пља ња и осни ва ња Срп ског на род ног 
ве ћа обра зло жи ли Сто јан Јак шић и Ђор ђе Гру јић. За тим је при пре мље
ну Ре зо лу ци ју ко јом се осни ва ло на род но ве ће про чи тао др Са ва Пут ник. 
Збор је иза брао пе де сет чла но ва Ве ћа ме ђу ко ји ма су би ли Сто јан Јак шић, 
Ка мен ко Бран чић, др Са ва Пут ник, др Ми ли вој Кан ђе лац, Ђор ђе Гру јић, 
Сте ва Ма ној ло вић, Ко ста Ше вић, Слав ко Ла ко вић, Ми лош Бан дић, Мита 
Ва сић, Све то зар Удиц ки, Мар ко Бог дан, Јо ца Бу ди шин, Ар ка ди је Гај ски, 
Ми лу тин Јак шић, Ми ли вој Ра до вић, др Жар ко Јак шић, др Мар ко Јо(в)
ано вић, Ми лан Пе цић, Си ма Јо ва но вић, Ко ста Ра до вић, Јо ван Пе тро вић, 
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Ни ка Ми ли ћев, Ла за Бар ту лов, Пе ра По по вић, Урош Но ва ко вић, Ђо ка 
Не ду чин, Алек сан дар Пе тро вић, Но вак Три фу нац, Гли ша Не ду чин, Ми лан 
Бо ка нић, Ђор ђе Око ли ша нов, Бог дан Коц ка ров, Га вра Бу ди шин, Ми лан 
Вла о вић, Ми лан Ран ков, Јеф та Јо а но вић, Ан дри ја Бо го са вљев, Ми лош 
Си мић, Че да Ве се ли нов, Бог дан Тер зин, Бо го љуб Си мић, Ми хај ло Ра дој
чић, Ти хо мир Тре ћа ков, Сте ва Ва сић, др Све ти слав Ми хај ло вић, др Жар ко 
Јан ко вић, Са ва Не ду чин, Пе ра Кра син и Ђу ра Ши бул. За пред сед ни ка је 
иза бран Мар ко Бог дан а за по ча сног пред сед ни ка Ми лу тин Јак шић. У 
Изр шни од бор су иза бра ни Ми лош Бан дић, Јо ца Бу ди шин, Ми та Ва сић, 
Ар ка ди је Гај ски, Ђор ђе Гру јић, Сто јан Јак шић, Си ма Јо ва но вић, др Ми
ли вој Кан ђе лац, Слав ко Ла ко вић, Сте ва Ма ној ло вић, др Са ва Пут ник, 
Ко ста Ше вић и Ка мен ко Бран чић. Иза бра на те ла су по том од лу чи ла и да 
оба ве сте нај ши ру јав ност о осни ва њу Ве ћа и на ме ра ма ра да, од но сно Ре
зо лу ци ји. Од лу че но је да се текст о Ре зо лу ци ји по себ но од штам па као 
пла кат и та ко ра за шље, од но сно ока чи по гра ду и окол ним ме сти ма. Сма
тра ју ћи се де лом за по че тог по ли тич ког бу ђе ња Ср ба у Вој во ди ни, Из вр
шни од бор Срп ског на род ног ве ћа у Ве ли кој Ки кин ди је од ре дио сво је 
пред став ни ке за Те ми швар (Ко ста Ше вић), Вр шац (др Све ти слав Ми хај
ло вић), Ве ли ки Беч ке рек (Слав ко Ла ко вић и Си ма Јо ва но вић) и у Но вом 
Са ду Ђор ђе Гру јић и Јо ца Бу ди шин. Иза сла ни пред став ни ци су има ли 
за да так да ко ор ди ни шу и уса гла се де ло ва ња осно ва них срп ских на род
них ве ћа/од бо ра ка за јед нич ком оп ште при хва ће ном ци љу: при пре ми за 
до чек срп ске вој ске и ор га ни зо ва њу скуп шти не на ко јој би, на осно ву Вил
со но вог про кла мо ва ног пра ва на са мо о пре де ље ње, ста нов ни штво Вој во
ди не тре ба ло да се из ја сни у ко јој др жа ви же ли да жи ви. Да би об на ро до
ва ли сво је на ме ре и осо ко ли ли су гра ђа не, Ве ће је, од но сно Ду шан То мин, 
15. но вем бра ис та кло срп ску тро бој ку на цр кве ни то рањ.

Де ло ва ње ве ли ко ки кинд ског Срп ског на род ног ве ћа на про сто ру се
вер ног Ба на та има ло је ви ше за да та ка, од ко јих су нај пре чи би ли ус по ставља
ње ре да и ми ра, осни ва ње ме сних на род них ве ћа, не ги ра ње ста ре вла сти, 
ус по ста вља ње но ве вла сти на род них ве ћа/од бо ра, до чек срп ске вој ске и 
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при пре ма за на род ну скуп шти ну, на ко јој би се на род по про кла мо ва ном 
Вил со но вом пра ву на са мо о пре де ље ње из ја снио у ко јој др жа ви же ли да 
жи ви. На ро чи то је био сло жен про цес спре ча ва ње пљач ки, па ље ња, отима
чи на и уби ста ва по окол ним се ли ма. Нај те жа си ту а ци ја је би ла у Иђо шу, 
чи ја је ло кал на власт пре ко иза сла них пред став ни ка тра жи ла од ве ли коки
кинд ског Срп ског на род ног ве ћа да им се по ша ље оруж је за ста би ли за ци
ју при ли ка. Та ко ђе су тра жи ли да у Иђош до ђу углед ни чла но ви Срп ског 
на род ног ве ћа из Ве ли ке Ки кин де, ко ји би ра ди ли на ор га ни зо ва њу ме сног 
Иђо шког ве ћа. У Иђош су по том, као иза сла ни ци ве ли ко ки кинд ског Срп
ског на род ног ве ћа, оти шли др Ми ли вој Кан ђе лац и Сто јан Јак шић, ко ји 
су по мо гли да се осну је ме сно ве ће и да се не ми ри об у ста ве, убе див ши безе
мља ше у ско ру пра вич ни ју раз де о бу зе мљи шних по вр ши на. С тим у ве зи, 
по зи ва ли су се на од лу ку Вла де Кра ље ви не Ср би је до не ту на остр ву Кр фу 
1917. го ди не. У ци љу обез бе ђи ва ња да љег ми ра и ре да у Иђо шу, за тра жи
ли су од сре ског на чел ни ка де сет пу ша ка и му ни ци ју. Сми ри ва њу ста ња и 
све ве ћем ау то ри те ту срп ских на род них ве ћа/од бо ра до при не ло је и при
бли жа ва ње срп ске вој ске, ко ја је сре ди ном но вем бра 1918. го ди не за по се ла 
ли ни ју Кар ло во –Ба ша ид –Срп ска Цр ња –Те ми швар, од но сно при бли жи ла 
се на ма ње од три де сет ки ло ме та ра од Ве ли ке Ки кин де. Срп ско на род но 
ве ће сва ко днев но ја ча и пре у зи ма све ви ше по ли тич ких и ко му нал них по
сло ва. Осни ва сек ци је за уре ђе ње бол ни ца, за до чек вој ске, за апро ви за ци
ју вој ске, за еко ном ске по сло ве. На сед ни ци на род ног ве ћа до но си се од лу
ка да се по ста вља ко ме сар ко ји ће над зи ра ти рад гра до на чел ни ка, град ског 
и сре ског на чел ни ка, а на град ској ку ћи је 16. но вем бра ски ну та ма ђар ска, 
а ис так ну та срп ска на род на тро бој ка и за ста ва Ве ли ко ки кинд ског ди стрик
та. За ста ва ди стрик та тре ба ло је да под се ти на да не сво је вр сне ло кал не 
са мо у пра ве и срп ске сло бо де у окви ру Хаб збур шке мо нар хи је.

Срп ском на род ном ве ћу су сти гли и зах те ви за по моћ у осни ва њу 
ме сних ве ћа у Мо кри ну, док су из Си ри га, Де ске, Кр сту ра и Па де ја при
сти гли гла сни ци са оба ве ште њи ма да су и они осно ва ли ме сна на род на 
ве ћа и да се при кљу чу ју у де ло ва њу, сход но упут стви ма Ве ћа у Ве ли кој 
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Ки кин ди. Нај ве ћа пре пре ка у фук ци о ни са њу на род них ве ћа/од бо ра као 
и на род них гар ди би ла је двој ност вла сти и гар ди. По сто ја ње и функ ци
о ни са ња Ма ђар ског, Срп ског и Не мач ког на род ног ве ћа/од бо ра и гар ди, 
осим де ју ре, и де фак то је до ве ло до не фун цки о нал но сти у спро во ђе њу 
вла сти. По ред то га, по сто ја ле су озбиљ не фи нан сиј ске те шко ће и не до
ста так хра не и огре ва. Оту да је код ста нов ни штва от по че ло да се ор га ни
зу је ску пља ње нов ча них при ло га, хра не и оде ће за оне су гра ђа не ко ји ма 
је то би ло по треб но. Ипак, нај ве ћи иза зов по Срп ско на род но ве ће би ло 
је при су ство број не не мач ке вој ске ко ја се по вла чи ла. У јед ном тре нут ку 
(15. и 16. но вем бра 1918) у Ве ли кој Ки кин ди их је би ло око 15.000. Ве ће је 
од би ло њи хов зах тев да им усту пи про стор за сме штај офи ци ра, обез бе ди 
им и пру жи пре но ћи ште. При бра ни чла но ви ве ћа ус пе ли су да спре че не
ре а лан пред лог ма ди ћа из на род не гар де, ко ја је бро ја ла око три сто ти не 
при пад ни ка, да се на пад не не мач ка вој ска у гра ду ра ди за пле не оруж ја и 
вој не опре ме. При су ство то ли ког бро ја по ра же не, очај не и глад не не при
ја тељ ске вој ске у Ве ли кој Ки кин ди је иза зи ва ло ве ли ку на пе тост и за бри
ну тост. На ули ца ма су ту ма ра ли не при ја тељ ски вој ни ци, ко ји су ста нов
ни штву ну ди ли на про да ју оно што су ус пут опљач ка ли. Ме ђу тим, од ла зак 
не мач ке вој ске из гра да и по ја ва пр ве је ди ни це срп ске вој ске, од че тр де
се так ко ња ни ка, из прав ца Ба ша и да у ве чер њим са ти ма 18. но вем бра, до
не ли су ве ли ко олак ша ње и иза зва ли оп ште оду ше вље ње и ра дост код 
срп ског ста нов ни штва. Вест о до ла ску срп ске вој ске у Ве ли ку Ки кин ду 
бр зо се про ши ри ла, те је ста нов ни штво из гра да и око ли не по че ло да се 
оку пља на глав ној ули ци и ис пред град ске ку ће, да ви ди ју на ке ко ји су 
по ра зи ли сил но Ау строУгар ско цар тво и да по здра ви сво је осло бо ди о
це. С дру ге стра не, зеб ње и стра хо ви ма ђар ског и не мач ког ста нов ни штва 
се ни су обес ти ни ле, јер ни је вр ше на од ма зда (хап ше ња и уби ја ња), ни ти 
пљач ка ње њи хо ве имо ви не. На про тив, бр зо је ус по ста вљен ду го оче ки
ва ни мир и ред у гра ду.

Су тра дан, уз све ча ни до чек, у Ве ли ку Ки кин ду је умар ши ра ла срп
ска вој ска (де ло ви Мо рав ске ди ви зи је). Њен ко ман дант, бри га дир Дра гу
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тин Ри стић је сти гао 20. но вем бра 1918. го ди не и ус по ста вио је сво ју ко
ман ду над гра дом, чи ме је де мон та жа ста ре ау стро у гар ске и но ве угар ске 
вла сти до ве де на до са мог кра ја. Са до ла ском срп ске вој ске у Ве ли ку Ки
кин ду, на сед ни ца ма Срп ског на род ног ве ћа при су ство вао је и ко ман дант 
Дру гог пу ка пот пу ков ник Ми хај ло Ми ка Ко ва че вић, где је на чи њен спо
ра зум о де ло ва њу вој ске и На род ног ве ћа. Ве ћу је пре пу ште на сва ад ми
ни тра ци ја, суд ство и школ ство, а 23. но вем бра је пре у зе та и тзв. Жу па
ниј ска бол ни ца. Ве ће се та ко ђе оба ве за ло да ће ор га ни зо ва ти ис хра ну 
вој ске, а да ће Вла да, уз пу ну са гла сност бри га ди ра Дра гу ти на Ри сти ћа, 
би ти у пот пу но сти но си лац вла сти и од лу ка. 

* * *

За пре чан ске Ср бе у Вој во ди ни, до га ђа ји ко ји су се сме њи ва ли из часа 
у час у вре мен ском пе ри о ду од сре ди не сеп тем бра па до по чет ка де цем бра 
1918. го ди не, би ли су пре суд ни за њи хо ву да љу суд би ну. Они ће до не ти 
и од го вор на пи та ње оп стан ка Ср ба у пра де дов ском име ну и ве ри на про
сто ру Ба на та, Бач ке и Ба ра ње на по чет ку 20. сто ле ћа. То су до бро зна ли 
че сти ти и прав до љу би ви ро до љу би и срп ски пр ва ци, ко ји су се оку пи ли 
у Срп ском на род ном од бо ру у Но вом Са ду, баш као и пр ва ци у пре ко две
сто од бо ра/ве ћа ши ром Вој во ди не. Оту да, сма тра ју ћи да је до шао час када 
без ика квог ко ле ба ња и за др шке тре ба гла сно и сло бод но ре ћи име на ро
да, ко јем при па да ју и у ко јој др жа ви же ле да жи ве, но во сад ски Од бор је 
пре ко ли сто ва Срп ски лист и Сло бо да, али и пу тем до бо ша на ули ца ма 
и тр го ви ма об ја вио са зив На род не скуп шти не Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих 
Сло ве на у Но вом Са ду, за 25. но вем бар 1918. го ди не. У тек сту са зи ва је ре
че но и да је до шло „вре ме да Ср би, Бу њев ци и оста ли Сло ве ни у Бач кој, 
Ба на ту и Ба ра њи од лу че сло бод но, по сво јој во љи, ко јој др жа ви же ле да 
при пад ну“. Та ко ђе, да та су оба ве зу ју ћа пра ви ла и на чин за из бор по сла
ни ка, ко ји ће пред ста вља ти сво је би ра че, од но сно по ли тич ке оп шти не. 
Пра во да уче ству ју у из бо ру по сла ни ка има ли су сви пу но лет ни гра ђа ни 
(из над 20 го ди на). На хи ља ду ду ша би рао се је дан по сла ник. Пр ви пут у 
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Вој во ди ни, по ред му шка ра ца, и же на ма је да то пра во да уче ству ју у по
ли тич ком жи во ту.

По рас пи су, Срп ско на род но ве ће у Ве ли кој Ки кин ди, у пор ти срп
ске цр кве, је у два са та по под не 22. но вем бра 1918. го ди не ор га ни зо ва ло 
на род ни збор, на ко ме се оку пи ло мно штво све та. Збор ве ли ко кинд ских 
Ср ба и Срп ки ња је, као пред сед ник Из вр шног од бо ра Срп ског на ро ног 
ве ћа, отво рио Мар ко Бог дан; за пи сник је во дио Све то зар Удиц ки. Бог
дан је про чи тао текст Са зи ва и оба ве стио при сут не да су Ки кин ђа ни били 
у при ли ци да се о ње го вом одр жа ва њу ин фор ми шу пу тем штам пе, пла
ка та и „по ме штан ском оби ча ју“ пре ко до бо ша ра, ко ји су се огла ша ва ли 
по ули ца ма и тр го ви ма. По по да ци ма ме сног па ро хиј ског зва ња, у гра ду 
је жи ве ло 15.977 пра во слав них ду ша, и пре ма то ме се би ра 16 по сла ни ка. 
На до би је ну реч, збо ру се обра тио пот пред сед ник Из вр шног од бо ра др 
Са ва Пут ник, ко ји је збо ру обра зло жио „угла вље ну ли сту“ по сла ни ка око 
ко јих су се спо ра зу ме ли и уса гла си ли на са стан ку Из вр шног од бо ра дан 
ра ни је. По том је пред се да ва ју ћи по звао на гла са ње. Ка ко ни је би ло при
мед би на кан ди да те, ни ти дру гих пред ло га, Мар ко Бог дан је за кљу чио 
гла са ње са кон ста та ци јом да је збор јед но гла сно од лу чио да при хва та сле
де ће кан ди да те за по сла ни ке, од но сно њи хо ве за ме ни ке, ко ји ће пред ста
вља ти Ср бе из Ве ли ке Ки кин де на На род ној скуп шти ни, а то су би ли: Сима 
Јо ва но вић, др Са ва Пут ник, Ђор ђе Гру јић, Слав ко Ла ко вић, др Жар ко 
Јак ти ћа, др Ми ли вој Кан ђе лац, Ка мен ко Бран чић, Ко ста Јак шић, Ми лош 
Бан дић, Све то зар Удиц ки, Јо ца Бу ди шин, Ко ста Ше вић, Ми та Ва сић, Ми
лан Вла хо вић, Ар ка ди је Гај ски, и Пе ра По по вић; а за ме ни ци: Ни ка Ми
лић, Ми лош Рај ков, Гли ша Об рад Не ду чи нов, Га вра Бу ди шин, Ми лан 
Ми ја Рај ков, Ми лош Бу ди шин, Че да Ве се ли нов, Пе ра Ми хај ло вић; и да 
ће пре ма то ме иза бра ним ли ци ма би ти из да те про пи са на пу но моћ ја. 

Већ су тра дан, иза бра ни по сла ни ци Ср ба из Ве ли ке Ки кин де кре ну
ли су во зом у Но ви Сад, ра ди уче ство ва ња на при прем ним рад ња ма за 
Скуп шти ну. Нај пре у Град ској ку ћи, а по том и у ве ли кој са ли Гранд Хо
те ла. Тач но у 11 са ти, 25. но вем бра 1918. го ди не про та Јо ван Хра ни ло вић, 
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као пред се да ва ју ћи, отво рио је На род ну скуп шти ну Ср ба Бу ње ва ца и 
оста лих Сло ве на у Но вом Са ду. При сут ни по сла ни ци, ме ђу ко ји ма је био 
и Ђор ђе Гру јић, јед но ду шно из гла са ли от це пље ње Ба на та, Бач ке и Ба ра
ње од Угар ске и њи хо во при кљу че ње Кра ље ви ни Ср би ји. 

Скуп шти на је иза бра ла сво је нај ви ше по ли тич ко те ло, Ве ли ки на
род ни са вет, а он сво ју из вр шну власт, На род ну упра ву за Ба нат, Бач ку и 
Ба ра њу. Ти ме је ве ков ни сан Ср ба и дру гог сло вен ског ста нов ни штва у 
вој во ђан ским обла сти ма до са њан, тј. по ста ли су сло бод ни и ује ди ње њи 
са сво јом исто крв ном бра ћом. Ђор ђе Гру јић је на Скуп шти ни био иза
бран за чла на Ве ли ког на род ног са ве та.

* * *

По ује ди ње њу у Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви ја 
(од 1929), Ђор ђе Гру јић се пре се лио у Бе о град где је отво рио из во зноуво
зно пред у зе ће, ба вио се бан кар ством и по ли ти ком. Као ис ку сни при вред ник 
по ста вљен је 1920. го ди не за ру ко во ди о ца Оде ље ња за со ци јал ну по ли ти
ку Бе о град ске оп шти не. Сво ја раз ми шља ња и ре зул та те ба вље ња со ци јал
ном по ли ти ком пре то чио је у пу бли ка ци ју Со ци јал на по ли ти ка у оп шти ни 
Бе о град (1928). Рад из обла сти по љо при вре де и пре храм бе не ин ду стри је 
О ко ри сти по то вље ње и од га ји ва че сто ке и Ре ше ње о ме ља ви пше ни це и 
ра жи об ја вио је у ча со пи су Ју го сло вен ско за дру гар ство (1938).

Април ски рат и оку па ци ју Кра ље ви не Ју го сла ви је до че као је у Бе о
гра ду да би се по осло бо ђе њу пре се лио у Но ви Сад. За по слио се у По кра јин
ском за во ду за стр на жи та у ко ме је био са вет ник за тех но ло ги ју пре ра де 
пше ни це и бра шна. Исто вре ме но ру ко во дио је ла ба ра то ри јом у окви ру 
Од се ка за фа ри но ло ги ју. То ком свог ра да, до при нео је ор га ни за ци ји, уна
пре ђе њу и раз во ју мли нар тва и ње го вом по ве зи ва њу са пре ра ђи вач ком 
и пе кар ском ин ду стри јом. Та ко ђе је уна пре дио тех но ло ги ју пр вих си ло са 
ко ји су гра ђе ни у Вој во ди ни сре ди ном пе де се тих го ди на два де се тог ве ка.

Упо ко јио се у ду бо кој ста ро сти 3. фе бру а ра 1973. го ди не у Ки кин ди. 
Са хра њен је на пра во слав ном гро бљу.



87

ЉУ БИ ША МИ ЧИН 
(1863–1933)

Љу би ша Ми чин Ча ко вац про шао је тр но вит пут од „ста ту са придо
шлицe“ до на род ног пр ва ка чи ја се реч по што ва ла. Свој углед је 

стр пљи во гра дио би стри ном ума, мар љи во шћу и по ште њем. Сте че на имо
ви на и лич на удоб ност у ко јој је жи вео би ла му је ни штав на у од но су на 
те жак по ло жај и оби ље не прав де ко је су при ти ска ле ње гов на род. Оту да, 
ста вља ју ћи сав углед и име так на кли зав тас суд би не и у ру ке ау стро у гар
ске по ли ци је, не ште ди ми це се упу стио у по ли тич ку бор бу за по бољ ша
ње ста ту са и по ло жа ја сво јих су гра ђа на. У дра ма тич ним но вем бар ским 
да ни ма 1918. го ди не ис ка зао је при бра ност ду ха и ис трај ност да сво је су
гра ђа не по ли тич ки ор га ни зу је и за јед но са дру гим пре чан ским Ср би ма 
на Ве ли кој на род ној скуп шти ни у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. го ди не 
уве де у то ли ко ду го при жељ ки ван брат ски за гр љај са мај ком Ср би јом.
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* * *

Љу би ша Ми чин Ча ко вац, тр го вац и при вред ник, ро ђен је у Ча ко ву 
25. ма ја 1863. Го ди не. По то мак је по ро ди це чи ји су се пре ци до се ли ли у 
Ча ко во из Осман ског цар тва са про сто ра Ста ре Ср би је сре ди ном 18. ве ка. 
Од дав ни на су се ба ви ли за нат ством а по том тр го ви ном и то сит ном (тор
ба ри сук ном и ко жом). У тра га њу за но вим тр жи шти ма, вре ме ном се мо
но го број на по ро ди ца Ми чи на по че ла се ли ти из Ча ко ва у дру га бли жа 
или да ља ме ста: Чу руг, Мо шо рин, На даљ, Не мет, Ор ша ва, Вр шац, Ку сић 
и Бе ла Цр ква. Љу би шин отац Ге ор ги јеГи га Ми чин (рођ. у Ча ко ву, 1830) 
ба вио се сит ном тр го ви ном као тор бар. По ред то га ба вио се зе мљо рад
њом и ви но гра дар ством. Ње го ва мај ка Ка та ри на рођ. Фло рић (рођ. 1837) 
по ти ца ла је та ко ђе из Ча ко ва и би ла је до ма ћи ца ко ја се бри ну ла о де ци 
и до ма ћин ству. Има ли су дво је де це, Цве ту (1861) и Љу би шу са ко ји ма су 
се из Ча ко ва пре се ли у Бе лу Цр кву у по зним го ди на ма. 

Љу би ша је у род ном Ча ко ву за по чео шко ло ва ње. По сле за вр ше не 
срп ске на род не ве ро и спо вед не шко ле ра ди да љег шко ло ва ња оти шао је 
у Те ми швар где је упи сао тр го вач коза нат ску шко лу. По ње ном окон ча
њу, шко ло ва ње и ше гр то ва ње на ста вља у Бу дим пе шти, Ара ду, Вр шцу, 
Пан че ву и За гре бу. По том се вра тио у Ча ко во где је жи вео са оцем и мај
ком. Иа ко су му ро ди те љи би ли у по зним го ди на ма, због ве ћег тр жи шта 
и ве ћих мо гућ но сти у тр го ви ни од лу чи ли су да се пре се ле у Бе лу Цр кву 
1892. го ди не. Исте го ди не Љу би ша је по чео да се ба ви тр го ви ном и отво
рио је скром ну тр го вач ку рад њу са тек сти лом. По сле две го ди не, уор та
чио се са То мом Пан те ли ћем, са ко јим је у из најм ље ном ло ка лу адво ка та 
Ми ха и ла Ри сти ћа у Глав ној ули ци отва рио ма ну фак тур ну и га лан те риј
ску тр го ви ну „Ми чин и Пан те лић“. Ка да се Пан те лић упо ко јио, кра јем 
1896. го ди не по стао је пот пу ни и са мо стал ни вла сник тр го ви не ко ја мења 
на зив у „Ми чин га лан те ри ја“. Раз ви ја ју ћи да ље по сло ве 1911. го ди не осно
вао је и тр го вач ку фир му „Ми чин Љу би ша и ком па ни ја“. Пре дан и по
све ћен рад уве ћа ли су ње гов ка пи тал и углед у дру штву. Сма тра ју ћи да је 
сво јим су на род ни ци ма у бор би за на ци о нал ни оп ста нак по треб на ве ћа 



89

еко ном ска пот по ра, 1903. го ди не уче ство вао је у ства ра њу Срп ске кре дит
не бан ке и Ште ди о ни це д. д. (1903–1914). У њој је ра дио као се кре тар и јед но 
вре ме као бла гај ник. Ра ди по ве зи ва ња и укруп ња ва ња сна ге за по сле них 
при ват них чи нов ни ка 1906. го ди не ини ца рао је и осно вао Удру же ње при
ват них чи нов ни ка за град Бе лу Цр кву и око ли ну ко ја је де ло ва ла као огра
нак Те ми швар ског удру же ња.

Исте го ди не ка да се по ро ди ца Ми чин пре се ли ла у Бе лу Цр кву (1892) 
и Љу би ша по чео да се ба ви тр го ви ном бо ре ћи се за ег зи стен ци ју и еснаф
ски ста тус, укљу чио се у јав ни жи вот ва ро ши кроз срп ска кул тур на дру
штва: Срп ску чи та о ни цу и Срп ско пе вач ко дру штво. У њи ма је оба вљао 
низ ча снич ких ду жно сти, од за пи сни ча ра до пред сед ни ка (1892–1929). 
Ње гов не мир ни дух и на ци о нал на за до је ност да ва ла је по себ ну енер ги ју 
ку тур ним дру штви ма, у ко ји ма се бе ло цр кван ска срп ска мла деж, осим 
пу ког оку пља ња и за ба вља ња у број ним про гра ми ма, хо мо ге ни зо ва ла и 
на ци о нал но осве шћи ва ла. На тај на чин, бе ло цр кван ска срп ска кул тур на 
дру штва, у ко ји ма је Ми чин био јед на од во де ћих упра вљач ких и по кре
тач ких лич но сти, су по ста ла чврст бе дем про тив све ја чег и до бро ор га
ни зо ва ног др жав ног ин сти ту ци о нал ног аси ми ла ци о ног де ло ва ња, ко је 
је спро во ђе но кроз школ ство, по го то во по сле до но ше ња Апо њи је вог зако
на о школ ству у Угар ској 1907. го ди не (Lex Apony). Уз кул тур на и до бро
твор на дру штва, у бор би за оп ста нак срп ског на ци о нал ног би ћа, би ла је 
и бе ло цр кван ска Срп ска па во слав на цр кве на оп шти на, у ко јој је Љу би
ша Ми чин био од бор ник (1904–1923), баш као и Ма ти ца срп ска у Но вом 
Са ду у ко јој је Ми чин био члан од 1901. го ди не, па све до сво је смр ти. Ми
чин је су на род ни ке по ку шао да ин фор ми ше и обра зу је. По кре нуо је 4. 
ав гу ста 1906. го ди не но ви не, ко је је на звао Бе ло цр кван ски гла сник. Лист 
у ре дак ци ји са мог Ми чи на је из ла зио као не дељ ник, али се у тр жи шној 
утак ми ци са не мач ким и ма ђар ским ли сто ви ма ни је одр жао и пре стао је 
да из ла зи по сле све га не ко ли ко бро је ва.

Као мо мак у зре лим го ди на ма (29. го ди на је имао ка да се до се лио у 
Бе лу Цр кву), ко ји ни је за сно вао вла сти ту по ро ди цу и још увек жи вео са 
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ро ди те љи ма, мо гао је да све сво је вре ме усме ри на по сао и дру штве ни 
жи вот што је и не ште ди ми це чи нио. Иа ко при до шли ца у ва ро ши, брит ке 
па ме ти, че стит, мар љив и на ци о нал но за до јен бр зо је при ба вио „ула зни
цу“ у бе ло цр кван ско еснаф ско и гра ђан ско дру штво. Ње гов углед по ја
ча ва ла је и све ви ше ра сту ћа имо вин ска кар та. Упр кос то ме ни је же лео 
да оста не по стра ни и за до во ља ва се лич ним ин те ре сом, већ се од луч но 
упу стио у по ли тич ку бор бу за на ци о нал на пра ва и сло бо де Ср ба у Угар
ској. Са сво јим ор та ком То мом Пан те ли ћем, та стом Ди ми три јем Ми том 
Са ви ћем и дру гим по ли тич ки ан га жо ва ним Ср би ма ју на 1895. го ди не, 
ор га ни зо вао је збор на ко ме је осно ван ме сни од бор Ра ди кал не стран ке у 
Бе лој Цр кви. Ујед но, тим чи ном је пре ра стао је „ста тус придошлицe“ и по
стао је дан од срп ских пр ва ка у ва ро ши чи ја се реч све ви ше по што ва ла. 

Ми чи но во де ло ва ње у есна фу, кул тур ним, про свет ним и до бро твор
ним дру штви ма, Срп ској пра во слав ној цр кве ној оп шти ни и на по слет ку 
у по ли ти ци и јав ним ску по ви ма ни је мо гло а да не бу де вид но и при мет но 

Бела Црква 1918.
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ка ко код гра ђан ства та ко и код увек буд не и ажур не по ли ци је, ко ја је пра
ти ла ње гов рад и са ве сно по пу ња ва ла ње гов до си је.

Ка ко су се од 1903. го ди не и мај ског пре вра та од но си Ау строУгар
ске мо нар хи је и Кра ље ви не Ср би је по гор ша ва ли, те анак си јом Бо сне и 
Хер це го ви не 1908. го ди не за те гли до ни воа пу ца ња, по че ла су те шка вре
ме на за срп ско ста нов ни штво у Хаб збур шкој мо нар хи ји. Пра ће ња, про
га ња ња и хап ше ња ви ђе ни јих Ср ба у Мо нар хи ји кул ми ни ра ло је по сле 
са ра јев ског атен та та на ау стро у гар ског пре сто ло на след ни ка (28. ју на 1914). 
Усле дио је оп шти об ра чун ау стро у гар ске вла сти са срп ским пр ва ци ма и 
срп ским ста нов ни штвом ко је је жи ве ло на ње ној те ри то ри ји. Ме ђу пр
ви ма био је ухап шен и осу ђен као ве ле и здај ник те по слат у ин тер на ци ју 
у уну тра шњост Ау строУгар ске мо нар хи је. За то вре ме ње го ва по ро ди ца 
је би ла из ло же на при ти ску и ши ка ни ра њу од по ли ци је и јав но сти. 

По сле ин тер на ци је и ло го ри са ња вра тио се у Бе лу Цр кву. Иа ко и даље 
под при смо тром по ли ци је по ку шао је да и бе ло цр кван ске Ср бе укљу чи 
у за шти ту и збри ња ва ње си ро ча ди из Бо сне и Хер це го ви не, ко јих је у вој
во ђан ским обла сти ма Ба на та, Бач ке и Ба ра ње би ло у ве ли ком бро ју. Стра
дал на де ца, ко ја су по сред ством Сре ди шњег од бо ра за спа са ва ње де це из 
Бо сне и Хер це го ви не у Но вом Са ду сти гла у бе ло цр кван ску Срп ску пра
во слав ну цр кве ну оп шти ну, су по сле ле кар ског пре гле да и ука за не по мо
ћи раз ме шта на по срп ским ку ћа ма. Исто вре ме но је ор га ни зо ва но при ку
пља ње оде ће, обу ће и нов ца за ле ко ве. Ми чин се са ве ли ком љу ба вљу и 
пре да но шћу по све тио пру жа њу по мо ћи стра дал ној де ци и на тај на чин је 
охра бри вао су гра ђа не да се и они, пре ма сво јим мо гућ но сти ма, укљу че. 

По сле про бо ја Со лун ског фрон та 15. сеп тем бра 1918. го ди не у си ло
ви том на ле ту срп ске вој ске рас па да ле су се ау стро у гар ске ли ни је. Од ба
че на и по ра же на оку па ци о на ар ма да, под стал ним го ње њем срп ских је
ди ни ца, по вла чи ла се пре ма се ве ру, од но сно сво јим гра ни ца ма, што је 
иза зва ло ве ли ко не за до вољ ство ста нов ни штва, па ни ку и не ре де у угар
ском де лу Хаб збур шке мо нар хи је. У Бу дим пе шти, у но ћи из ме ђу 30. и 31. 
ок то бра 1918. го ди не, из би ла је ре во лу ци ја „је се њих ру жа“, ко ја је до ве ла 
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Ма ђар ско на род но ве ће са Ка ро љи јем на че ло Угар ске. Од мах по том, Ка
ро љи је ра дио на при до би ја њу ста нов ни штва и ра за слао је про глас ма ђар
ском на ро ду, ко јим му је обе ћао аграр ну ре фор му, пра вед ни ју со ци јал ну 
по ли ти ку, за шти ту рад ни ка, оп ште пра во гла са, сло бо ду штам пе и го во
ра, ам не сти ју за све по ли тич ке ин тер нир це и за тво ре ни ке и збри ња ва ње 

Записник са збора
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де мо би ли са них вој ни ка. О до га ђа ји ма у Бу дим пе шти, ста нов ни штво Беле 
Цр кве се оба ве сти ло из но ви на ко је су сти за ле, а и ко је су штам па не у ме
сту. На при сти гле ве сти, у но во на ста лој си ту а ци ји, у оп штој гро зни ци, 
бе ло цр кван ски Ср би су од лу чи ли да се по кре ну и ор га ни зу ју, по себ но 
ка да су до њих сти гле ве сти о ства ра њу пр вих Срп ских на род них од бо
ра/ве ћа у Ве ли ком Беч ке ре ку (31. ок то бра 1918), Те ми шва ру (31. ок то бра 
1918) Вр шцу (по чет ком но вем бра 1918) и Но вом Са ду (3. но вем бра 1918) 
као цен трал ном од бо ру за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу од но сно Вој во ди ну. Има
ју ћи у па ме ти шта се све до га ђа ло са Ср би ма то ком про те клих рат них го
ди на бе ло цр кван ски Ср би су би ли ре ше ни да их до га ђа ји не пре тек ну и 
да суд би ну узму у сво је ру ке. Ве ли ко охра бре ње им је да ва ло при су ство 
Мо рав ске и Ко њич ке ди ви зи је, срп ске вој ске ко ја је од по чет ка но вем бра 
при сти гла на оба ле Ду на ва. На тај ном са стан ку ко ји је одр жан 6. но вем
бра 1918. го ди не, у про сто ри ја ма Срп ске бан ке, од лу че но је да се осну је 
Срп ски на род ни од бор/ве ће и срп ска на род на стра жа и спрем но до че ка
ју је ди ни це срп ске вој ске. У тој на ме ри пред у хи три ле су је прет ход ни це 
Мо рав ске и Ко њич ке ди ви зи је, ко је су пре шле ре ку Ду нав и по ја ви ле се 
у Бе лој Цр кви 8. но вем бра 1918. го ди не. Ор га ни за ци о ни од бор за до чек 
осло бо ди ла ца на чи јем че лу је био Љу би ша Ми чин их је са ве ли ким уз
бу ђе њем и ра до шћу до че као. У све чар ској ат мос фе ри, Ми чин је ус хи ће но 
одр жао го вор у ко ме је по здра вио осло бо ди о це и на ја вио то ли ко че ка ну 
сло бо ду. Вој нич ко и пле ме ни то др жа ње срп ске вој ске, при ли ком за по се
да ња Бе ле Цр кве, би ло је пот пу но у су прот но сти од зло де ла и по ха ре, које 
је по чи ни ла ау стро у ар ске вој ска у оку пи ра ној Ср би ји то ком ра та. При
ли ком ула ска срп ске вој ске у Бе лу Цр кву и осло бо ђе ња од ау стро у гар ске 
вој ске ни јед на мај ка, би ло Ма ђа ра или Не ма ца, ни је за пла ка ла, јер ни је 
би ло уби ја ња ни ти од во ђе ња у ло го ре не срп ског ста нов ни штва. Срп ска 
вој ска је за по се ла све ва жне по ло жа је у гра ду и ус по ста ви ла сво ју вој ну 
ко ман ду. Уве ден је ред, мир и пу на за шти та свих гра ђа на. Бе ло цр кван ски 
Ср би су уз по др шку срп ске вој ске још истог да на сме ни ли ста ру ма ђар
ску власт и фор ми ра ли но ву оп штин ску власт, у ко јој је за чла на град ског 
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ве ћа био иза бран и Љу би ша Ми чин. Као члан град ског ве ћа и од бор ник 
уче ство вао је у нор ма ли за ци ји жи во та и функ ци о ни са њу ад ми ни стра
ци је у Бе лој Цр кви.

Оку пља ња на род них пр ва ка у Бе лој Цр кви, по ред оп штин ске згра
де, био је и у пор ти хра ма Све тог Пе тра и Па вла. По ред на род них пр ва
ка и ча сни ка Срп ског на род ног ве ћа, у пор ти пра во слав не цр кве, из да на 
у дан, оку пља ло се све ви ше на ро да. Оку пља ње је по ста ло ма сов но по сле 
рас пи са за Са зив На род не скуп шти не Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве
на ко ји се по ја вио у но ви на ма Срп ски лист и Сло бо да 19. но вем бра 1918. 
го ди не. Рас пис за На род ну скуп шти ну је на ро ди ма Вој во ди не по ну дио, 
на осно ву про кла мо ва них Вил со но вих пра ва на ро да на са мо о пре де ље
ње, да се из ја сни у „ко јој др жа ви же ле да при пад ну“. По ред то га, Са зив је 
на ла гао да сва ка оп шти на прет ход но тре ба да иза бе ре сво је пред став ни ке 
– по сла ни ке. Та ко ђе, у истим но ви на ма као и пла ка ти ма ко ји су по ста вља
ни на јав ним ме сти ма из не се на су пра ви ла по ко ји ма тре ба да се би ра ју 

Пуномоћ Љубиша Мичин
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пред став ни ци на ро да – по сла ни ци: „По сла
ни ци су ду жни да не из о став но до ђу у сед ни
цу На род не скуп шти не. Пра во гла са има ју 
сви му шки и жен ски чла но ви оп шти не, који 
су на вр ши ли 20. го ди ну жи во та... Иза брат 
мо же би ти сва ки би рач“.

На про глас за из бор по сла ни ка за На
род ну скуп шти ну у Но вом Са ду и по рас пи
са ним пра ви ли ма, бе ло цр кван ски Ср би су у 
при су ству иза бра них ча сни ка у при су ству 
иза бра них ча сни ка др Ва си ли је Ри сти ћа (пред
сед ник), Ђо ке По по ви ћа (пе ро во ђа), Ђо ке Га
ври ло ви ћа, Св. Сав ко ви ћа, Са ве Спа со је ви
ћа. М. Пет ко ви ћа, Ђо ке Пу[...] и др. Срет ка 

Ми[...] на че лу са др Ва си ли јем Ри сти ћем са зва ли збор гра ђа на Бе ле 
Цр кве да се из ја сни по том пи та њу. На отво ре ном про сто ру ис пред цр кве
ног хра ма 22. но вем бра 1918. го ди не, оку пи ло се ви ше сто ти на Ср ба ко ји 
су нај пре са па жњом са слу ша ли про по зи ци је за из бор по сла ни ка ко је је 
про чи тао у свој ству пред сед ни ка ор га ни за ци је збо ра др Ри стић. По том 
је са оп штио је да Ср ба у Бе лој Цр кву има 1.930 ду ша, те да се по про чи та
ним про по зи ци ја ма би ра ју два по сла ни ка. Та ко ђе је оку пље ном на ро ду 
ука зао на ва жност и ис та као зна чај ове скуп шти не. По том је пред ло жио 
да бе ло цр кван ски кан ди да ти за по сла ни ке бу ду Ду шан По кор ни и Љу
би ша Ми чин, а при сут ни на род их је иза брао јед но ду шним одо бра ва њем 
и уз ви ци ма „Жи ве ла Ср би ја!“

За два да на Љу би ша Ми чин и Ду шан По кор ни као иза бра ни пред
став ни ци Бе ле Цр кве кре ну ли су пут Но вог Са да на пред сто је ћу На род
ну скуп шти ну Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду где су 
25. но вем бра 1918. го ди не, у ве ли кој са ли хо те ла Гранд Ма јер, са оста лим 
по сла ни ци ма из Ба на та, Бач ке и Ба ра ње од лу чи ли о от це пље њу од Угар ске, 
и при са је ди ње њу Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји. Скуп шти на 

Љубиша Мичин, 
Бела Црква
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је иза бра ла сво је по ли тич ко те ло Ве ли ки На род ни са вет, а он сво ју из вр
шну власт На род ну упра ву за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу. Ти ме је ве ков ни сан 
Ср ба и дру гог сло вен ског ста нов ни штва у вој во ђан ским обла сти ма по
стао ја ва, тј. по ста ли су сло бод ни и ује ди ње њи са сво јом бра ћом са дру ге 
стра не Ду на ва, Са ве и Дри не. 

* * *
По ује ди ње њу у за јед нич ку др жа ву – Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и Сло

ве на ца 1. де цем бра 1918. го ди не, Љу би ша Ми чин на ста вио је са по ли тич
ким, при вред ним и јав ним де ло ва њем: био је од бор ник у град ском ве ћу 
све до 1929. го ди не. Исто вре ме но, од 1921. го ди не био је члан Оп штин ског 
су да за су зби ја ње ску по ће у Бе лој Цр кви. И у при вред ном ра ду ни је за о ста
јао за дру гим по сло ви ма. Већ 1919. го ди не, по кре нуо је, као је дан од осни
ва ча (и тех нич ки управ ник) Пе ца ру ко ња ка Срп ске кре дит не бан ке д. д. 
(Де сти ле ри ја ко ња ка, ко мо ви це, шљи во ви це, твор ни ца ру ма и ли ке ра). 
У то ку 1924. го ди не по стао је ак ци о нар и члан управ ног од бо ра Пар ног 
ку па ти ла а. д. Исте го ди не по стао је и су вла сник фир ме Не ра – Фа бри ка 
са пу на и кре ма за обу ћу. Ње го вим де ло ва њем у тр го ви ни и при вре ди 
мно ге бе ло цр кван ске по ро ди це су би ле упо сле не и за ра ђи ва ле за жи вот. 
Имао је зна чај ног ути ца ја и на рад Удру же ња тр го ва ца у Бе лој Цр кви. 

Све ср дан и по жр тво ван при вред ни и јав ни рад Љу би ше Ми чи на ни
је остао не при ме ћен, па је ука зом Ве ли ког жу па на По ду нав ске обла сти 
Пре дра га Лу ки ћа на гра ђен ор де ном Све тог Са ве 4. ре да и ор де ном Бе лог 
ор ла 5. ре да.

У тр го ви ни је упо знао ле пу Со фи ју Са вић, кћер чи зма ра Ди ми три
ја Ми те и Ма ри је (рођ. Па нић) са ко јом се оже нио 1895. го ди не. Упр кос 
ве ли кој љу ба ви ни су има ли де це па су се од лу чи ли да усво је, нај пре (1900) 
Зо ри цу Угри но вић а по том (1918) и Обре ни ју Се ку лић. Обе усво је ни це – 
по ћер ке су се као мла де де вој ке упо ко ји ле не оста вив ши по том ство иза 
се бе. Љу би ша Ми чин се упо ко јио 29. сеп тем бра 1933. го ди не. Са хра њен 
је на пра во слав ном гро бљу у Бе лој Цр кви на ко ме је ожа ло шће на су пру
га по ди гла по ро дич ну гроб ни цу. 
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ИЛИ ЈА ИВАЧ КО ВИЋ 
(1884–1944)

По свом ро ђе њу и на сле ђу слав них и углед них пре да ка, Или ја Ивач
ко вић је био пред о дре ђен за ла го дан и ко мо тан жи вот пун ра до сти. 

Имућ ни ро ди те љи су му омо гу ћи ли нат про сеч но обра зо ва ње и бо ра вак 
у на пред ном и уре ђе ном окру же њу, ко је му је као ју но ши и осо би жељ ној 
зна ња и спо зна ја пру жи ло оно што ве ли ки број ње го вих вр шња ка ни је 
мо гао ни да на слу ти, а ка мо ли до жи ви. Ипак, сва та угод ност жи во та, ве
ли ки и рас ко шни гра до ви, у ко ји ма је жи вео или их је оби ла зио, и љу ди 
ко је је сре тао то ком шко ло ва ња, ни су га оту ђи ли од за ви ча ја и род ног Ба
на та, ко ји му је био у ср цу и у ко јем је био мај чи ним мле ком за до јен. Баш 
као што га ни су ни од љу ди ли, ни ти учи ни ли са мо жи вим и без ду шним, 
на про тив. Во лео је го то во истим жа ром бес крај ну ба нат ску рав ни цу, као 
и љу де ко ји су у њој жи ве ли и сво јим сва ко днев ним ра дом је опле ме њи
ва ли. Оту да, по окон ча њу шко ло ва ња, ни је ча сио ни ча са већ се вра тио у 
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род ну гру ду, ме ђу сво је Ба на ћа не, на има ње сво јих пре да ка, са же љом да 
ту сво ју рав ни цу пре тво ри у свој ма ли рај у ко ме ће жи ве ти срећ ни љу ди. 
У сво јим гру ди ма, од ро ђе ња, па све до на сил ног окон ча ња свог жи во та, 
по на шао се и де лао та ко да оно што је же лео се би ни је ус кра ћи вао дру
ги ма. Иде је со ци јал не прав де и де мо кра ти је про па ги рао је у свом јав ном 
де ло ва њу. Су гра ђа ни су у ње му има ли искре ног и узо рог на род ног три
бу на, ко ји их је од вео 25. но вем бра 1918. го ди не у за гр љај мај ке Ср би је. Ме
ђу тим, пред крај Дру гог свет ског ра та, жи вот чо ве ка, ко ји је свој жи вот 
по све тио ба нат ској рав ни ци и Ба на ћа ни ма, био је пре ки нут кур шу ми ма 
но ве вла сти и иде о ло ги је у ко јој ни је би ло ме ста за ју на ке из ми ну лог до ба.

* * *

Или ја Ивач ко вић ро ђен је у Де ли бла ту 24. ок то бра 1884. го ди не, у 
То рон тал ској жу па ни ји у угар ском де лу Ау стро у гар ске мо нар хи је (да на
шњи ју жни Ба нат). По то мак је ста ре и углед не по ро ди це из ко је су по ти
ца ли рат ни ци, све ште ни ци и цр кве ни ве ли ко до стој ни ци, ко ји су сво јим 
тру дом сте кли зна тан по сед. Оту да су и Или ји ни ро ди те љи, отац Пе тар 
и мај ка Хри сти на, рођ. Ни ко лић, би ли углед ни по сед ни ци, ко ји су мо гли 
сво јој де ци да омо гу ће до бро обра зо ва ње. Срп ску на род ну шко лу, Или ја 
је за вр шио у род ном ме сту. За тим је на ста вио шко ло ва ње у Бе лој Цр кви 
и Пан че ву, где је за вр шио гим на зи ју. По сле за вр ше не ма ту ре, упи сао је 
пра во слав ни бо го слов ни фа кул тет у Чер но ви ца ма, где је по ње го вом окон
ча њу 1906. го ди не на ста вио уса вр ша ва ње, те је 1907. за вр шио док тор ке 
сту ди је. Упо ре до је сту ди рао и фи ло зо фи ју. По за вр шет ку шко ло ва ња, 
ни је се ру ко по ло жио за све ште ни ка, већ се вра тио у род но Де ли бла то и 
жи вео на има њу до кра ја жи во та као ве ле по сед ник. Са мо стал но је во дио 
еко но ми ју има ња. Ипак, био је на по сре дан на чин у цр кве ним по сло ви
ма. Од 1909. до 1912. го ди не био је члан Епар хиј ске скуп шти не у Вр шцу. 
Би ран је и за по сла ни ка на Цр кве нона род ном са бо ру у Кар лов ци ма 1910. 
го ди не. По чет ком два де се тог ве ка, при ти сак вла сти на срп ску пра во слав
ну цр кву се знат но по ја чао. Слав не срп ске при ви ле ги је су иш че зле, та ко 
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да су Ср би има ли још са мо цр кве ну ау то но ми ју, а од уво ђе ња Апо њи је вог 
за ко на (Lex Apony) у угар ске шко ле и она је би ла на тан ком кон цу. Ивач
ко вић се зду шно и јав но за ла гао за очу ва ње и по што ва ње пра ва Срп ске 
пра во слав не цр кве, као и за ње ну ау то но ми ју. Цр кве но и школ ско ста ње 
Ср ба у Угар ској по ста ло је из у зет но те шко по сле уби ства вла ди ке Лу ки
ја на (Бог да но ви ћа) 1913. го ди не.

По по врат ку са сту ди ја, Или ја Ивач ко вић се укљу чио у јав ни и кул
тур ни жи вот, кроз де ло ва ње и про гра ме ко је су при ре ђи ва ла срп ска до
бро чин ска, про свет на, кул тур на и пе вач ка дру штва у Де ли бла ту, али и у 
окол ним ва ро ши ма. Био је за љу бље ник у књи жев ност, по себ но у пе ри о
ди ку, ко ју је па жљи во пра тио. Пи сао је књи жев ну кри ти ку о сво јим са
вре ме ни ци ма, пе сни ци ма и про зним пи сци ма. Пи сао је и при ка зе ча со
пи са. Био је по сред ник из ме ђу срп ске књи жев но сти, са јед не, и не мач ке 
и ма ђар ске књи жев но сти, са дру ге стра не. Пр ви рад ко ји је на пи сао (о 
Мо ри су Ме тер лин ку) об ја вио је у Бран ко вом ко лу 1903. го ди не. По том је 
пи сао књи жев не кри ти ке о Све то за ру Ћо ро ви ћу, Бо ри Стан ко ви ћу, Све
ти сла ву Сте фа но ви ћу, Да ни ци Мар ко вић и дру ги ма. Са ра ђи вао је у број
ним ча со пи си ма: Бран ко во ко ло (1903–1910), Срђ (1903–1904), При је глед 
„Ма ле би бли о те ке“ (1903), Но ва искра (1904–1905), Бо сан ска ви ла (1905), 
Но ви Ср бо бран (1905), Гла сник пра во слав не цр кве у Кра ље ви ни Ср би ји 
(1906), Ср бо бран (1908), Срп ски књи жев ни гла сник (1908), Срп ски све ште
нич ки ка лен дар (1908), Срп ство (1910), Уни он (Праг 1910). На пи сао је две 
књи ге из бо го сло вља: Срп ска бо го слов ска књи жев ност у го ди на ма 1904. и 
1905. (Бе о град 1907), Из са вре ме не те о ло ги је (Зе мун 1908) и јед ну из фи
ло зо фи је: Је дан срп ски фи ло зоф (Срем ски Кар лов ци 1908). Књи жев не кри
ти ке је об ја вљи вао у ча со пи си ма.

По што је по ти цао из имућ не по ро ди це, чи ји углед се ме рио бро јем 
хек та ра зе мље, и са нат про сеч ним обра зо ва њем, ра до је био ви ђен у јав ним 
и по ли тич ким кру го ви ма. Го во рио је до бро не мач ки и ма ђар ски је зик. 
Ње го ву на кло ност при жељ ки ва ле су све по сто је ће пар ти је, а ње гов нај бли
жи из бор су би ли де мо крат ска на че ла и со ци јал на прав да. Тим на че ли ма 
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оста ће ве ран до кра ја жи во та. У вре ме из бо ра, као вешт и до бар го вор
ник, уче ство вао је на на род ним збо ро ви ма. Ње го ва јав на де лат ност ни је 
оста ла не за па же на те је у јав ном дис кур су по стао је дан од на ци о нал них 
пр ва ка у Де ли бла ту, Ба ва ни шту, Ко ви ну и ју жном Ба на ту уоп ште. Исто
вре ме но, ње го ва де лат ност ни је оста ла не за па же на и код по ли циј ских 
вла сти, ко је су па жљи во еви ден ти ра ле и пра ти ле рад срп ских пр ва ка. 
Оту да је од мах на кон са ра јев ског атен та та на ау стро у гар ског пре сто ло на
след ни ка Фран ца Фер ди нан да (28. ју на 1914), у об ра чу ну ау стро у гар ске 
вла сти са срп ским пр ва ци ма, ме ђу пр ви ма био ухап шен под оп ту жбом 
да је ве ле и здај ник. При ве ден је и утам ни чен у пан че вач ком за тво ру, где је 
др жан као та лац. По из би ја њу Пр вог свет ског ра та и на па да Ау стро у гар
ске на Ср би ју, по ло жај Ср ба у Угар ској се пот пу но про ме нио, на ста ла је 
но ва хи сте ри ја и по ве ћа на не тр пе љи вост пре ма Ср би ма. По ли тич ки прва
ци су по хап ше ни, ин тер ни ра ни или од ве де ни у ло го ре. По ли тич ке пар

Делиблато, Главна улица 1918.
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ти је су за бра ње не, баш као и но ви не на срп ском је зи ку. Чи та о ни ца ма, би
бли о те ка ма, кул тур ним и про свет ним дру штви ма је рад оне мо гу ћен, а 
имо ви на им је за пле ње на. Иван дањ ски вен ци са вра та су по ки да ни. За
тво ри по гра до ви ма бр зо су се по пу ни ли, па и пан че вач ки, у ко јем је био 
Ивач ко вић. По том, по пут хи ља де дру гих не ви них Ср ба, био је ин тер ни
ран у Те ми швар, Арад и Та то ва рош (у угар ском де лу Мо нар хи је). То ком 
бо рав ка у ин тер на ци ји, ни ње го ва по ро ди ца ни је би ла по ште ђе на ши ка
ни ра ња и мал тре ти ра ња. У угар ским ло го ри ма про вео је де вет ме се ци. 
Ка да је био от пу штен из ло го ра вра тио се у Де ли бла то где је био у оба ве зи 
да се ја вља по ли ци ји, ко ја је еви ден ти ра ла ње го во кре та ње и су сре те са 
сва ком осо бом. Сва та ши ка ни ра ња и за стра ши ва ња ни су сма њи ла Ивач
ко ви ће ву ре ше ност да се бо ри за пра во и прав ду. Иа ко и да ље под при
смо тром по ли ци је, не се бич но је уче ство вао у за шти ти и збри ња ва њу 
стра дал не и из бе гле де це из Бо сне и Хер це го ви не, ко је је у вој во ђан ским 
обла сти ма Ба на та, Бач ке и Ба ра ње би ло у ве ли ком бро ју. По стао је по ве
ре ник Об ла сног од бо ра за збри ња ва ње из бе гле де це, ко ји је во дио бри гу 
о њи хо вом ле че њу, сме шта ју и ис хра ни. Де ца су би ла сме ште на по до ма
ћин ским ку ћа ма Ср ба, а ле ко ве и ле кар ску не гу је обез бе ђи вао Од бор. 

По сле про бо ја Со лун ског фрон та (15. сеп тем бра 1918), у си ло ви том 
на ле ту срп ске вој ске, рас па да ле су се ау стро у гар ске ли ни је. Од ба че на и 
по ра же на оку па ци о на ар ма да, под стал ним го ње њем срп ске вој ске, по
вла чи ла се пре ма се ве ру, од но сно сво јим гра ни ца ма, што је иза зва ло ве
ли ко не за до вољ ство ста нов ни штва, па ни ку и не ре де у угар ском де лу Хаб
збур шке мо нар хи је. У Бу дим пе шти, у но ћи из ме ђу 30. и 31. ок то бра 1918. 
го ди не, из би ла је ре во лу ци ја „је се њих ру жа“ ко ја је до ве ла Ма ђар ско на
род но ве ће са Ка ро љи јем на че ло Угар ске.

Од мах по том, Ка ро љи је ра дио на при до би ја њу ста нов ни штва, те је 
ра за слао про глас ма ђар ском на ро ду, ко јем је обе ћао аграр ну ре фор му, 
пра вед ни ју со ци јал ну по ли ти ку, за шти ту рад ни ка, оп ште пра во гла са, сло
бо ду штам пе и го во ра, ам не сти ју за све по ли тич ке ин тер нир це и за тво ре
ни ке и збри ња ва ње де мо би ли са них вој ни ка. О до га ђа ји ма у Бу дим пе шти, 
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ста нов ни штво Де ли бла та су оба ве сти ле но ви не, ко је су сти за ле во зом из 
Бу дим пе ште. На при сти гле ве сти, у но во на ста лој си ту а ци ји, у оп штој гро
зни ци, де ли блат ски Ср би ни су до зво ли ли да их вре ме пре тек не, ни ти да 
им ука за на шан са ка осва ја њу сло бо де ис кли зне кроз пр сте. На ру ку су 

Записник са збора
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им ишле све окол но сти. У Де ли бла ту је би ло хра брих, од луч них и обра
зо ва них љу ди, вич них јав ном и по ли тич ком де ло ва њу, а бли зи на Ду на ва, 
ко ји је на све га пет на е стак ки ло ме та ра уда љен од на се ља и на чи је оба ле 
су при сти гле пр ве је ди ни це срп ске вој ске, до дат но их је осо ко ља ва ла. По чет
ком но вем бра, оку пив ши се у про сто ри ја ма Срп ске пра во слав не цр кве не 
оп шти не хра ма Пре но са мо шти ју Све тог Ни ко ле, др Или ја Ивач ко вић, 
Са ва Ивач ко вић, Ве ли мир Ко лар ски, Ни ко ла Ла за ров, Ду шан Ри то печ ки, 
до не ли су од лу ку да па ра лел но са осни ва њем Ма ђар ског на род ног ве ћа, 
Ср би у Де ли бла ту, по пут сво је бра ће у дру гим де ло ви ма Ба на та и Бач ке, 
осну ју сво је на род но ве ће/од бор. 

Пр ве срп ске је ди ни це, по чет ком но вем бра 1918. го ди не пре шле су 
чам ци ма Ду нав код Ра ма и Ве ли ког Гра ди шта, за у зе ли су Ста ру Мол да
ву, Ма че вић, Срп ску По же же ну, Ра дим ну, Су шку, Бе ло бре шку, Ди вић, 
Ста ру Мол да ву, а за тим пре ко бр да Ло кве упу ти ли су се пре ма Зла ти ци, 
Ку си ћу, Бе лој Цр кви (у ко ју су ушли 8. но вем бра) и Вр шцу. Пр ве из вид
ни це срп ске вој ске су се по ја ви ле и у око ли ни Ко ви на и Де ли бла та. За то 
вре ме, у Срп ском ли сту но во сад ски Од бор је упу тио „Про глас Срп ског 
на род ног од бо ра“, а по том и „По жу ри цу“, ко ји ма је по звао „сва срп ска 
ме ста у ко ји ма жи ви наш на род, ма ко је ве ре он био да хит но ор га ни зу је 
сво је од бо ре“. У ве зи с тим, де ли блат ски Ср би, др Или ја Ивач ко вић, Са ва 
Ивач ко вић, Јо ван Ивач ко вић, Ве ли мир Ко лар ски, Ни ко ла Ла за ров, Мла
ден Ми лин, Сте ван Јан кић, Ду шан Сре јић, Ду шан Ри то печ ки, Све ти слав 
Че ле бић, Па вле Па ја Стој ков и Ан дре ја Пан че вац, су се оку пи ли у сед
нич кој са ли Цр кве не оп шти не и до не ли од лу ку о осни ва њу ме сног од бо
ра. Ци ље ви осни ва ња ме сног од бо ра су би ли: при хва та ње про гра ма Срп
ског на род ног од бо ра у Но вом Са ду, тј. ор га ни зо ва ње по ли тич ке вла сти 
ко ја не ги ра ста ру власт, до чек срп ске вој ске и при зна ва ње Вил со но вих 
на че ла о са мо о пре де ље њу на ро да. За пред сед ни ка Од бо ра је иза бран др 
Или ја Ивач ко вић, је дан од нај о бра зо ва ни јих и нај у глед ни јих ме шта на. 

Ула ском срп ске вој ске у Де ли бла то по зи ци ја ме сног Срп ског на род
ног од бо ра је утвр ђе на. Срп ска вој ска је обез бе ди ла кључ не тач ке у на се љу, 
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а сре ди ште по ли тич ке вла сти ме сног од бо ра се пре се ли ло у оп штин ску 
згра ду ода кле је вр ши ло сво је по сло ве у ве зи функ ци о ни са ња оп шти не.

Ка да је у Срп ском ли сту (бр. 11 од 6/19. но вем бра 1918) и Сло бо ди (бр. 
12 од 6/19. но вем бра 1918) об ја вљен Са зив на род не скуп шти не Ср ба, Бу ње
ва ца и оста лих Сло ве на за 25. но вем бра 1918. го ди не у Но вом Са ду, де ли
блат ски ме сни од бор је ор га ни зо вао на род ни Збор, на ко ји је по звао гра
ђа не да иза бе ру сво је по сла ни ке ко ји ће их пред ста вља ти. За три да на, у 
оп штин ској ве ли кој дво ра ни (22. но вем бра) оку пи ло се мно штво све та. 
Др Или ја Ивач ко вић је по здра вио оку пље не и про чи тао про глас Срп ског 
на род ног од бо ра, рас ту ма чио их и са оп штио да у Де ли бла ту има 2.627 Срба 
и да пре ма то ме „ва ља би ра ти три по сла ни ка“. По том је пре дао пред се да
ва ње пот пред сед ни ку Ве ли ми ру Ко лар ском, ко ји је са оп штио име на кан
ди да та. Збор је јед но ду шно иза брао за по сла ни ке оп шти не Де ли бла та у 

Пуномоћ за др Илију Ивачковића
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На род ној скуп шти ни др Или ју Ивач ко ви ћа, Ни ко лу Ла за ро вог и Ду ша на 
Ри то печ ког.

Су тра дан су се де ли блат ски по сла ни ци, на че лу са Или јом Ивач ко
ви ћем, са коњ ским за пре га ма упу ти ли ка Ко ви ну и при ста ни шту, где су 
се са би ра ли Ба на ћа ни та ко ђе из дру гих окол них оп шти на. По том су се 
укр ца ли на ла ђу и от пло ви ли за Но ви Сад, где су уче ство ва ли у при прем
ним сед ни ца ма, у ве ли кој са ли Град ске ку ће и у по зо ри шној дво ра ни Хо
те ла Гранд.

На род на скуп шти на Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на от по че ла је 
у пре по днев ним ча со ви ма 25. но вем бра 1918. го ди не. При сут ни по сла ни ци 
из Ба на та (ме ђу ко ји ма су би ли и по сла ни ци из Де ли бла та), Бач ке и Бара
ње, на осно ву про кла мо ва них Вил со но вих пра ва на ро да на са мо о пре де
ље ње, јед но гла сно су из гла са ли от це пље ње од Угар ске и при са је ди ње ње 
Кра ље ви ни Ср би ји и ти ме сво ју ду го го ди шњу бор бу за пра во и прав ду 
при ве ли кра ју.

Вра тив ши се у Де ли бла то, Ивач ко вић, Ла за ров и Ри то печ ки су су гра
ђа ни ма са оп шти ли да је са осло бо ђе њем сти гло и ује ди ње ње и да су на 
тај на чин њи хо ве же ље оства ре не. Ипак, за Ба на ће не је оста ла не ла го да, 
ко ју су ства ра ле ру мун ске аспи ра ци је пре ма Ба на ту. Оту да, са ве ли ким 
ус хи ће њем и пу ца њем из пран ги ја, Ср би из Де ли бла та су про сла ви ли од
лу ку ре ген та Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа о про гла ше њу Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца (1. де цем бар 1918), у ко јој се на ла зио и за пад ни део 
Ба на та и Де ли бла то. На те за ња са Кра ље ви ном Ру му ни јом и ве ли ким си
ла ма, ко је су за ула зак Ру му на на њи хо ву стра ну у ми ну лом ра ту обе ћа ли 
Ру му ни ма Ба нат, тра ја ла су све до по чет ка два де се тих го ди на, ка да је до
шло до спо ра зу ма о раз гра ни че њу и Про то ко ла о ис прав ци др жав не гра
ни це (24. но вем бар 1923) из ме ђу Кра ље ви не Ру му ни је и Кра ље ви не СХС.

 По окон ча њу Ве ли ког ра та и при са је ди ње ња Вој во ди не (и Ба на та) 
Кра ље ви ни Ср би ји, и ши рој ју жно сло вен ској за јед ни ци, Или ја Ивач ко
вић је сма трао да но вој др жа ви, тре ба по мо ћи у ства ра њу но вог на ци о
нал ног ду ха и иден ти те та. Оту да, на на род ним пр ва ци ма и обра зо ва ним 
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љу ди ма је да де лу ју на на ци о нал ном, про свет ном и кул тур ном ра ду у сво
јим сре ди на ма. Ве зан за род но Де ли бла то и ба нат ску рав ни цу, сма трао је 
за сво ју па три от ску ду жност да у сва ком по гле ду ра ди на уна пре ђе њу жи
во та у ло кал ној за јед ни ци и у ју жном Ба на ту. Као иму ћан чо век по ма гао 
је шко ло ва ње ло кал не де це, па и сту де на та (Бра ни сла ва Шљи ви ћа и Ко
ри о ла на Луп ши ћа). По сле раз гра ни че ња са Кра ље ви ном Ру му ни јом за
ла гао се за при ја тељ ске и кул ту ро ло шке ве зе Ср ба и Ру му на. При сту пио 
је и фор мал но Со ци јал де мо крат ској пар ти ји и зду шно је за го ва рао де мо
крат ске прин ци пе и со ци јал ну прав ду. У ве зи с тим, уче ство вао је у ор
га ни зо ва њу по ли тич ке вла сти у но вој др жа ви као ад ми ни стра тив ни упра
ви тељ, ка ко на ло ка лу у Де ли бла ту, та ко и на ши рем по те зу Ба на та. Од 
1927. го ди не, уче ство вао је као по сла ник у ра ду Скуп шти не По ду нав ске 
обла сти. По знат по прав до љу би во сти и че сти то сти, иза бран је за чла на 
Од бо ра за мол бе и жал бе. Кра јем два де се тих го ди на био је пред сед ник 
Клу ба ује ди ње них де мо кра та и њи хов де ле гат на пред сто је ћем кон гре су 
стран ке (1928).

Април ски рат до че као је у Де ли бла ту. Ди вља ње фолк сдој че ра по Ба
на ту под но сио је сто ич ки. До че као је осло бо ђе ње, али је у об ра чу ну но ве 
ко му ни стич ке вла сти са ви ђе ни јим лич но сти ма из ми ну лих вре ме на 
стра дао у њи хо вим чист ка ма. То ком но ћи 27. но вем бра 1944. је ухап шен 
и од ве ден у шу му, на по те зу До ли на, где је у не ком од за бра на по гу бљен. 
Ње гов гроб до да на шњих да на ни је про на ђен. По том је од у зе та сва ње
го ва имо ви на, од но сно 170 ка та стар ских ју та ра. Ре ха би ли то ван је 2008. 
го ди не.
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АН ДРИ ЈА ВА СИЋ 
(1874–1955)

Бур не и тур бу лент не го ди не на по чет ку два де се тог ве ка би ле су из у
зет но те шке за пре чан ске Ср бе у Вој во ди ни. Ин сти ту ци о нал на аси

ми ла ци ја на род но сти у Угар ској би ла је, од сту па ња на сна гу Апо њи је вог 
за ко на о школ ству (Lex Apony, 1907), на свом вр хун цу. Угар ска је би ла на 
ко рак од ре а ли за ци је пла на ства ра ња је дин стве ног по ли тич ког ма ђар
ског на ро да. Ни шта ни су вре де ли пот пи си че тр де сет хи ља да срп ки ња, 
ко је је по сла ник на угар ском са бо ру че сти ти Јо ван Ма ној ло вић при нео, 
тра же ћи пра во и прав ду за свој род. Ми сте ри о зна смрт вла ди ке Лу ки ја
на (Бог да но ви ћа) у на бу ја лој ре чи ци Ахе код Бат Га стај на у по кра ји ни 
Салц бург (1913), на го ве шта ва ла је по след њи час све ма ло број ни јим и ма
ло ду шни јим Ср би ма. Ипак, да на да у оп ста нак ни је оти шла са на бу ја лом 
ре ком по ка за ли су сво јим при ме ром и де лом дич ни Ср би. Иа ко су про
тив се бе има ли пе де се то ми ли он ску Цр ножу ту мо нар хи ју ни су устук нули 
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пред ње ним ре пре сив ним би ро крат скопо ли циј ским апа ра том (1914–
1918). На про тив, сме ло су ста ли у од бра ну свог име на и ве ре. Је дан од та
квих дич них пре чан ских Ср ба ко ји су до са ња ли свој сан о сло бо ди и ује
ди ње њу Ср ба са обе оба ле Ду на ва био је и Ан дри ја Ва сић.

* * *

Ан дри ја Ва сић је ро ђен 12. ју на 1874. го ди не у Вр шцу. У род ном гра ду 
је за по чео шко ло ва ње. То ком 1894. го ди не ње го ва по ро ди ца се пре се ли
ла у Ве ли ки Беч ке рек 1894. го ди не, где је до вр шио основ но обра зо ва ње. 
По том се упи сао у гим на зи ју у Но вом Са ду, да би по ње ном за вр шет ку 
упи сао Прав ни фа кул тет у Бу дим пе шти.

По за вр шет ку сту ди ја вра тио се у Ве ли ки Беч ке рек где се за по слио 
у ад ми ни стра ци ји То рон тал ске жу па ни је, где је оба вљао по сло ве по моћ
ни ка жу па ниј ског пра во за ступ ни ка. Млад и ам би ци о зан, на ци о нал но 
од го јен, зду шно се укљу чио у јав ни жи вот кроз срп ска кул тур на и про
свет на дру штва у ко ји ма се кроз оку пља ња и про гра ме не го ва ла љу бав 
пре ма ро ду. У њи ма је био ис так ну ти члан. Сма тра ју ћи да је за оп ста нак 
на ци о на по ред кул ту ре и про све те би тан и еко ном ски мо ме нат био је је дан 
од осни ва ча Срп ске ште ди о ни це д. д. 1906. го ди не. Ка сни је по осло бо ђе
њу и ује ди ње њу био је и њен пред сед ник (1938). Ње го ва јав на де лат ност 
ни је оста ла не за па же на, те је у јав ном дис кур су по стао је дан од на ци о
нал них пр ва ка у Ве ли ком Беч ке ре ку и сред њем Ба на ту уоп ште. Исто вре
ме но, био је при ме ћен код по ли циј ских вла сти ко је су па жљи во еви ден
ти ра ле и пра ти ле рад срп ских пр ва ка. Оту да је 1914. го ди не у об ра чу ну 
ау стро у гар ске вла сти са срп ским пр ва ци ма ме ђу пр ви ма био ухап шен 
под оп ту жбом да је ве ле и здај ник. На мон ти ра ном су ђе њу, ко је је ау стро
у гар ска др жа ва план ски, ис ти ту ци о нал но и си стем ски спро во ди ла над 
не по жељ ним вла сти тим ста нов ни штвом у руб ним де ло ви ма мо нар хи је, 
на су ђе њу у Се ге ди ну био је осло бо ђен оп ту жбе. И по ред то га је био по
пут хи ља де дру гих не ви них Ср ба ин тер ни ран у Угар ску где је не ко ли ко 
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ме се ци био утам ни чен као та лац. То ком бо рав ка у ин тер на ци ји ни ње го ва 
по ро ди ца ни је би ла по ште ђе на ши ка ни ра ња. 

Ка да је био от пу штен из там ни це вра тио се у Ве ли ки Беч ке рек где је 
био у оба ве зи да се ја вља по ли ци ји ко ја је еви ден ти ра ла ње го во кре та ње 
и су сре те са сва ком осо бом. Сва та ши ка ни ра ња и за стра ши ва ња ни су 
сма њи ла Ва си ће ву ре ше ност да се бо ри за на ци о нал на пра ва. На пр ве 
зна ке по пу шта ња сте га вла сти и осна же ни ве сти ма ко је су пре но си ли Срби 
ре гру то ва ни у ау стро у гар ским је ди ни ца ма, ко ји су се вра ћа ли са фрон та 
на од су ство, срп ски пр ва ци у Ве ли ком Беч ке ре ку су по че ли да се оку пља
ју и до го ва ра ју „шта им ва ља чи ни ти“ у но во на ста лој си ту а ци ји. Ин фор
ма ци је о ста њу у др жа ви и на фрон то ви ма су до но си ле и угар ске но ви не 
ко је су се штам па ле у Бу дим пе шти, али и у са мом Ве ли ком Беч ке ре ку по
пут ли ста То рон тал (Torontál). Ипак нај ин те ре сант ни је и нај тра же ни је 
но ви не, уко ли ко су би ле про швер цо ва не, за срп ски и дру ги сло вен ски 
жи ваљ су би ле оне ко је су из ла зи ле у хр ват ском де лу Угар ске у За гре бу: 
Хр ват ски на род и Гла сник Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба. Су сре ти и оку пља ња 
срп ских пр ва ка у пр во вре ме би ли су тај ни, обич но у ве ли ко беч ке реч кој 
Ус пен ској цр кви то ком сва ко днев не ју тре ње и ве чер ње слу жбе или на не
дељ ној ли тур ги ји. Оку пља ње по ку ћа ма би ло је ре ђе, јер су срп ски пр ва
ци (и њи хо ве ку ће) све до јед но га би ли из ло же ни си стем ском пра ће њу од 
стра не угар ске по ли ци је. Ка да је у Бу дим пе шти из би ла ре во лу ци ја „је се
њих ру жа“, ко ја је са сво јим по ли тич ким те лом – Ма ђар ским на ци о нал
ним ве ћем, на че лу са гро фом Ка ро љи јем, об ја ви ла от це пље не од Ау стри је, 
срп ски пр ва ци су од лу чи ли да се и они по ли тич ки ор га ни зу ју и за се бе 
за тра же ви ше сло бо де и пра ва.

У крај ње на пе тој си ту а ци ји у гра ду, Ан дри ја Ва сић и Слав ко Жу пан
ски су би ли по зва ни од стра не ве ли ко беч ке реч ких ма ђа р ских пр ва ка на 
са ста нак у ве зи осни ва ња ме сног Ма ђар ског на ци о нал ног ве ћа у Ве ли ком 
Беч ке ре ку, ко ји би де ло вао у скла ду са цен трал ним ве ћем у Бу дим пе шти 
на че лу са гро фом Ка ро љи јем. Но во о сно ва но Ма ђар ско на ци о нал но ве ће 



110

у Ве ли ком Беч ке ре ку је тре ба ло да не ги ра ста ру власт и осну је но ву ко ја 
ће у име бу дим пе штан ског Ма ђар ског на ци о нал ног ве ћа упра вља ти То
рон тал ском жу па ни јом, од но сно Ба на том. У тој но вој упра ви ве ћи ном 
би би ли Ма ђа ри, док би на ци о нал не ма њи не, па и Ср би, до би ли из ве сна 
обе ћа ња ко ја се ти чу по бољ ша ња њи хо вог ста ту са.

Записник са збора за избор посланика, 2. страна
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Ан дри ји Ва си ћу и Слав ку Жу пан ском пот пу но је би ло ја сно да но ва 
обе ћа ња не пред ста вља ју га рант по бољ ша ња по ло жа ја Ср ба у Угар ској, 
те да је то још јед на под ва ла у ко јој не же ле да уче ству ју. Оту да су у раз
го во ру „у че ти ри ока“ има ли иден ти чан став да се не ута па ју у Ма ђар ско 
на род но ве ће као пред став ни ци Ср ба, већ да Ср би осну ју свој на род ни 
од бор ко ји би за сту пао срп ске ин те ре се у Ве ли ком Беч ке ре ку и Ба на ту, 
не за ви сно од Ма ђар ског на род ног ве ћа. Сто га су се од лу чи ли на ри скан
тан и од ва жан ко рак ко ји би ишао у прав цу да се пред у хи тре су пар ни ци, 
Ма ђа ри и Нем ци, и осну је Срп ски на род ни од бо ра у Ве ли ком Беч ке ре ку, 
ко ји би во дио срп ску по ли ти ку и бо рио се за осло бо ђе ње од ту ђин ске 
угар ске вла сти и ује ди ње ње са ма ти цом Ср би јом.

У то ку ра ног пре по дне ва 31. ок то бра 1918. го ди не, Ан дри ја Ва сић и 
Слав ко Жу пан ски су у пор ти Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не оку
пи ли де ве то ро Ве ли ко беч ке ре ча на: Жив ка Ж. Тер зи на, Ми ла на Ра ди ћа, 
про ту Жар ка Ста ки ћа и Дра гу ти на Мо ји ћа, Па вла Па ју Ри сти ћа, Све то за
ра Иса ко ви ћа, Јеф ту Ву ко ва. Оку пље ни ма су из ло жи ли „по тре бу осни ва
ња Срп ског на род ног ве ћа и ве ли ке за дат ке ко је тре ба да ре ше“. Пред лог је 
јед но ду шно при хва ћен, а чла но ви Ве ћа/Од бо ра су по ста ли сви при сут ни. 

У на ред ним да ни ма у Од бор су при мље ни и Иван Бо го је вић, Жи во јин 
Тер зин, Пе ра Ста јић, Јо ван Сте фа но вић, Ми ха и ло Ши пош, Ко ста Ра кић, 
Емил Јо ва но вић, Пе ра Ту рин ски, Жи ва Јан ка хи дац, Ду шан Ра ди во је вић, 
Бо жа Јо ва но вић, Пе ра Су бић, др Ми лан Влај ко вић, Ра ди вој Да дић, Јо ван 
Кри жа нов, Ђо ка Ри стић, Јо ван Бо шко вић, Па ја Ма рин ко вић, Па ја Ми ли
ћев, Ми ли вој Бу гар ски, Иван Са вић, Сте ван Ко зло вач ки, Mиливој По пов, 
Ла зар Ле хо ћан, Иван Ми хај ло вић, Жи ва Ко ла ров, Ни ко ла Бер бер ски, Ко ста 
Ди ми три је вић, Ми ли вој Мо љац, Шан дор Лу јан ски, др Ми лош Ста кић, 
Ни ко ла Су вај џић, Ду шан Стан ков, Цвет ко Ма ђа рев, Бог дан Жив ко вић, 
Бра ни слав Сте фа но вић, Јо ван Гли го ро вић, Ко ста Ћо сић, Сте ван Пи вар
ски, Са ва Ра до ван чев, Бо го љуб Јан ко вић. Од бор се про ши ри вао и да ље. 

Циљ осни ва ња Ве ли ко беч ке реч ког од бо ра је био да оку пља Ср бе око 
за јед нич ког ци ља осло бо ђе ња и ује ди ње ња кроз по ли тич ку бор бу. На 
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осни вач ком са стан ку Од бо ра би ло је ре чи и о осни ва њу Срп ске на род не 
стра же чи ји чла но ви ће би ти срп ски мла ди ћи и ко ја ће ору жа ном си лом 
би ти га рант де ло ва ња На род ног од бо ра. То је био пр ви осно ва ни Срп ски 
на род ни од бор/ве ће на те ри то ри ји Ба на та, Бач ке и Ба ра ње. За пр вог пред
сед ни ка Ве ли ко беч ке реч ког Срп ског на род ног од бо ра је био иза бран Ан
дри ја Ва сић, а за пот пред сед ни ке Слав ко Жу пан ски и Жив ко Ж. Тер зин. 
Истог да на у пред ве чер ње са те, Ва сић и Жу пан ски су оти шли на за ка за ни 
са ста нак по во дом осни ва ња Ма ђар ског на ци о нал ног ве ћа, где су из ја ви ли 
да не мо гу да при хва те члан ство у ње му из раз ло га што ве ли ко беч ке реч ки 
Ср би има ју сво је по ли тич ко те ло, Срп ски на род ни од бор, где су чла но ви. 
Ове ре чи су за те кле ма ђар ске пр ва ке ко ји ни су би ли ка дри да на те ре чи 
од ре а гу ју те се ни су, иа ко је у њи хо вим ру ка ма би ла вој на и по ли циј ска 
власт, од ва жи ли да ухап се Ан дри ју Ва си ћа и Слав ка Жу пан ског, ни ти да 
на би ло ко ји на чин на у де ка ко њи ма та ко и њи хо вим по ро ди ца ма. По
мир љи вост чел ни ка Ма ђар ског на ци о нал ног ве ћа и ше фа по ли ци је др 
Де а ка ни је ле жао у њи хо вој ши ро ко груд но сти и де мо кра тич но сти већ у 

Велики Бечкерек 1918.
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чи ње ни ци да су Мо рав ска и Ко њич ка ди ви зи ја срп ске вој ске из би ле на 
оба ле Ду на ва и сва ки час се оче ки ва ло њи хо во фор си ра ње ве ли ке ре ке у 
за по се да ње Ба на та. 

И по ред хлад ног вре ме на, Слав ко Жу пан ски и Жив ко Ж. Тер зин су 
се ли у пут нич ки ау то мо бил ка бри о лет и кре ну ли ка Но вом Са ду са на
ме ром да о до га ђа ји ма у Ве ли ком Беч ке ре ку али и Те ми шва ру и Вр шцу, 
где су та ко ђе осно ва ни срп ки на род ни од бо ри/ве ћа, оба ве сте но во сад ске 
срп ске пр ва ке. При сту пив ши Ма ти ци срп ској, где су се оку пља ли но во
сад ски срп ски пр ва ци, при сут ни ма су у јед ном да ху ис при по ве да ли о 
дра ма тич ним до га ђа ји ма у Ве ли ком Беч ке ре ку и сво јим ко ра ци ма. На 
кра ју из ве шта ја о до га ђа ји ма у Ве ли ком Беч ке ре ку упи та ли су при сут не 
шта че ка ју и што не пред у зи ма ју ни шта на том пла ну. Да ли због тих ре чи 
Жу пан ског и Тер зи на, већ 3. но вем бра 1918. го ди не осно ван је но во сад
ски Срп ски на род ни од бор као цен трал ни од бор Ср ба у Ба на ту, Бач кој и 
Ба ра њи, од но сно он да шњој Вој во ди ни. Но во сад ски од бор је од свог осни
ва ња, пу тем свог гла си ла Срп ског ли ста и јав них пла ка та, ис ти цао сво ју 
ексклу зив ност у за сту па њу Ср ба из Угар ске. Исто вре ме но, На род но ви
је ће Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба са се ди штем у За гре бу та ко ђе је сма тра ло 
да оно тре ба да за сту па сво Сло вен ско ста нов ни штво у Ау строУгар ској 
мо нар хи ји па та ко и оно ко је жи ви на про сто ру Вој во ди не. Да кле, са осни
ва њем Срп ског на род ног од бо ра у Но вом Са ду де ло ва ла су два од бо ра/
ве ћа ко ја су на се бе пре у зи ма ла вођ ство над пре чан ским Ср би ма. Ве ли ко
беч ке реч ки Ср би би ли су пот пу но опре де ље ни на сре ди ште у Но вом Са ду. 

Са осни ва њем цен трал ног Срп ског на род ног од бо ра у Но вом Са ду 
(3. но вем бра 1918) по кре ну те су но ви не Срп ски лист (од 6. но вем бра 1918), 
ко ји је, као ор ган Срп ског на род ног од бо ра, имао циљ да, по ред увод ни
ка, пре но си нај но ви је по ли тич ке до ма ће и стра не ве сти. Уве де на је и ру
бри ка у ко јој су мо гле да се чи та ју ве сти из свих кра је ва бу ду ће др жа ве 
(Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца). У пр вом бро ју об ја вљен је „Про
глас срп ском на ро ду“, у ко ме се на гла ша ва да сва ки на род има пра во 
да сам од ре ђу је сво ју суд би ну и да ће Срп ски на род ни од бор ра ди ти на 
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ор га ни зо ва њу на род не скуп шти не на ко јој ће срп ски на род од лу чи ти „о 
сво јој же љи“. У дру гом бро ју (од 8. но вем бра 1918) об ја вљен је по зив „Ор га
ни зуј мо се хит но“ (ујед но штам пан је и пла кат са исто вет ним тек стом који 
је ра за слат у сва ме ста по Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи). У тек сту, Срп ски на
род ни од бор „[…] по зи ва сва срп ска ме ста, у ко ји ма жи ви наш на род, ма 
ко је он ве ре био, да хит но ор га ни зу је сво је на род не од бо ре у свим ме сти
ма и да ве ће ва ро ши, са сво јом око ли ном, сре зом, иза ши љу 3–5 сво јих 
иза сла ни ка у Но ви Сад, или име на њи хо ва до ста ви ти ова мо, ка ко би у 
нај кра ћем вре ме ну ко нач но мо гао ор га ни зо ва ти Срп ски на род ни од бор, 
као пред став ник на шег на ро да у Угар ској […]“ По зив је по ди гао на но ге 
све ро до љу би во ста нов ни штво у Вој во ди ни. 

На че лу ме сног Срп ског на род ног од бо ра, а по том као пот пред сед ник, 
Ан дри ја Ва сић је уче ство вао у пре у зи ма њу вла сти у Ве ли ком Беч ке ре ку 

Моравска дивизија Српске војске улази у Велики Бечкерек 17. 11. 1918.
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и до че ку срп ске вој ске. У на да све до бро ис пла ни ра ном пла ну и по том у 
жу строј ак ци ји, у то ку јед ног да на Срп ски на род ни од бор је „осво јио“ 
власт над свим кључ ним уста но ва ма у Ве ли ком Беч ке ре ку. На овај чин 
но ва ме сна угар ска власт, на чи јем че лу је ста ја ло Ма ђар ско на ци о нал но 
ве ће, ни је има ла ни хра бро сти, а ни аде ква та ног од го во ра на де ло ва ње 
Срп ског на род ног од бо ра, те је од тог ча са па све до ула ска срп ске вој ске 
у Ве ли ки Беч ке рек по сто ја ла двој на власт. У скла ду са по зи вом цен трал
ног Од бо ра, др Ан дри ја Ва сић и др Слав ко Жу пан ски су по сред њем Бана
ту по кре ну ли осни ва ње ме сних од бо ра/ве ћа и срп ских гар ди. Но во о сно
ва на ве ћа/од бо ри има ли су исто ве тан циљ, ко ји се са сто јао у по ли тич кој 
ор га ни зо ва но сти, пре у зи ма њу вла сти од ме сних угар ских вла сти и при
пре ми до че ка срп ске вој ске. 

* * *

Са са зна њем да се је ди ни це срп ске вој ске, Мо рав ске ди ви зи је, на ла
зе у Пер ле зу, а у ра но ју тро пре под не 17. но вем бра 1918. го ди не њи хо ва 
прет ход ни ца пред Ве ли ким Беч ке ре ком, пред став ни ци Срп ског на род ног 
од бо ра, Жу пан ски и Тер зин, у прат њи срп ске гар де, су оти шли на же ле
знич ку ста ни цу ра ди до че ка срп ске вој ске. За то вре ме, у гра ду, Ан дри ја 
Ва сић и дру ги чла но ви Од бо ра су ор га ни зо ва ли њи хов до чек. Са же ле
знич ке ста ни це ко ло на во зи ла, ко ња ни ка са срп ским тро бој ка ма, офи
ци ра и чла но ва Срп ског на род ног од бо ра и број них гра ђа на, упу ти ла се 
ка град ском тр гу. Ула зак срп ске вој ске (Дру ги пук Мо рав ске ди ви зи је, на 
че лу са пу ков ни ком Дра гу ти ном Ри сти ћем и пот пу ков ни ком Ми хај лом 
Ко ва че ви ћем) у Ве ли ки Беч ке рек био је про пра ћен сил ним оду ше вље њем 
Ср ба ко ји су се у ве ли ком бро ју оку пи ли ис пред жу па ниј ске згра де. Зеб
ње и стра хо ви ма ђар ског и не мач ког ста нов ни штва ни су се об и сти ни ли, 
јер ни је би ло од ма зде (хап ше ња и уби ја ња), ни ти пљач ка ња имо ви не. На
про тив, бр зо је ус по ста вљен и одр жан мир и ред у гра ду.

Са до ла ском срп ске вој ске у Ве ли ки Беч ке рек, ста ра угар ска власт 
(Ма ђар ско на ци о нал но ве ће) је из гу би ла по ли тич ки и упра вљач ки ути цај, 
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те је Срп ски на род ни од бор, са да са Слав ком Жу пан ским на че лу и Ан дри
јом Ва си ћем на ме сту пот пред сед ни ка, а уз пу ну са гла сност пу ков ни ка 
Дра гу ти на Ри сти ћа, био у пот пу но сти но си лац вла сти и од лу ка.

На про глас но во сад ског Срп ског на род ног од бо ра о са зи ву На род не 
скуп шти не у Но вом Са ду и из бо ру по сла ни ка из по ли тич ких оп шти на, 
ко ји је об ја вљен у ли сто ви ма Сло бо да и Срп ски глас (али и „буб њем и у оба 
ме сна св. Хра ма“), Срп ски на род ни од бор у Ве ли ком Беч ке ре ку, са Слав
ком Жу пан ским и Ан дри јом Ва си ћем на че лу, је са звао из бор ну сед ни цу 
Од бо ра ста нов ни ка Ве ли ког Беч ке ре ка да се из ја сни по том пи та њу. У на
род ној ве ли кој дво ра ни, у са ли жу па ни је у Ве ли ком Беч ке ре ку 22. но вем
бра 1918. го ди не, у 9 са ти пре под не, оку пи ло се мно штво све та: срп ски 
пу но лет ни жи ваљ оба по ла ко ји је имао пра во гла са. Из бор ној сед ни ци 
ру ко во дио је Од бор за ру ко ва ње из бо ром ме ђу ко ји ма је био и Ан дри ја 

Пуковник Ристић у ослобођеном Великом Бечкереку 17. 11. 1918.
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Ва сић. Про по зи ци је за из бор по сла ни ка и њи хо во ту ма че ње је нај пре про
чи тао др Слав ко Жу пан ски у свој ству пред сед ни ка Срп ског на род ног одбо
ра и пред се да ва ју ћег Збо ра. За тим је ту ма чио зна чај и ва жност ове скуп шти
не. По до би је ној ре чи је реј Па вле Ми ли чев је про чи тао име на кан ди да та: 
др Слав ко Жу пан ски, др Ан дри ја Ва сић, про та Жар ко Ста кић, др Емил 
Га ври ла, Жив ко Ж. Тер зин, Бран ко Н. Јо ва но вић, Бо жа Јо ва но вић, Са ва 
Ра да Јо ва но вић, и Жи ва Ан ђе лов. На сва ко про чи та но име при сут но гра
ђан ство је јед но ду шно уз ви ки ва ло „Жи вио!“. Пре но што је пред ло же не 
кан ди да те про гла сио иза бра ним, др Жу пан ски је из ве стио збор да је Ве ли
ко беч ке реч ки Срп ски на род ни од бор на сво јој сед ни ци, ко ја је одр жа на 
6/19. но вем бра 1918. го ди не, при ли ком пре тре са пи та ња ко ме да се при
кљу че Ср би из Ба на та? – до нео сле де ће ре ше ње: Ве ли ко ко беч ке реч ки срп
ски на род ни од бор те жи и же ли, да се ми при по ји мо Ср би ји и тек по сле 
сје ди ње ња на ше га са Ср би јом не ка се од лу чи суд би на Ју го сла ви је. 

Су тра дан су иза бра ни по сла ни ци Ср ба из Ве ли ког Беч ке ре ка, на челу 
са Жу пан ским и Ва си ћем, во зом кре ну ли за Но ви Сад на пред сто је ћу На
род ну скуп шти ну Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду. Нај
пре су уче ство ва ли у при прем ним рад ња ма и у обе при прем не скуп шти
не. Пр ва у Све ча ној са ли Град ске ку ће, а дру га у по зо ри шној са ли Гранд 
Ма јер хо те ла. Тач но на за ка за ни дан, 25. но вем бра 1918. го ди не, у ве ли кој 
са ли хо те ла Гранд Ма јер, са оста лим по сла ни ци ма из Ба на та, Бач ке и Ба
ра ње, узе ли су уче шћа и од лу чи ва ли о сво јој да љој суд би ни. Са бра них 
757 по сла ни ка, ме ђу ко ји ма је био и Ан дри ја Ва сић јед но ду шно су до не ли 
две исто риј ске од лу ке ко је су про ме ни ле Вој во ди ну и пре чан ске Ср бе: 
пр ву, от це пље ње Ба на та, Бач ке и Ба ра ње од Угар ске и дру гу, њи хо во при
кљу че ње Кра ље ви ни Ср би ји. По том је Скуп шти на иза бра ла сво је нај ви ше 
по ли тич ко те ло Ве ли ки На род ни од бор, а он сво ју из вр шну власт На род
ну упра ву за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу. Ти ме је ве ков ни сан Ср ба и дру гог 
сло вен ског ста нов ни штва у вој во ђан ским обла сти ма до са њан, тј. по ста ли 
су сло бод ни и ује ди ње ни са сво јом исто крв ном бра ћом са дру ге стра не 
Ду на ва, Са ве и Дри не.
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Од лу ком од 4. де цем бра 1918. го ди не, на род на упра ва на свим за по
сед ну тим те ри то ри ја ма „узи ма сву власт у сво је ру ке и о том оба ве шћу је 
све обла сти“ и ти ме власт Срп ског на род ног од бо ра/ве ћа по по ли тич ким 
оп шти на ма пре ста ју. На сед ни ци Срп ског на род ног од бо ра у Ве ли ком Беч
 ке ре ку та вест је об на ро до ва на 9. де цем бра. 

По ује ди ње њу у за јед нич ку др жа ву 1. де цем бра 1918. го ди не, Кра љев
ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви ја, Ан дри ја Ва сић је оба вљао 
ду жност жу па ниј ског пр во за ступ ни ка, да би 1926. го ди не отво рио адво
кат ску кан це ла ри ју и ба вио се адво ка ту ром. Пред Дру ги свет ски рат пре
се лио се у Бе о град (1938), где је жи вео и то ком оку па ци је. Упо ко јио се у 
81. го ди ни у Бе о гра ду 4. ју на 1955. го ди не где је и са хра њен.

Пуномоћје др Андрија Васић
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КОН СТАН ТИН КО СТИЋ 
(1886–1940)

Крај 19. и по че так 20. ве ка би ли су за Ср бе у Хаб збур шкој мо нар хи ји, 
а по себ но за Ср бе у угар ском де лу Мо нар хи је, ви ше не го уо би ча је но 

те гоб ни. Њи хов жи вот ни пут обе ле жен је си ла зном ли ни јом, а број но 
ста ње опа да ло из го ди не у го ди ну. Ста тус, прав ни, по ли тич ки па и вер
ски се оспо ра вао, а сте че не при ви ле ги је до би је не од ау стриј ских ца ре ва 
одав но су уки ну те. Ср би ма је пре о ста ла још са мо школ ска ау то но ми ја, док 
и она сту па њем на сна гу Апо њи је вог за ко на о школ ству (Lex Apony, 1907) 
ни је обе сми шље на и по ни шти ла 1912. го ди не. Ин сти ту ци о нал на аси ми
ла ци ја на род но сти у Угар ској би ла је на вр хун цу. Уза луд но су се њи хо ви 
вер ски и по ли тич ки пр ва ци не пре ста но по зи ва ли на слав не да не и ве ли
ку по ги бељ ши ром Бал ка на и Евро пе за рад ау стриј ске кру не. Из да на у 
дан број Ср ба се сма њи вао, а о не ка да шњој сна зи и број но сти све до чи ла 
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су њи хо ва не ка да шња ста ни шта и вит ки ба рок ни тор ње ви пра во слав них 
цр ка ва од Је гре, Сент Ан дре је, Те ми шва ра и Тр ста.

Вре ме ко је је не у мит но про ла зи ло ни је Срп ском на ци о ну у Ау стро
у гар ској мо нар хи ји би ло ни ка кав са ве зник. Од не ка да шњег ве ли ког бро ја 
срп ских ду ша ма њи део се на крат ко са брао на про стор ко ји је и сам ау стриј
ски цар Франц Јо зеф на звао Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат, а Срби 

Записник са збора, 2. страна
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Срп ска Вој во ди на. Кру но ви на у кру но ви ни је осет но по пра ви ла по ло жај 
Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји и за де се так го ди на ње ног по сто ја ња вид
но је уна пре ди ла њи хов еко ном ски, кул тур ни и на да све обра зов ни по ло
жај. Бив ши вој ни ци, љу ти гра ни ча ри сад као ве шти тр гов ци и за на тли је, 
схва та ју ћи моћ обра зо ва ња, сла ли су сво ју де цу у нај по зна ти је шко ле у 
Мо нар хи ји. Ве ли ком упор но шћу и би стри ном ума, њи хо ва де ца су се про
би ја ла кроз мно го број не ла ви рин те кру тог те ре зи јан ског школ ства до ве
штих за на тли ја, ле ка ра, ју ри ста, па и док то ра на у ка. Од ове де це ће на
ста ти на ци о нал ни пр ва ци и бор ци за свој род ко ји ће хра бро ста ти на 
кор ми ло на ци о нал не ла ђе – ка ко у сво јим сре ди на ма та ко и ши ре. И као 
у не кој тај ној ма те ма тич кој фор му ли, што је би вао ма њи број Ср ба то се 
по ја вљи вао, упор но и стал но, све ве ћи број ум них, шко ло ва них, ис так
ну тих лич но сти ко је ће сво јим де ла њем ути ра ти пут у све оп ште спа се ње 
и оп ста нак. Јед на од тих вој во ђан ских по ро ди ца је би ла и по ро ди ца Кон
стан ти на Ко сти ћа.

* * *

Кон стат нин Ко стић, све ште ник, на род ни три бун, про фе сор и пи сац, 
ро ђен је у Фел два ру (да нас Бач ко Гра ди ште у бли зи ни Бе че ја) 29. ју на 
1886. го ди не. По то мак углед не по ро ди це и син ме сног учи те ља Та на си ја 
и мај ке Кри сти не, ро ђе не Пе шић.

Основ ну шко лу је за вр шио у Фел два ру 1897, а Срп ску гим на зи ју у 
Но вом Са ду 1905. го ди не. Шко ло ва ње је на ста вио на бо го сло ви ји у Кар лов
ци ма, ко ју је свр шио 1909. го ди не. Ру ко по ло жен је за ђа ко на и пре зви те ра 
1910. го ди не у Вр шцу где је по том слу жбо вао као све ште ник. У вр шач кој 
епар хи ји је био ад ми ни стра тор па ро хи је у Бе ло бе шки и Рад ми ни (1910–1911), 
ад ми ни стра тор па ро хи је (1911) и па рох по моћ ник у Опо ву (1911–1922).

По чет ком Ве ли ког ра та, по пут дру гих углед них Ср ба, био је под при
смо тром по ли ци је, а по том ухап шен и ин тер ни ран у Пан че во, Те ми швар, 
Арад и Та то ва рош (у угар ском де лу Мо нар хи је). То ком про ти ног за то
че ни штва, ње го ва по ро ди ца је би ла пред мет сва ко днев ног по ли циј ског 
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ма тре ти ра ња. По сле ин тер на ци је, то ком 1916. го ди не, вра ћен је у Опо во. 
Иа ко и да ље под при смо тром по ли ци је, ко јој се мо рао ја вља ти сва ко днев
но, не се бич но се укљу чио у за шти ти и збри ња ва ња стра дал не и из бе гле 
де це из Бо сне и Хер це го ви не, ко је је у вој во ђан ским обла сти ма Бач ке и 
Ба на та би ло у ве ли ком бро ју. Збри ња ва ње си ро те и бо ле сне де це из Бо сне 
и Хер це го ви не за под руч је Вој во ди не во дио је Сре ди шњи од бор у Но вом 
Са ду. Про та Кон стан тин је по стао по ве ре ник Об ла сног од бо ра за за шти
ту си ро ча ди из Бо сне и Хер це го ви не, ко ји је во дио бри гу о њи хо вом ле
че њу, сме шта ју и ис хра ни. У Опо ву је про та Кон стан тин Ко стић ор га ни
зо вао при хват и раз ме штај три де сет и пе то ро де це, углав ном из око ли не 
Кљу ча и Ко ри је ни це. Де ца су би ла сме ште на по ку ћа ма опо вач ких Ср ба, 
а по треб не ле ко ве и ле кар ску не гу је обез бе ђи вао Од бор. Ме ђу Опов ча
ни ма је при ку пља на обу ћа и оде ћа за ову де цу. Ње гов пре да ни све ште
нич ки, до бро чин ски и јав ни рад ни је остао не при ме ћен, од но сно глас о 
„по жр тво ва ном про ти“ про нео се и до Аме ри ке. Је дан од нај чу ве ни јих 
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срп ски на уч ни ка и фи лан тро па Ми хај ло Пу пин био је у пре пи сци са про
том Кон стан ти ном Ко сти ћем.

По сле про бо ја Со лун ског фрон та 15. сеп тем бра 1918. го ди не, у си лови
том на ле ту срп ске вој ске рас па да ле су се ау стро у гар ске ли ни је. Од ба че  на 
и по ра же на оку па ци о на ар ма да, под стал ним го ње њем срп ске вој ске, по
вла чи ла се пре ма се ве ру, од но сно сво јим гра ни ца ма, што је иза зва ло ве
ли ко не за до вољ ство ста нов ни штва, па ни ку и не ре де у угар ском де лу Хаб
збур шке мо нар хи је. У Бу дим пе шти у но ћи из ме ђу 30. и 31. ок то бра 1918. 
го ди не, из би ла је ре во лу ци ја „је се њих ру жа“, ко ја је до ве ла Ма ђар ско на
род но ве ће са Ка ро љи јем на че ло Угар ске.

Од мах по том, Ка ро љи је ра дио на при до би ја њу ста нов ни штва и раза
слао је про глас ма ђар ском на ро ду, ко јим му је обе ћао аграр ну ре фор му, 
пра вед ни ју со ци јал ну по ли ти ку, за шти ту рад ни ка, оп ште пра во гла са, 
сло бо ду штам пе и го во ра, ам не сти ју за све по ли тич ке ин тер нир це и за
тво ре ни ке и збри ња ва ње де мо би ли са них вој ни ка. О до га ђа ји ма у Бу дим
пе шти, ста нов ни штво Ве ли ког Беч ке ре ка су оба ве сти ле днев не но ви не 
То рон тал у Ве ли ком Беч ке ре ку. На при сти гле ве сти у но во на ста лој си
ту а ци ји, у оп штој гро зни ци, ве ли ко беч ке реч ки Ср би су по ка за ли да су 
до ра сли вре ме ну и си ту а ци ји. У то ку пре по дне ва, 31. ок то бра 1918. го ди
не, у пор ти Ус пен ске цр кве осно ва ли су Срп ски на род ни од бор, пр ви у 
Ба на ту и уоп ште вој во ђан ским обла сти ма (Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи). С 
об зи ром на то да ни је би ло пу но вре ме на већ на том, пр вом са стан ку, тек 
осно ва ног Срп ског на род ног од бо ра, ја вио се као је дан од за да та ка да се 
де ло ва ње про ши ри на цео сред њи Ба нат, од но сно „где год има Ср ба“. Тако 
је окон ча на пр ва сед ни ца Срп ског на род ног од бо ра у Ве ли ком Беч ке ре
ку, пр во о сно ва ног На род ног од бо ра у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи. По том је 
Срп ски на род ни од бор у Ве ли ком Беч ке ре ку по чео да под сти че ор га ни
зо ва ња и осни ва ња на род них од бо ра по по ли тич ким оп шти на ма у сред
њем Ба на ту и Ба на ту уоп ште. На под стрек Срп ског на род ног од бо ра из 
Ве ли ког Бе че кре ка, као и у ме ђу вре ме ну осно ва ног Срп ског на род ног 
од бо ра у Но вом Са ду, као цен трал ног од бо ра за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу, 
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ода зва ли су се и Опов ча ни, па су у сво јој сре ди ни, по чет ком но вем бра 
1918. го ди не, по кре ну ли рад ње у том сме ру. Цен тар оку пља ња на род них 
пр ва ка у Опо ву, у пр во вре ме је био у про сто ри ја ма Цр кве не оп шти не, 
ко ја се на ла зи ла по ред ме сног хра ма (Пре нос мо шти св. Оца Ни ко ла ја). 
Ини ци ја то ри оку пља ња би ли су про та Кон стан тин и ме сни учи тељ Ђор ђе 
– Ђо ка Сте јић. Ср би, ко ји су чи ни ли ап со лут ну ве ћи ну у Опо ву по зва ли 
су и сво је су гра ђа не Хр ва те да им се при дру же у бор би за на род на пра ва, 
што су ови и учи ни ли. Оту да, су већ 6. но вем бра 1918. го ди не, на но вом 
са стан ку до не ли од лу ку о осни ва њу Срп ско хр ват ског на род ног ве ћа и 
На род не стра же. За пред сед ни ка На род ног ве ћа је био иза бран про та Кон
стан тин Ко стић, за под пред се ди ка учи тељ Ђор ђе – Ђо ка Сте јић, а за тај
ни ка (се кре та ра) Ми ша Илић, бан кар ски чи нов ник. По ред ча сни ка у 
Срп ско хр ват ско на род ном ве ћу за чла но ве би ли су иза бра ни ра та ри Ђо ка 
Гу сков, Пе ра Пе тро вач ки, Ми лан По по вић, Ра ди вој Пе рић, Ла за Ра кић, 
Жи ка Јо ва нов те од хр ват ских пр ва ка учи тељ Алек сан дар Ми кић и ра тар 
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Пе тер Па вло вач ки. За ци ље ве де ло
ва ња опо вач ког ве ћа је при хва ћен 
про грам Срп ског на род ног од бо ра 
из Но вог Са да: рад на пре у зи ма њу 
вла сти, спре ча ва њу ха о са и пљач ки, 
одр жа ва њу ре да и ми ра у оп шти ни, 
и до че ку срп ске вој ске. По сто је ћа 
угар ска оп штин ска упра ва ни је има
ла сна ге да спре чи осни ва ње и де
ло ва ње Срп ско хр ват ског на род ног 
ве ћа и ма да не вољ но, пре ћут но је 
при хва ти ла двој ност упра ве и ору
жа не сна ге. Та ко ђе, ста ра оп штин ска 
упра ва у Опо ву ни је има ла сна ге, 
сме ло сти, а ни вре ме на да по вра ти 
власт у сво је ру ке, јер се прет ход ни
ца срп ске Мо рав ске Ди ви зи је по ја

ви ла у су сед ном се лу Сеф ке ри ну. На ту вест про та Кон стан тин Ко стић и 
учи тељ Ђор ђе Сте јић су по ди гли срп ско ста нов ни штво оп шти не „на но ге“ 
и са ви ше де се ти на оки ће них се о ских ко ла су, 12. но вем бра по шли ка Сеф
ке ри ну, у су срет срп ској вој сци и ду го оче ки ва ној сло бо ди. Њи ма су се 
при дру жи ли и пред став ни ци ста ре ау стро у гар ске вла сти у прат њи са ка
то лич ким жуп ни ком. Ср да чан су срет Опов ча на са осло бо ди о ци ма пре
тво рио се у оп ште ве се ље и до го во ром да се још истог да на, зе јед но, де ле
га ци ја Опов ча на и прет ход ни ца Мо рав ске ди ви зи је, по ја ви у Опо во. Око 
шест са ти по под не, 12. но вем бра 1918. го ди не, у вој ном по рет ку, у Опо во 
је мир но, без бор бе, умар ши ра ла срп ска вој ска. По том су при пад ни ци 
срп ске вој ске и На род не стра же, не чи ње ћи од ма зду или би ло ка кво на
се ље над ци вил ним ста нов ни штвом ко је ни је би ло срп ско, за у зе ли стра
те шке по зи ци је у Опо ву. Та ко је ус по ста вљен ду го же ље ни ред и мир и 
пре ду пре ђе но евен ту ал но на си ље и пљач ке у оп шти ни. Су тра дан, не ма ју ћи 
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ви ше ни ка квог упо ри шта, ста
ра опо вач ка власт је зва нич но 
пре да ла по ли тич ку упра ву 
Срп ско хр ват ском на род ном 
ве ћу чи ји чла но ви су пре у зе
ли оп штин ску згра ду. Ота да 
је Срп ско хр ват ско на род но 
ве ће, као је ди на власт у оп шти
ни, на ста ви ло са вр ше њем сва
ко днев них по сло ва упра ве 
одр жа ва ју ћи ве зе са Срп ским 
на род ним од бо ром у Ве ли ком 
Беч ке ре ку и сре ди шним Срп
ским на род ним од бо ром у Но
вом Са ду. Ве ће је, у исто вре ме 
вр ши ло при пре ме за ор га ни
зо ва ње збо ра гра ђа на а у вези 
пред сто је ће скуп ши не. У Опо
ву су се, истог да на као и у Но
вом Са ду, по ја ви ли од штам па
ни ли сто ви Сло бо да и Срп ски 
лист. Они су на сво јим стра

ни ца ма до но си ли рас пис за 
са зив На род не скуп шти не Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом 
Са ду 25. но вем бра 1918. го ди не, у ко јем се од на ро да Вој во ди не тра жи ло 
да да од го вор „ко јој др жа ви же ле да при пад ну“. Са зив је на ла гао да сва
ка оп шти на прет ход но тре ба да иза бе ре сво је пред став ни ке – по сла ни ке 
ко ји ће их пред ста вља ти на скуп шти ни. Та ко ђе, у истим но ви на ма, као и 
пла ка ти ма ко ји су по ста вља ни на јав ним ме сти ма из не се на су пра ви ла 
по ко ји ма тре ба да се би ра ју пред став ни ци на ро да – по сла ни ци: „По сла ни
ци су ду жни да не из о став но до ђу у сед ни цу На род не скуп шти не. Пра во 
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гла са има ју сви му шки и жен ски чла но ви оп шти не, ко ји су на вр ши ли 20. 
го ди ну жи во та... Иза брат мо же би ти сва ки би рач“.

На про глас за из бор по сла ни ка за На род ну скуп шти ну у Но вом Са ду 
и по рас пи са ним пра ви ли ма, Срп ско хр ват ско на род но ве ћа у Опо ву, на 
че лу са про том Кон ста ти ном Ко сти ћем, је са звао збор гра ђа на Опо ва да 
се из ја сни по том пи та њу. На отво ре ном про сто ру ис пред град ске ку ће 
(по ли тич ке оп шти не) у Опо ву 23. но вем бра 1918. го ди не, оку пи ло се више 
сто ти на Опов ча на ко ји су нај пре са па жњом са слу ша ли про по зи ци је за 
из бор по сла ни ка ко је је про чи тао про та Кон стан тин Ко стић у свој ству 
пред сед ни ка Срп ско хр ват ског на род ног ве ћа и пред се да ва ју ћег Збо ра. 
Под пред сед ник Ђор ђе Сте јић је по том оку пље ном на ро ду ис та као зна чај 
и ва жност ове скуп шти не, а про та Кон стан тин је збо ру пред ло жио кан ди
да те за по сла ни ке: Кон стан ти на Ко сти ћа, Ђор ђе – Ђо ку Сте ји ћа, Ми шу 
Или ћа и Алек сан дра Ми ки ћа. Збор је пред ло же не кан ди да те јед но гла сно 
иза брао, а ор га ни за то ри збо ру су им уру чи ли пу но моћ ја и за пи сник са 
збо ра за скуп шти ну. Збор се окон чао уз оп ште ве се ље Опов ча на ко ји су 
уз пе сму про сла вља ли овај до га ђај. Већ су тра дан, 24. но вем бра 1918. го
ди не, иза бра ни пред став ни ци Опо ва кре ну ли ка Пер ле зу, где су ске лом 

Ва ро шка ку ћа у Опо ву ис пред ко је је 23. но вем бра 1918, одр жан збор 
Ср ба и Хр ва та за из бор по сла ни ка за На род ну скуп шти ну у Но вом Са ду
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пре шли Ти су и у Ти те лу се укр ца ли на ла ђу ко ја је пло ви ла за Но ви Сад. 
На На род ној скуп шти ни Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду 
ко ја је одр жа на 25. но вем бра 1918. го ди не, у ве ли кој са ли хо те ла Гранд 
Ма јер, са оста лим по сла ни ци ма из Ба на та, Бач ке и Ба ра ње, и опо вач ки 
по сла ни ци, ме ђу ко ји ма је био и про та Кон стан тин Ко стић, су гла са ли за 
от це пље ње од Угар ске, и при са је ди ње ње Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Кра ље
ви ни Ср би ји. 

Скуп шти на је иза бра ла сво је по ли тич ко те ло Ве ли ки На род ни са
вет, а он сво ју из вр шну власт На род ну упра ву за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу. 
Ти ме је ве ков ни сан Ср ба и дру гог сло вен ског ста нов ни штва у вој во ђан
ским обла сти ма по стао ја ва, тј. по ста ли су сло бод ни и ује ди ње њи са сво
јом бра ћом са дру ге стра не Ду на ва. 

* * *

По ује ди ње њу у за јед нич ку др жа ву 1. де цем бра 1918. го ди не, Кра љев
ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, про та Кон ста нин на ста вио је шко ло ва ње 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, где се упи сао на гру пу Исто ри ја 
и ју жно сло вен ска књи жев ност (ди пло ми рао је 1926, про фе сор ски ис пит 
је по ло жио 1928). Ње гов све ште нич ки, до бро чин ски и јав ни рад ни је остао 
не при ме ћен, па је по ста вљен у про свет но оде ље ње Бач ке жу па ни је у Сом
бо ру. По том је пре ме штен на ме сто про фе со ра сом бор ске гим на зи је (1922–
1929) и Учи тељ ске шко ле. Пре да вао је ве ро на у ку, исто ри ју, ју го сло вен ску 
књи жев ност. У про све ти је пре да но ра дио све до свог упо ко је ња 27. ок
то бра 1940. го ди не.

Био је члан Ма ти це срп ске и Исто риј ског дру штва у Сом бо ру. Иза 
се бе је оста вио низ зна чај них на уч них ра до ва о про шло сти Сом бо ра. Био 
је оже њен Де сан ком (рођ. Ива нић) са ко јом је имао си но ве Сто ја на, Стра
хи њу и Ста но ја. Кон стан ти нов ро ђе ни брат Сло бо дан је та ко ђе био све
ште ник и као иза бра ни по сла ник те ми швар ских Ср ба уче сник Ве ли ке 
на род не скуп шти не Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду 25. 
но вем бра 1918. го ди не.
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КУ ЗМАН МАР КО ВИЋ 
(1869–1956)

Ку зман Мар ко вић спа да у ред оних на род них пр ва ка ко ји на род ну 
сре ћу ни је одва јао од лич не сре ће. Оно што је го во рио на на род ним 

збо ро ви ма то је чи нио и на по ли тич ком по љу. Ве дре на ра ви био је уче
сник, ка ко на на род ним свет ко ви на ма и пра зни ци ма, та ко и у по ли тич
кој бор би за на род на пра ва. У дра ма тич ним но вем бар ским да ни ма 1918. 
gодине, био је је дан од пред вод ни ка ја се но вач ких Ср ба ко ји су, уз по моћ 
срп ске вој ске, сру ши ли ста ру ау стро у гар ску власт. По ред то га био је ак тив
ни су де о ник оства ре ња ве ков ног сна пре чан ских Ср ба – при са је ди ње ња 
Вој во ди не ма ти ци Ср би ји – ко је је из гла са но на Ве ли кој на род ној скуп
шти ни у Но вим Са ду 25. но вем бра 1918. го ди не. 

* * *
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Ку зман Мар ко вић је ро ђен 26. 
ок то бра 1869. го ди не у Лан го ве ту 
(ра ни је Лан го фел ду) у ју жном Ба
на ту, од но сно То рон тал ској жу па
ни ји у угар ском де лу Хаб збур шке 
мо нар хи је где се ње го ва по ро ди ца 
до се ли ла из По реч ја у тек осло бо ђе
ну Ср би ји, али још увек са тур ским 
гар ни зо ни ма по гра до ви ма и па шом 
у Бе о гра ду. Ње гов отац Ви кен ти је је 
био углед ни про та у се лу Ца рев цу. 
Ме ђу тим у не ком до га ђа ју се за ме
рио Тур ци ма те је мо рао да по бег не 
пред њи хом осве том. Пре ко но ћи су 
се про та Ви кен ти је и ње го ва же на 
чам цем пре ве зли пре ко Ду на ва „код 
Не ма ца“ где су се на се ли ли у се ло 
Лан го вет, у бли зи ни Бе ле Цр кве. 

Ср би, ко ји су у од но су на Ру му не би ли ве ћи на, се ло су зва ли По ља ди ја. 
Иа ко је ме то има ло срп ски пра во слав ни храм, у ко ји су по хо ди ли и Ср би 
и Ру му ни, све ште ни ка ни је би ло, те је до се ље ни про та оба вљао све ште
нич ку слу жбу. У Лан го ве ту су му се ро ди ли си но ви Ку зман и Да мјан. 

Ку зман је за по чео шко ло ва ње у род ном се лу. За тим је ишао у тр го
вач ку шко лу. Прак су, а по том и ше гр то ва ње је оба вљао код успе шних и 
по зна тих тр го ва ца. По сле не ко ли ко го ди на од лу чио је да са мо стал но от поч
не тр го ви ну. Због то га се пре се лио у обли жње али ве ће ме сто Ја се но во. У 
Ја се но ву се оже нио са Ро зом, са ко јом је до био кћер Ву ко са ву и си на Бог
да на. Ча стан, вре дан и ште дљив вре ме ном је сте као по што ва ње и углед 
ме ђу ста нов ни штвом не са мо у Ја се но ву, већ и ши ре по ју жном Ба на ту. 

По ред по сла уче ство вао је и у јав ном жи во ту где је ме ђу Ср би ма био 
је дан од ор га ни за то ра на род них свет ко ви на и пра зни ка. Био је при ло

Кузман Марковић са унуком



131

жник у ме сној пра во слав ној цр кви. По ма гао је и рад про свет них, кул тур
них и до бро чин ских срп ских дру шта ва. 

Ку зма но во де ло ва ње у есна фу, али и у јав ним по сло ви ма и у по ли
ти ци ни је мо гло да про мак не по ли циј ским вла сти ма. Та ко је по че ло да 
се пу ни ње гов по ли циј ски до си је. Као по тен ци јал но опа сан по др жа ву и 
власт ин те зив но је био пра ћен, да би по сле са ра јев ског атен та та на ау стро
у гар ског пре сто ло на след ни ка (28. ју на 1914), под оп ту жбом за ве ле и зда
ју, ме ђу пр вим Ја се но вља ни ма, је био ухап шен и осу ђен као ве ле и здај ник 
те је по слат у ин тер на ци ју у уну тра шњост Ау строУгар ске мо нар хи је. Ин
тер на ци ја Ку зма на Мар ко ви ћа од ра зи ла се и на ње го ву по ро ди цу чи ји 
чла но ви су би ли сва ко днев но ши ка ни ра ни и уни жа ва ни од по ли циј ских 
вла сти. 

По сле ин тер на ци је и ло го ри са ња вра тио се у Ја се но во. Иа ко и да ље 
под при смо тром по ли ци је, по кре нуо је ја се но вач ке Ср бе да се и у њи хо вом 
ме сту при хва те и ле че стра дал на де ца из Бо сне и Хер це го ви не, ко је је у 
вој во ђан ским обла сти ма Ба на та, Бач ке и Ба ра ње би ло у ве ли ком бро ју.

По сле про бо ја Со лун ског фрон та 15. сеп тем бра 1918. го ди не, у си ло
ви том на ле ту срп ске вој ске рас па да ле су се ау стро у гар ске вој не ли ни је. 
Од ба че на и по ра же на оку па ци о на ар ма да, под стал ним го ње њем срп ске 
вој ске, по вла чи ла се пре ма се ве ру, од но сно сво јим гра ни ца ма, што је иза
зва ло ве ли ко не за до вољ ство ста нов ни штва, па ни ку и не ре де у угар ском 
де лу Хаб збур шке мо нар хи је. У Бу дим пе шти у но ћи из ме ђу 30. и 31. ок то бра 
1918. го ди не, из би ла је ре во лу ци ја „је се њих ру жа“, ко ја је до ве ла Ма ђар
ско на род но ве ће са Ка ро љи јем на че ло Угар ске. Од мах по том, Ка ро љи је 
ра дио на при до би ја њу ста нов ни штва и ра за слао је про глас ма ђар ском 
на ро ду, ко јим му је обе ћао аграр ну ре фор му, пра вед ни ју со ци јал ну по
ли ти ку, за шти ту рад ни ка, оп ште пра во гла са, сло бо ду штам пе и го во ра, 
ам не сти ју за све по ли тич ке ин тер нир це и за тво ре ни ке и збри ња ва ње де мо
би ли са них вој ни ка. О до га ђа ји ма у Бу дим пе шти, ста нов ни штво Ја се но
ва оба ве сти ле су но ви не на ма ђар ском је зи ку ко је су сти за ле из окол них 
гра до ва. На при сти гле ве сти у но во на ста лој си ту а ци ји, у оп штој гро зни ци, 
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ја се но вач ки Ср би су од лу чи ли да се 
по кре ну и ор га ни зу ју по го то во ка да 
су до њих сти гле ве сти о ства ра њу 
пр вих Срп ских на род них од бо ра/
ве ћа у Ве ли ком Беч ке ре ку (31. ок то
бра 1918), Те ми шва ру (31. ок то бра 
1918) и Вр шцу (по чет ком но вем бра 
1918) и Но вом Са ду (3. но вем бра 1918), 
као цен трал ном од бо ру за Ба нат, 
Бач ку и Ба ра њу од но сно Вој во ди ну. 
Има ју ћи у па ме ти шта се све до га
ђа ло са Ср би ма то ком про те клих 
рат них го ди на ја се но вач ки Ср би су 
би ли ре ше ни да их до га ђа ји не пре
тек ну и да суд би ну узму у сво је ру ке. 
Ве ли ко охра бре ње им је да ва ло при
су ство је ди ни ца Мо рав ске и Ко њич
ке ди ви зи је срп ске вој ске, ко ја је од 
по чет ка но вем бра при сти гла на оба
ле Ду на ва. 

На тај ном са стан ку ко ји је одр
жан 6. но вем бра 1918. го ди не у про сто ри ја ма ме сне Срп ске бан ке од лу
чи ли су да осну ју Срп ски на род ни од бор/ве ће и Срп ску на род ну стра жу 
и спрем но до че ка ју је ди ни це срп ске вој ске. У тој на ме ри пред у хи три ле 
су их пр ве је ди ни це Мо рав ске и Ко њич ке ди ви зи је ко је су пре шле ре ку 
Ду нав и по ја ви ле се у Ја се но во 8. но вем бра 1918. Ор га ни за ци о ни од бор на 
чи јем че лу је био Ку зман Мар ко вић их је до че као у ве се љу. У све чар ској 
ат мос фе ри ја се но вач ки Ср би су пе смом и да ро ви ма до че ка ли осло бо ди
о це. Вој нич ко и пле ме ни то др жа ње срп ске вој ске при ли ком за по се да ња 
Ја се но ва за ди ви ло је све ста нов ни штво. Срп ска вој ска умар ши ра ла је у 
Ја се но во у са вр ше ном по рет ку, без пљач ка ња и уби ја ња оних ко ји ни су 

Кузман и Ружа (Роза) Марковић, 
Јасеново(Лангефелд) 1905.
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Ср би. Та ко ђе срп ска вој ска ни је спро во ди ла хап ше ња и ло го ри са ња ста
нов ни штва из чи јих по ро ди ца су би ли до ју че ра шњи вој ни ци не при ја те
ља. Срп ска вој ска је за по се ла све ва жне по ло жа је у ме сту и ус по ста ви ла 
сво ју вој ну ко ман ду. Уве ден је ред, мир и пу на за шти та свих гра ђа на. Ја
се но вач ки Ср би су, уз по др шку срп ске вој ске, још истог да на сме ни ли 
ста ру ма ђар ску власт и фор ми ра ли но ву оп штин ску власт, на чи јем че лу 
је био иза бран Ми та Ми ле тић. 

Оку пља ње на род них пр ва ка у Ја се но ву, по ред по ли тич ке оп шти не, 
био је и у Цр кве ној оп шти ни Срп ске пра во слав не цр кве у пор ти хра ма 
Све тог Пе тра и Па вла, где је 22. но вем бра 1918. го ди не про чи тан рас пис 
ко ји се по ја вио 19. но вем бра 1918. го ди не у но ви на ма Срп ски лист (Ор ган 
Срп ског на род ног од бо ра у Но вом Са ду) и Сло бо да (Со ци јал де мо крат ски 
днев ник), за са зив На род не скуп шти не Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве
на у Но вом Са ду ра ди тра же ња од го во ра „ко јој др жа ви же ле да при пад
ну“. Са зив је на ла гао да сва ка оп шти на прет ход но тре ба да иза бе ре сво је 
пред став ни ке – по сла ни ке. Та ко ђе, у истим но ви на ма као и пла ка ти ма 
ко ји су по ста вља ни на јав ним ме сти ма из не се на су пра ви ла по ко ји ма 
тре ба да се би ра ју пред став ни ци на ро да – по сла ни ци: „По сла ни ци су ду
жни да не из о став но до ђу у сед ни цу На род не скуп шти не. Пра во гла са 
има ју сви му шки и жен ски чла но ви оп шти не, ко ји су на вр ши ли 20. го
ди ну жи во та... Иза брат мо же би ти сва ки би рач“.

На про глас за из бор по сла ни ка за На род ну скуп шти ну у Но вом Саду 
и по рас пи са ним пра ви ли ма, ја се но вач ки Ср би су, у при су ству иза бра
них ча сни ка на че лу са Ми том Ми ле ти ћем, са зва ли збор гра ђа на Ја се но
ва да се из ја сни по том пи та њу. За пе ро во ђу збо ра иза бран је Све то зар 
Вук са но вић. На отво ре ном про сто ру ис пред цр кве ног хра ма 22. но вем
бра 1918. го ди не, оку пи ло се ви ше сто ти на Ср ба ко ји су нај пре са па жњом 
са слу ша ли про по зи ци је за из бор по сла ни ка, ко је је про чи тао у свој ству 
пред сед ни ка ор га ни за ци је збо ра Ми та Ми ле тић. Тим по во дом об зна ње
но је да да Ср ба у Ја се но ву има пре ко 4500 ду ша, те да се по про чи та ним 
про по зи ци ја ма би ра пет по сла ни ка. Та ко ђе је оку пље ном на ро ду ука за но 
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на ва жност и зна чај ове скуп шти не. Ми ле тић је по том пред ло жио да ја
се но вач ки кан ди да ти за по сла ни ке бу ду Ку зман Мар ко вић, Че до мир Ра
до јев, Пе рат Пер чи нов, Ни ко ла Па суљ, а из обли жњег Ки си ће ва Жи ва 
Јан ку лов. При сут ни на род их је иза брао јед но ду шно акла ма ци јом и уз
ви ци ма „Жи ве ла Ср би ја!“ 

Записник за избор посланика за Народну скупштину у Новом Саду, 
Јасеново, Банат
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За два да на иза бра ни по сла ни ци из Ја се но ва кре ну ли су за Но ви Сад 
на пред сто је ћу На род ну скуп шти ну Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на 
где су 25. но вем бра 1918. го ди не, у ве ли кој са ли хо те ла Гранд Ма јер, са 
оста лим по сла ни ци ма из Ба на та, Бач ке и Ба ра ње од лу чи ли о от це пље њу 
од Угар ске, и при са је ди ње њу Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји. 
Скуп шти на је иза бра ла сво је по ли тич ко те ло Ве ли ки На род ни са вет, а он 
сво ју из вр шну власт На род ну упра ву за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу. Ти ме је 
ве ков ни сан Ср ба и дру гог сло вен ског ста нов ни штва у вој во ђан ским обла
сти ма по стао ја ва, тј. по ста ли су сло бод ни и ује ди ње њи са сво јом бра ћом 
са дру ге стра не Ду на ва.

* * *

По ује ди ње њу у за јед нич ку др жа ву 1. де цем бра 1918. го ди не (Кра љев
ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца), Ку зман Мар ко вић је на ста вио са при вред

Пуномоћ Кузман Марковић
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ним и јав ним де ло ва њем. Имао је зна чај ног ути ца ја на при вред ни и јав ни 
жи вот у Ја се но ву. Ве се ле на ра ви уче ство вао је у ор га ни за ва њу про сла ва, 
свет ко ви на и кул тур них до га ђа ња. 

Април ски рат и оку па ци ју отаџ би не у Дру гом свет ском ра ту до че као 
је као пен зи о нер у Ја се но ву. По сле осло бо ђе ња, у вре ме ну ко му ни стич ке 
дик та ту ре жи вео је по ву че но и скром но, све док се ни је 1956. го ди не упо
ко јио. Са хра њен је на ме сном пра во слав ном гро бљу у Ја се но ву.
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СА ВА ПУТ НИК 
(1869–1942)

Сту пив ши у ред пи то ма ца Те ке ли ја ну ма Са ва Пут ник је био пред о
дре ђен за ве ли ка де ла. Пре ва лив ши пут од се о ског де ра на из бач ког 

се ла Ко ви ља до Пе ште, Ве ли ке Ки кин де и Ве ли ког Беч ке ре ка по стао је 
пер ја ни ца и узда ни ца сво ме ро ду. Обра зо ван и уман мо гао је да до бро са
гле да на ко ји на чин мо же да се по мог не вла сти том ро ду ко ји је на ис те ку 
де вет на е стог ве ка био оп хр ван не ма лим бри га ма – на ци о нал ним на за
до ва њем у про свет ном и кул тур ном по гле ду и што је нај за бри ња ва ју ће 
де мо граф ским опа да њем, ко је је узро ко ва но ин сти ту ци о нал ном аси ми
ла ци јом. Сма трао је сво јом оба ве зом да се укљу чи у бор бу за пра во и 
прав ду сво га на ро да. Као пер ја ни ца Ср ба из Ве ли ки Ки кин де уче ство вао 
је у бур ним око то бар ским и но вем бар ским да ни ма 1918. го ди не, ко ји су 
до ве ли до оствaрења ве ков ног сна пре чан ских Ср ба: осло бо ђе ње и ује ди
ње ње са сво јом бра ћом са дру ге оба ле Ду на ва и Са ве.
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* * *

Са ва Пут ник пр ве нац Га вре и Ане, ро ђен је 1869. го ди не у Ко ви љу у 
Бачбо дро шкој жу па ни ја у угар ском де лу Ау строУгар ске мо нар хи је. У 
ме сној срп ској ве ро и спо вед ној шко ли за по чео је шко ло ва ње. Срп ску гим
на зи ју је по ха ђао у Но вом Са ду, а по ње ном окон ча њу по стао је пи то мац 
Те ке ли ја ну ма и упи сао Прав ни фа кул тет у Бу дим пе шти. За вре ме сту ди
ја био је члан Уни вер зи тет ске омла ди не и ва тре ни ми ле ти ће вац. По сле 
сту ди ја је по ло жио адво кат ски ис пит и у Ве ли кој Ки кин ди отво рио адво
кат ску кан це ла ри ју и за сно вао по ро ди цу са Де сан ком Би бић. По до ла ску 
у Ве ли ку Ки кин ду, Са ва Пут ник се укљу чио у дру штва ни жи вот ко ји су 
чи ни ла број на про свет на, кул тур на, до бро чин ска и на ци о нал на дру штва 
(Срп ска чи та о ни ца, До бро твор на за дру га срп ки ња, Срп ско пе вач ко дру
штво, Со кол ско дру штво итд.), кроз ко ја су Ср би у Хаб збур шкој мо нар
хи ји не го ва ли свој на ци он, са би ра ли се и бра ни ли се од ин сти ту ци о нал не 
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аси ми ла ци је. Ка ко у Ве ли кој Ки кин ди ни је уга сло се ћа ње на Ве ли ко ки
кинд ски ди стрикт и Вој вод ство Ср би ју и Те ми швар ски Ба нат, жи ве ле су 
на де да ће се бор ба за већ јед ном по стиг ну то по но во об но ви ти. Ту ми сао 
су не го ва ли и про па ги ра ли по је дин ци, али и гру пе обра зо ва них Ср ба 
(учи те љи, про фе со ри, све ште ни ци, тр гов ци, адво ка ти, ле ка ри, апо те ка ри, 
за на тли је), ко јих у Ве ли кој Ки кин ди ни је не до ста ја ло. Пут ник је по чео је 
да пи ше члан ке за Срп ски лист и Срп ски илу стро ва ни ка лен дар. При ли
ком зна чај них пра зни ка и ва жних да ту ма за Ср бе, ка да су ор га ни зо ва не 
бе се де и три би не, ко је је ор га ни зо ва ла Срп ска чи та о ни ца, у ко јој је био 
члан, др жао је пре да ва ња. Та кве при ли ке су ути ца ле да се мла ди адво кат 
укљу чи и у по ли тич ки жи вот ко ји је у Ве ли кој Ки кин ди био раз ви јен и 
ра зно вр стан. Ње го во дру штве но и по ли тич ко де ло ва ње, у ко јем је ис по
љио уче ност и енер ги ју, до ве ло га је до то га да са исто ми шље ни ци ма др 
Ран ком Гра ни ћем и Ми хај лом Ко си ћем по кре нуо фор ми ра ње Срп ске 
стран ке, а по том са бра ћом Јак шић на осни ва њу Срп ске де мо крат ске 
стран ке. 

Пред по че так Пр вог свет ског ра та Са ва Пут ник се већ афир ми сао као 
је дан од идеј них во ђа Ср ба у гор њем Ба на ту, од но сно То рон тал ској жу
па ни ји. Оту да је 1914. го ди не, у об ра чу ну ау стро у гар ске вла сти и ње ном 
број ном по ли циј ском слу жбом са срп ским пр ва ци ма у Ве ли кој Ки кин ди, 
ме ђу пр ви ма био еви ден ти ран као ове ја ни Ср бин и не при ја тељ Мо нар хи је. 
Ста вљен је под при смо тром, а по том и ухап шен. На мон ти ра ном и тип ски 
из ре жи ра ном су ђе њу ко је је би ло при пре мље но за на ци о нал не пр ва ке 
Пут ник је осу ђен као ве ле и здај ник. По пре су ди је још јед но вре ме био у 
град ском за тво ру а по том ин тер ни ран у уну тр шњост Угар ске. За то вре
ме, ње го ва по ро ди ца је би ла ста вље на под при смо тру и ши ка ни ра на од 
ло кал них по ли циј ских вла сти и ин стру и са них ху шка ша.

Пред крај Ве ли ког ра та, у су тон цр ножу те мо нар хи је, пу штен је ку ћи. 
Ин тер на ци ја и за твор ско утам ни че ње ни је сло ми ло Пут ни ка, те је по по
врат ку из угар ског ка за ма та у Ве ли ку Ки кин ду био ре шен да се по но во 
упу сти у по ли тич ку бор бу за на ци о нал ну еман ци па ци ју Ср ба у Угар ској. 
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Вест о сло му ау строугар ске, не мач ке, а по том и ка пи ту ла ци ја бу гар ске 
вој ске на Со лун ском фрон ту, и њи хо во кон стант но по вла че ње ка сво јим 
гра ни ца ма, бр зо се про не ла по вој во ђан ским обла сти ма (Ба на ту, Бач кој 
и Ба ра њи) и ве ћим гра до ви ма, па и Ве ли кој Ки кин ди. Сва ко днев не ло ше 
и кон тро верз не ве сти са фрон та до дат но су уно си ле нај пре не ла го ду, а 
по том и страх код ста нов ни штва. Док су јед ни би ли шо ки ра ни и де пре
сив ни, дру ги су би ли оку ра же ни. У крај ње на пе тој си ту а ци ји у гра ду, то
ком ок то бар ских и но вем бар ских да на 1918. го ди не, Са ва Пут ник се са 
дру гим срп ским ро до љу би ма и пр ва ци ма по чео све че шће са ста ја ти и 
рас пра вља ти у ком прав цу тре ба да иде њи хо во де ло ва ње. Из бе га ва ју ћи 
увек буд ну ау стро у гар ску по ли ци ју и њи хо ву аген ту ру, ко ја је вр ши ла да
но ноћ ну при смо тру срп ских пр ва ка, ве ли ко ки кинд ски ро до љу би су ус
по ста ви ли ве зе са су на род ни ци ма де мо крат ске по ли тич ке ори јен та ци је 
у окол ним ва ро ши ма, али и у Те ми шва ру, Сом бо ру, Ве ли ком Беч ке ре ку, 
па и За гре бу. Ве сти су до би ја ли при ват ним ка на ли ма од ро ђа ка и при ја
те ља ко ји су би ли мо би ли са ни у ау стро у гар ске вој не је ди ни ца ма, али и 
кроз до ступ ну штам пу (угар ску али и ју го сло вен ску, тј. за гре бач ку). На
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ро чи то је био тра жен (при ват ним ка на ли ма) Глас Сло ве на ца, Хр ва та и 
Ср ба (Глас СХС), ко ји се штам пао у За гре бу и био ор ган та мо шњен На
род ног ви је ћа Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба (НВ СХС). Глас Сло ве на ца, Хр
ва та и Ср ба је на сво јим стра ни ца ма, ма да не у ве ћем бро ју, до но сио тек
сто ве и о Вој во ди ни па и „Ре зо лу ци ју не за ви сних Ср ба и Хр ва та из Ју жне 
Угар ске“ до не ту на са стан ку срп ских и бу ње вач ких пр ва ка у Су бо ти ци 
2. ок то бра 1918. го ди не. У Ре зо лу ци пр ви пут јав но из ре кла мо гућ ност 
от це пље ња Бач ке, Ба на та и Ба ра ње од Ау строУгар ске. У њој се ис та кло 
да не за ви сни Ср би и Хр ва ти из Ју жне Угар ске сма тра ју ...„ је ди но ми ров
ну кон фе рен ци ју за мје ро дав ну у по гле ду ре ше ња ју го сло вен ског пи та
ња, а у ве зи са Бач ком, Ба ра њом и Ба на том, као бу ду ћим са став ним ди
је лом сло бод не за јед нич ке ју го сло вен ске др жа ве сви ју Ју го сло ве на...“ До
пу ње ну Ре зо лу ци ју је у За греб, На род ном ви је ћу СХС, до нео ком по зи тор 
Пе тар Ко њо вић из Сом бо ра, ко га су овла сти ли Ти хо мир Осто јић, Иг њат 
Па влас и Јо ван Ла ло ше вић. По при спе ћу у За греб, На род но ви је ће СХС 
је већ 26. ок то бра узе ло у раз ма тра ње Ре зо лу ци је и до не ло од лу ку да „Ти
хо ми ру Осто ји ћу ва ља од го во ри ти да ми сли мо на њих, као и на се, па да 
тре ба да се са ми до го во ре и уре де ме ђу се, те да до ђу на до го вор с На род
ним ви је ћем.“ По ред то га, ве ли ко ки кинд ски срп ски пр ва ци (де мо кра те 
и ли бе ра ли) још од сре ди не ле та 1918. го ди не, одр жа ва ли су ве зе, па и 
пре пи ску, са ју го сло вен ским пр ва ци ма, чла но ви ма На род ног ви је ћа Сло
ве на ца, Хр ва та и Ср ба. На јед ном од са ста на ка вој во ђан ских пр ва ка у Су
бо ти ци, ко ји је одр жан у ку ћи бу ње вач ког пр ва ка Ал бе Ма ла гур ског, 24
25. ок то бра 1918, од лу че но је да се у име пре став ни ка Вој во ди не у „Сре
ди шњи од бор“ На род ног ви је ћа у За гре бу де ле ги ра Ва са Ста јић. У На род
но ви је ће су ра зним по во ди ма од ла зи ли и жуп ник Бла шко Ра јић, Пе тар 
Ко њо вић, Јо ван Ла ло ше вић, Мир ко Ив ко вић Иван де кић, Сти пан Вој нић 
Ту нић и дру ги. У но ви на ма Глас Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба, чи ји је уред
ник био Ср ђан Бу ди са вље вић, об ја вље но је ви ше чла на ка о ста њу и рас
по ло же њу на ро да у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи, ко је су на пи са ли Ва са Ста
јић, Ми лан Ка ђа нин, Н. Ми лу ти но вић и дру ги. Та ко ђе, на род ни пр ва ци 
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из На род ног ви је ћа ус по ста ви ли су кон так те и во ди ли ди ја лог са ис так
ну тим лич но сти ма из Ба на та и Бач ке. 

То ком ок то бра 1918. го ди не, пре чан ски Ср би су ор га ни зо ва ли ви ше 
са ста на ка ра ди до го во ра, кон сул та ци ја и ста ва ра ња по ли тич ких плат
фор ми. Пр ве са стан ке су ини ци ра ли Ти хо мир Осто јић и Ва са Ста јић који 
су сма тра ли да је Су бо ти ца нај по год ни ја због чво ри шта во зо ва. На јед ној 
од одр жа них кон фе рен ци ја (27. ок то бра 1918), ко ја је одр жа на у Су бо ти
ци у ку ћи адво ка та Јо ва на Ма ној ло ви ћа, ис пред ве ли ко кинд ских Ср ба 
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при су ство вао је про фе сор Ђор ђе Гру јић као пред став ник Ср ба из Ве ли
ке Ки кин де. Оп ште ми шље ње је би ло да је у Хаб збур шкој мо нар хи ји си
ту а ци ја ве о ма те шка, да су ра су ло и рас пад др жа ве ве о ма из ве сни, те да 
мо ра ју да се пре ду зму по ли тич ки ко ра ци, ко ји би пред у пре ди ли не по во
љан ис ход по Ср бе у Угар ској. То је под ра зу ме ва ло ства ра ње сво јих по
ли тич ких те ла, ко ја би, на осно ву Вил со но вих на че ла о пра ву на ро да на 
са мо о пре де ље ње, при пре ми ла скуп шти ну, где би се на род од лу чио у ко
јој др жа ви же ли да жи ви.

У окол но сти ма ка да је срп ска вој ска го то во са свим осло бо ди ла сво
ју отаџ би ну и из би ла пред ка пи је свог пре стол ног гра да и Ду на ва, у Ве
ли ком Беч ке ре ку и Те ми шва ру су 31. ок то бра осно ва ни срп ски на род ни 
од бо ри/ве ћа. У Те ми шва ру, истог да на су се та ко ђе ор га ни зо ва ли Ру му ни, 
Нем ци и Ма ђа ри. Од лу ка Ср ба у два ба нат ска гра да, да сво ју сре ћу по
тра же са ми, про ис ти ца ла је из гор ких ис ку ста ва ко ја су има ли у про шло
сти, у ко јој је пре о вла да ва ла се бич ност вла да ју ћих на ци ја. С тим у ве зи, 
на осни ва њу срп ског ве ћа у Те ми шва ру вла ди ка др Ге ор ги је (Ле тић) је изме
ђу оста лог ре као: „Вре ме на су вр ло ва жна. Тре ба и ми да се до стој ни ма 
по ка же мо за та ве ли ка вре ме на. По треб но је да има мо при себ ност ду ха 
и здра во га ра зу ма и да се не да де ма ха тре нут ним осе ћа ји ма. По ло жај и при
ли ке тре ба до бро про ме ри ти. Цео свет је усво јио на че ла нај мо дер ни ја и 
нај у зви ше ни ја, а и то цр ква про по ве да, да се да де сло бо да раз вит ка сви ма 
на ро ди ма. Тим на че ли ма не мо же се ни шта од у пре ти и она ће се оства ри
ти“. При ли ком осни ва ња те ми швар ског ве ћа ис так ну то је опре де ље ње за 
жи вот у за јед нич кој ју жно сло вен ској др жа ви „ми се од тог ста бла сво га 
от це пи ти не мо же мо. Ка да се из бо ре пра ва дру гих на ро да и ми има мо 
сво ја пра ва и зах те ве. Та пра ва и зах те ви са др жа ни су у про гла су На род
ног ве ћа у За гре бу“. Са иде јом да се по ве жу сви Ср би у Угар ској по слат је 
је дан члан у За греб. Исто вре ме но су упу ће ни по зи ви Ср би ма у ба нат ским 
гра до ви ма да се и они ор га ни зу ју у по ли тич ка те ла, од но сно да и они у 
сво јим сре ди на ма при сту пе осни ва њу на род них ве ћа/од бо ра. Упу ћен је 
еми сар у Ве ли ку Ки кин ду ко ји би под ста као та мо шње Ср бе да ор га ни зују 
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сво је на род но ве ће/од бор, а у Те ми швар је при сти гао пред став ник вр шач
ких Ср ба. У истом да ну, 31. ок то бра 1918, ка да је осно ва но те ми швар ско 
Срп ско на род но ве ће, у Ве ли ком Беч ке ре ку са мо у пре по днев ним ча со
ви ма, осно ван је Срп ски на род ни од бор са Ан дри јом Ва си ћем на че лу. 
По сле пар да на је осно ва но Срп ско на род но ве ће у Вр шцу на че лу са Слав
ком Ми ле ти ћем. На тај на чин, кра јем ок то бра и по чет ком но вем бра 1918. 
го ди не от по чео је про цес по ли тич ког ор га ни зо ва ња Ср ба у Ба на ту. 

Иа ко ве ли ко ки кинд ски ло кал ни ли сто ви на ма ђар ском и не мач ком 
је зи ку ни су пи са ли о ствар ном ста њу и до га ђа ји ма на фон то ви ма и у др жа
ви, ве сти о ре во лу ци ји „је се њих ру жа“ и фор ми ра ње де мо крат ске вла де 
у Бу дим пе шти, на че лу са гро фом Ка ро љи јем, бр зо се про чу ла. Та ко је, до
бро оба ве ште ни под жу пан То рон тал ске жу па ни је, ко ји је био при ста ли ца 
но ве де мо крат ске угар ске вла сти, 3. но вем бра 1918. го ди не о то ме зва нич
но оба ве стио гра до на чел ни ка Лу ку Ма јин ског. Исто вре ме но је за тра жио 
да се са зо ве са ста нак углед них гра ђа на, где би се рас пра вља ло о но во на

Српска војска у тријумфалном маршу, Велика Кикинда 1918.
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ста лој си ту а ци ји у Угар ској, од но сно Ве ли кој Ки кин ди. Иа ко је у гра ду 
био ста ци о ни ран Ше сти ху сар ски пук ау стро у гар ске вој ске, по ста нов
ни штво се вер ног Ба на та нај ве ћи иза зов су би ле пљач ке и не ми ри ко је су 
иза зи ва ли по врат ни ци са фрон то ва, тзв. „зе ле ни ка дар“. Са ста нак је зака
зан за на ред ни дан. У Град ској ку ћи су се оку пи ли пред став ни ци Ср ба, 
Ма ђа ра и Не ма ца и по сле раз ма тра ња но во на ста ле си ту а ци је до не ли од
лу ку о фор ми ра њу гар де, ко ја би би ла са ста вље на од сва три на ро да. За 
за по вед ни ка је по ста вљен град ски ка пе тан др Кар ло Кунгл. По том су ве
ли ко кинд ски Ср би у Цен трал ној основ ној шко ли одр жа ли са ста нак, на 
ко јем су при хва ти ли уче шће у гар ди и упу ти ли се ка Град ској ку ћи ра ди 
сту па ња у ре до ве гар де. Не ко ли ци на мла ди ћа се огр ну ла срп ским тро
бој ка ма, а по сту па њу у гар ду су за ме ни ли мо нар хиј ске ко кар де срп ским. 
Тим чи ном, Ве ли ка Ки кин да је би ла из у зе так од дру гих вој во ђан ских 
гра до ва у но вем бар ским до га ђа ји ма, јер су Ср би би ли у ме шо ви тој гар ди 
у ко јој су се на о ру жа ли пре осни ва ња свог на род ног од бо ра.

У Но вом Са ду, као по ли тич ком сре ди шту пре чан ских Ср ба, 3. но
вем бра 1918. го ди не, осно ван је Срп ски на род ни од бор као цен трал но по
ли тич ко те ло за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу. На род ни од бор у Но вом Са ду из
ра стао је из Сре ди шњег од бо ра за збри ња ва ње рат не си ро ча ди из Бо сне 
и Хер це го ви не у Бач кој, Ба на ту и Ба ра њи. На сво јој пр вој осни вач кој сед
ни ци до нео је и од лу ку о по кре та њу срп ског по ли тич ког ли ста, по сред
ством ко јег ће оба ве шта ва ти јав ност о сво јим на ме ра ма и до га ђа ји ма, који 
су се вр то гла во од ви ја ли. Са по ја вом и ди стри бу ци јом Срп ског ли ста, 
ор га на Срп ског на род ног од бо ра у Но вом Са ду, ин фор ма ци је о ста њу на 
фрон ту и ју жној Угар ској, тј. Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи, по ста ле су по у зда не 
и до ступ не срп ском гра ђан ству. Оту да је већ у пр вом бро ју Срп ског ли ста, 
ор га ну Срп ског на род ног од бо ра, од 5. но вем бра 1918. го ди не, упу ћен 
„Про глас“ у ко јем се ука зу је на пра во срп ског на ро да у Угар ској да од лу
чу је о сво јој суд би ни. Опи су је се осни ва ње Срп ског на род ног од бо ра у 
Но вом Са ду и ње го ви ци ље ви. У истом бро ју, у члан ку под на сло вом „По
крет ме ђу Ср би ма у Ба на ту“, опи су је се по крет ме ђу Ср би ма у Ве ли ком 
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Беч ке ре ку и око ли ни, ко ји је за та ла сао Ба нат. У на ред ном бро ју Срп ског 
ли ста, од 9. но вем бра, Но во сад ски од бор је, у члан ку „Ор га ни зуј мо се хит
но!“, по звао „сва срп ска ме ста у ко ји ма жи ви наш на род ма ко је ве ре био“ 
да хит но ор га ни зу је сво је на род не од бо ре. 

За то вре ме, Ср би у Пан че ву и Ве ли кој Ки кин ди су већ од ма кли у при
пре ма ма за осни ва ње свог на род ног од бо ра/ве ћа. Пред лог за ства ра ње 
ве ли ко кинд ског ве ћа, упу тио је и члан На род ног ве ћа Сло ве на ца, Хр ва
та и Ср ба у За гре бу Све то зар При би ће вић, пре ко Гру је Гру ји ћа. Он се 
кра јем ок то бра и по чет ком но вем бра 1918. го ди не, обра тио пу тем по ру ке 
јед ном од срп ских пр ва ка, про ти Сто ја ну Јак ши ћу, са пред ло гом да се у 
Ве ли кој Ки кин ди по ра ди на осни ва њу срп ског по ли тич ког те ла, од но сно 
на род ног ве ћа. С тим у ве зи, де се так да на од осни ва ња Срп ског на род ног 
ве ћа/од бо ра у Ба на ту и све га не де љу да на од осни ва ња но во сад ског на
род ног од бо ра, као глав ног од бо ра за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу, и оп штег по
зи ва да та кав чин сле де и оста ле по ли тич ке оп шти не ши ром Вој во ди не, 
и Ср би у Ве ли кој Ки кин ди су осно ва ли Срп ско на род но ве ће (истог да на 
су осно ва ни и Ма ђар ско на ци о нал но ве ће и Не мач ко на ци о нал но ве ће). 
Том чи ну су прет хо ди ле при пре ме ко је су до да та ља уса гла ше не на са стан
ци ма срп ских пр ва ка (кул тур них, ду хов них и јав них де лат ни ка), ко ји су 
се сва ко днев но одр жа ва ли у учи тељ ској би бли о те ци Цен трал не основ не 
шко ле, а по том у про сто ри ја ма пе вач ког дру штва „Гу сле“, где се оку пи ло 
пре ко сто ти ну љу ди. На са стан ку у про сто ри ја ма пе вач ког дру штва иза
бран је кан ди да ци о ни од бор за осни ва ње на род них од бо ра у Ве ли кој Ки кин
ди и око ли ни. Са ва Пут ник је при су ство вао свим са стан ци ма и при премним 
рад ња ма на ор га ни зо ва њу Срп ског на род ног ве ћа у Ве ли кој Ки кин ди, 
што је тре ба ло да до ве де до крај њег ре зул та та, да оно по ста не во де ћи по
ли тич ки на ци о нал ни фак тор, а срп ска гар да као ору жа на сна га Ве ћа до
ми нан та, уме сто ме шо ви те гар де на че лу са др Кун глом.

На род ни збор, на ко јом је тре ба ло да се осну је на род но ве ће Ср ба у 
Ве ли кој Ки кин ди, за ка зан је за 10. но вем бар 1918. го ди не, у пор ти пра во
слав ног хра ма Све тог Ни ко ле. Збор је отво рио Мар ко Бог дан, пред сед ник 
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Срп ске па во слав не цр кве не оп шти не. По том су, освр нув ши се на до са
да шње до га ђа је, раз ло ге и ци ље ве оку пља ња и осни ва ња Срп ског на род
ног ве ћа обра зло жи ли Сто јан Јак шић и Ђор ђе Гру јић. За тим је при пре
мље ну ре зо лу ци ју о осни ва њу На род ног ве ћа про чи тао др Са ва Пут ник. 
Збор је иза брао пе де сет чла но ва Ве ћа: Сто јан Јак шић, Ка мен ко Бран чић, 
др Са ва Пут ник, др Ми ли вој Кан ђе лац, Ђор ђе Гру јић, Сте ва Ма ној ло вић, 
Ко ста Ше вић, Слав ко Ла ко вић, Ми лош Бан дић, Ми та Ва сић, Све то зар 
Удиц ки, Мар ко Бог дан, Јо ца Бу ди шин, Ар ка ди је Гај ски, Ми лу тин Јак шић, 
Ми ли вој Ра до вић, др Жар ко Јак шић, др Мар ко Јо(в)ано вић, Ми лан Пе
цић, Си ма Јо ва но вић, Ко ста Ра до вић, Јо ван Пе тро вић, Ни ка Ми ли ћев, 
Ла за Бар ту лов, Пе ра По по вић, Урош Но ва ко вић, Ђо ка не ду чин, Алек сан
дар Пе тро вић, Но вак Три фу нац, Гли ша Не ду чин, Ми лан Бо ка нић, Ђор ђе 
Око ли ша нов, Бог дан Коц ка ров, Га вра Бу ди шин, Ми лан Вла о вић, Ми лан 
Ран ков, Јеф та Јо ва но вић, Ан дри ја Бо го са вљев, Ми лош Си мић, Че да Ве
се ли нов, Бог дан Тер зин, Бо го љуб Си мић, Ми хај ло Ра дој чић, Ти хо мир 
Тре ћа ков, Сте ва Ва сић, др Све ти слав Ми хај ло вић, др Жар ко Јан ко вић, 
Са ва Не ду чин, Пе ра Кра син и Ђу ра Ши бул. За пред сед ни ка је иза бран 
Мар ко Бог дан а за по ча сног пред сед ни ка Ми лу тин Јак шић. У Изр шни 
од бор су иза бра ни Ми лош Бан дић, Јо ца Бу ди шин, Ми та Ва сић, Ар ка ди је 
Гај ски, Ђор ђе Гру јић, Сто јан Јак шић, Си ма Јо ва но вић, др Ми ли вој Кан ђе
лац, Слав ко Ла ко вић, Сте ва Ма ној ло вић, др Са ва Пут ник, Ко ста Ше вић 
и Ка мен ко Бран чић. Иза бра на те ла су по том од лу чи ла да оба ве сте нај ши
ру јав ност о осни ва њу Ве ћа, од но сно Ре зо лу ци ји. Од лу че но је да се текст 
Ре зо лу ци је по себ но од штам па као пла кат и та ко ра за шље, од но сно ока чи 
по гра ду и окол ним ме сти ма. Сма тра ју ћи се де лом за по че тог по ли тич ког 
бу ђе ња Ср ба у Вој во ди ни, Из вр шни од бор Срп ског на род ног ве ћа у Ве ли
кој Ки кин ди је од ре дио сво је пред став ни ке за Те ми швар (Ко ста Ше вић), 
Вр шац (др Све ти слав Ми хај ло вић), Ве ли ки Беч ке рек (Слав ко Ла ко вић и 
Си ма Јо ва но вић) и у Но ви Сад (Ђор ђе Гру јић и Јо ца Бу ди шин). Иза сла
ни пред став ни ци су има ли за да так да ко ор ди ни шу и уса гла се де ло ва ња 
осно ва них срп ских на род них ве ћа/од бо ра ка за јед нич ком оп ште при хва
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ће ном ци љу: при пре ми за до чек срп ске вој ске и ор га ни зо ва њу скуп шти не, 
на ко јој би на род, на осно ву Вил со но вог про кла мо ва ног пра ва на са мо о пре
де ље ње ста нов ни штва Вој во ди не, тре ба ло да се из ја сни у ко јој др жа ви 
же ли да жи ви. Да би об на ро до ва ли сво је на ме ре и осо ко ли ли су гра ђа не, 
Ве ће је, од но сно Ду шан То мин, 15. но вем бра ис та кло срп ску тро бој ку на 
цр кве ни то рањ. 

Де ло ва ње ве ли ко ки кинд ског Срп ског на род ног ве ћа на про сто ру се
вер ног Ба на та има ло је ви ше за да та ка, од ко јих су нај пре чи би ли ус по
ста вља ње ре да и ми ра, осни ва ње ме сних на род них ве ћа, не ги ра ње ста ре 
вла сти и ус по ста вља ње но ве на че лу на род них ве ћа/од бо ра, до чек срп ске 
вој ске и при пре ма за на род ну скуп шти ну, на ко јој би се на род, по про кла
мо ва ном Вил со но вом пра ву на са мо о пре де ље ње, из ја снио у ко јој др жа
ви же ли да жи ви. На ро чи то је био сло жен про цес спре ча ва ње пљач ки, 
па ље ви на, оти ма чи на и уби ста ва по окол ним се ли ма. Нај те жа си ту а ци ја 
је би ла у Иђо шу, чи ја је ло кал на власт, пре ко иза сла них пред став ни ка, од 
ве ли ко ки кинд ског Срп ског на род ног ве ћа тра жи ла да им по ша ље оруж је 
за ста би ли за ци ју при ли ка, као и углед не чла но ве Ве ћа, ко ји би ор га ни зо
ва ли ме сно иђо шко ве ће. У Иђош су по том, као иза сла ни ци ве ли ко ки кинд
ског Срп ског на род ног ве ћа, оти шли др Ми ли вој Кан ђе лац и Сто јан Јак
шић, ко ји су по мо гли да се осну је ме сно ве ће и да се не ми ри об у ста ве, 
убе див ши бе зе мља ше у ско ру пра вич ни ју раз де о бу зе мљи шних по вр ши
на, по зи ва ју ћи се на од лу ку Вла де Кра ље ви не Ср би је до не ту на остр ву 
Кр фу 1917. го ди не. У ци љу обез бе ђи ва ње да љег ми ра и ре да у Иђо шу, за
тра жи ли су од сре ског на чел ни ка 10 пу ша ка и му ни ци ју. Сми ри ва њу ста
ња и све ве ћем ау то ри те ту срп ских на род них ве ћа/од бо ра до при не ло је 
и при бли жа ва ње срп ске вој ске, ко ја је сре ди ном но вем бра 1918. го ди не 
за по се ла ли ни ју Кар ло во –Ба ша ид –Срп ска Цр ња –Те ми швар, од но сно при
бли жи ла се на ма ње од три де сет ки ло ме та ра од Ве ли ке Ки кин де. Срп ско 
на род но ве ће сва ко днев но ја ча и пре у зи ма све ви ше по ли тич ких и ко му
нал них по сло ва. Осни ва сек ци је за уре ђе ње бол ни ца, за до чек вој ске, за 
апро ви за ци ју вој ске, за еко ном ске по сло ве. На сед ни ци на род ног ве ћа 
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до но си се од лу ка да се по ста ви ко ме сар ко ји ће над зи ра ти рад гра до на
чел ни ка, град ског и сре ског на чел ни ка, а на град ској ку ћи је 16. но вем бра 
ски ну та ма ђар ска, а ис так ну та срп ска на род на тро бој ка и за ста ва Ве ли
ко ки кинд ског ди стрик та. За ста ва ди стрик та тре ба ло је да под се ти на да
не сво је вр сне ло кал не са мо у пра ве и срп ске сло бо де у окви ру Хаб збур шке 
мо нар хи је.

У Срп ско на род но ве ће су сти гли и зах те ви за по моћ у осни ва њу ме
сног ве ћа у Мо кри ну, док су из Си ри га, Де ске, Срп ског Кр сту ра и Па де ја 
при сти гли гла сни ци са оба ве ште њи ма да су и та мо осно ва на ме сна на
род на ве ћа и да се при кљу чу ју де ло ва њу сход но упут стви ма На род ног 
ве ћа у Ве ли кој Ки кин ди. Ефи ка сном фук ци о ни са њу срп ских на род них 
ве ћа/од бо ра као и на род них гар ди оте жа ва ло је по сто ја ње истих ве ћа/од
бо ра ко је су та ко ђе осно ва ли и Ма ђа ри (Ма ђар ско на ци о нал но ве ће) и 
Нем ци (Не мач ко на ци о нал но ве ће). Не ма ле те шко ће у функ ци о ни са њу 
вла сти би ле су фи нан сиј ске при ро де (не до ста так нов ца), као и не до ста
так хра не и огре ва. Оту да је по че ло да се ор га ни зу је ску пља ње нов ча них 
при ло га, хра не и оде ће. Ипак, нај ве ћи иза зов по Срп ско на род но ве ће било 
је при су ство број не не мач ке вој ске, ко ја се по вла чи ла. У јед ном тре нут ку 
(15. и 16. но вем бра 1918), у Ве ли кој Ки кин ди их је би ло око 15.000. Ипак, 
Ве ће је од би ло њи хов зах тев да им усту пи про стор за сме штај офи ци ра, 
обез бе ди и пру жи пре но ћи ште. При бра ни чла но ви ве ћа ус пе ли су да 
спре че не ре а лан пред лог ма ди ћа из на род не гар де, ко ја је бро ја ла око три 
сто ти не при пад ни ка, да се на пад не не мач ка вој ска у гра ду ра ди за пле не 
оруж ја и вој не опре ме. При су ство то ли ког бро ја по ра же не, очај не и глад
не не при ја тељ ске вој ске у Ве ли кој Ки кин ди иза зи ва ло је ве ли ку на пе тост 
и за бри ну тост. На ули ца ма су ту ма ра ли не при ја тељ ски вој ни ци, ко ји су 
ста нов ни штву ну ди ли на про да ју оно што су ус пут опљач ка ли. Ме ђу тим, 
од ла ском не мач ке вој ске из гра да и по ја вом пр ве је ди ни це срп ске вој ске 
од че тр де се так ко ња ни ка, из прав ца Ба ша и да у ве чер њим са ти ма 18. но
вем бра, до шло је до ве ли ког олак ша ња, оп штег оду ше вље ња и ра до сти код 
срп ског ста нов ни штва. Вест о до ла ску срп ске вој ске у Ве ли ку Ки кин ду 



150

бр зо се про ши ри ла, па је ста нов ни штво из гра да и око ли не по че ло да се 
оку пља на глав ној ули ци и ис пред град ске ку ће, да ви ди ју на ке ко ји су 
по ра зи ли сил но Ау стро у гар ско цар тво и да по здра ви сво је осло бо ди о це. 
Са дру ге стра не, зеб ње и стра хо ви ма ђар ског и не мач ког ста нов ни штва 
се ни су об и сти ни ли, јер ни је вр ше на од ма зда (хап ше ње и уби ја ње), ни ти 
пљач ка ње њи хо ве имо ви не. На про тив, бр зо је ус по ста вљен ду го оче ки
ва ни мир и ред у гра ду.

Два да на ка сни је, 20. но вем бра у 11 са ти пре под не, уз све ча ни до чек, 
у Ве ли ку Ки кин ду је умар ши ра ла срп ска вој ска (прет ход ни ца Мо рав ске 
ди ви зи је). Њен ко ман дант, бри га дир Дра гу тин Ри стић, са сво јим за ме ни
ком пот пу ков ни ком Ми хај лом В. Ко ва че ви ћем, ус по ста вио је ко ман ду 
над гра дом, чи ме је де мон та жа ста ре ау стро у гар ске и но ве угар ске вла
сти до ве де на до са мог кра ја. На кон до ла ска срп ске вој ске у Ве ли ку Ки
кин ду, на сед ни ца ма Срп ског на род ног ве ћа је при су ство вао и ко ман дант 
Дру гог пу ка, пот пу ков ник Ми хај ло Ми ка Ко ва че вић, где је на чи њен спо
ра зум о де ло ва њу вој ске и Ве ћа. Ве ћу је пре пу ште на сва ад ми ни тра ци ја, 
суд ство и школ ство. Ве ће се та ко ђе оба ве за ло да ће ор га ни зо ва ти ис хра ну 
вој ске, а да ће Вла да, уз пу ну са гла сност бри га ди ра Дра гу ти на Ри сти ћа, 
био у пот пу но сти но си лац вла сти и од лу ка. 

* * *

За пре чан ске Ср бе у Вој во ди ни, до га ђа ји ко ји су се сме њи ва ли из часа 
у час, у вре мен ском пе ри од од сре ди не сеп тем бра до по чет ка де цем бра 
1918. го ди не, би ли су пре суд ни за њи хо ву да љу суд би ну. Они ће до не ти 
и од го вор на пи та ње оп стан ка Ср ба у пра де дов ском име ну и ве ри на про
сто ру Ба на та, Бач ке и Ба ра ње, на по чет ку 20. сто ле ћа. То су до бро зна ли 
че сти ти и прав до љу би ви ро до љу би и срп ски пр ва ци, ко ји су се оку пи ли 
у Срп ском на род ном од бо ру у Но вом Са ду, баш као и пр ва ци у пре ко две
сто од бо ра/ве ћа ши ром Вој во ди не. Оту да, сма тра ју ћи да је до шао час ка да 
без ика квог ко ле ба ња и за др шке тре ба гла сно и сло бод но ре ћи име на ро
да ко јем при па да ју и у ко јој др жа ви же ле да жи ве, но во сад ски Од бор је 
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пре ко ли сто ва Срп ски лист и Сло бо да, али и буб њем на ули ца ма и тр го
ви ма, об ја вио са зив На род не скуп шти не Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло
ве на у Но вом Са ду за 25. но вем бар 1918. го ди не. У тек сту са зи ва је ре че
но и то да је до шло „вре ме да Ср би, Бу њев ци и оста ли Сло ве ни у Бач кој, 
Ба на ту и Ба ра њи од лу че сло бод но, по сво јој во љи, ко јој др жа ви же ле да 
при пад ну“. Та ко ђе, да та су оба ве зу ју ћа пра ви ла и на чин за из бор по сла
ни ка, ко ји ће пред ста вља ти сво је би ра че, од но сно по ли тич ке оп шти не. 
Пра во да уче ству ју у из бо ру по сла ник има ли су сви пу но лет ни гра ђа ни 
(из над 20 го ди на). На хи ља ду ду ша би рао се је дан по сла ник. Пр ви пут у 
Вој во ди ни, по ред му шка ра ца, и же на ма је да то пра во да уче ству ју у по
ли тич ком жи во ту.

По рас пи су, Срп ско на род но ве ће у Ве ли кој Ки кин ди, у пор ти срп
ске цр кве, је у два са та по под не, 22. но вем бра 1918. го ди не, ор га ни зо ва ло 
на род ни збор на ко ме се оку пи ло мно штво све та. Збор ве ли ко кинд ских 
Ср ба и Срп ки ња је, као пред сед ник Из вр шног од бо ра Срп ског на род ног 
ве ћа, отво рио Мар ко Бог дан; за пи сник је во дио Све то зар Удиц ки. Бог
дан је про чи тао текст са зи ва и оба ве стио при сут не да су Ки кин ђа ни били 
у при ли ци да се о одр жа ва њу На род не скуп шти не ин фор ми шу пу тем 
штам пе, пла ка та и „по ме штан ком оби ча ју“ пу тем до бо ша ра, ко ји су се 
огла ша ва ли по ули ца ма и тр го ви ма. По по да ци ма ме сног па ро хиј ског 
зва ња, у гра ду је жи ве ло 15.977 пра во слав них ду ша, те се пре ма то ме бира
ју 16 по сла ни ка. На до би је ну реч, збо ру се обра тио пот пред сед ник Из вр
шног од бо ра др Са ва Пут ник, ко ји је збо ру обра зло жио „угла вље ну ли сту“ 
по сла ни ка, ко ја је утвр ђе на и уса гла ше на на са стан ку Из вр шног од бо ра, 
дан ра ни је. По том је пред се да ва ју ћи по звао на гла са ње. Ка ко ни је би ло 
при мед би за кан ди да те, ни ти дру гих пред ло га, Бог дан је за кљу чио гла
са ње са кон ста та ци јом да је збор јед но гла сно од лу чио да при хва ти кан
ди да те за по сла ни ке, од но сно њи хо ве за ме ни ке, ко ји ће пред ста вља ти 
Ср бе из Ве ли ке Ки кин де на На род ној скуп шти ни, а то су: Си ма Јо ва но
вић, др Са ва Пут ник, Ђор ђе Гру јић, Слав ко Ла ко вић, др Жар ко Јак тић, 
др Ми ли вој Кан ђе лац, Ка мен ко Бран чић, Ко ста Јак шић, Ми лош Бан дић, 
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Све то зар Удиц ки, Јо ца Бу ди шин, Ко ста Ше вић, Ми та Ва сић, Ми лан Вла
хо вић, Ар ка ди је Гај ски и Пе ра По по вић; а за ме ни ци: Ни ка Ми лић, Ми
лош Рај ков, Гло ша Об рад Не ду чи нов, Га вра Бу ди шин, Ми лан Ми ја Рај
ков, Ми лош Бу ди шин, Че да Ве се ли нов, Пе ра Ми хај ло вић; и да ће, пре ма 
то ме, иза бра ним ли ци ма би ти из да та про пи са на пу но моћ ја. 

Већ су тра дан иза бра ни по сла ни ци Ср ба из Ве ли ке Ки кин де кре ну
ли су во зом у Но ви Сад, ра ди уче ство ва ња на при прем ним рад ња ма за 
Скуп шти ну. Нај пре у Град ској ку ћи, а по том и у ве ли кој са ли Гранд хо
те ла Ма јер, тач но у 11 са ти, 25. но вем бра 1918. го ди не, про та Јо ван Хра
ни ло вић, као пред се да ва ју ћи, отво рио је На род ну скуп шти ну Ср ба Бу
ње ва ца и оста лих Сло ве на у Но вом Са ду, где су по сла ни ци, ме ђу ко ји ма 
је био и Са ва Пут ник, јед но ду шно из гла са ли от це пље ње Ба на та, Бач ке и 
Ба ра ње од Угар ске и њи хо во при кљу че ње Кра ље ви ни Ср би ји. 

Скуп шти на је иза бра ла сво је по ли тич ко те ло, Ве ли ки на род ни са
вет, а он сво ју из вр шну власт, На род ну упра ву за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу. 
Ти ме је ве ков ни сан Ср ба и дру гог сло вен ског ста нов ни штва у вој во ђан
ским обла сти ма до са њан, тј. по ста ли су сло бод ни и ује ди ње њи са сво јом 
исто крв ном бра ћом. Др Са ва Пут ник је на Скуп шти ни био иза бран за 
чла на Ве ли ког на род ног са ве та, а по ује ди ње њу у Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца/Ју го сла ви ја (од 1929), по ста вљен је за на чел ни ка Ве ли ко кинд
ског сре за. Од 1921. до 1939. го ди не, био је су ди ја и пред сед ник Ка са ци о ног 
су да у Но вом Са ду (Ду нав ска ба но ви на). Од ли ко ван је Ор де ном ју го сло
вен ске кру не 2. сте пе на (1934), и Ор де ном Све тог Са ве 2. и 3. сте пе на.

Април ски рат и оку па ци ју до че као је у Пе тров гра ду. Упо ко јио се 19. 
мар та 1942. го ди не и са хра њен је на пра во слав ном гро бљу.
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ЖИВ КО Ж. ТЕР ЗИН 
(1871–1946)

За др ти Ба на ћа нин и Ср бен да Жив ко Ж. Тер зин, пр ко сно је ста јао 
ус прав но и по диг ну те гла ве на спрам ба нат ских ко ша ва и ау стро

 у гар ских ин сти ту ци о нал них сте га пре ма срп ском на ци о ну. Спа да у ред 
нај зна чај ни јих лич но сти Ве ли ког Беч ке ре ка, a из до ба при са је ди ње ња 
Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918. го ди не. У су то ну Ве ли ког ра та, у нај
тур бу лент ни јем до бу по срп ски на род у Угар ској, ри зи ку ју ћи све што је 
имао и сте као, од луч но се бо рио за пра во и прав ду срп ског ро да и у то ме 
је ис тра ја вао све до осло бо ђе ња и ује ди ње ња Ср ба са обе стра не Ду на ва, 
Са ве и Дри не, нај пре 25. но вем бра, од но сно 1. де цем бра 1918. го ди не. 

* * *

Жив ко Ж. Тер зин, по сед ник и тр го вац, ро ђен je 1871. го ди не у Ве ли
кој Ки кин ди у То рон тал ској жу па ни ји у Угар ском де лу Ау строУгар ске 
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мо нар хи је (од дав ни на и да нас се вер ни Ба нат). У род ном гра ду је за по чео 
шко ло ва ње. По том се пре се лио у Ве ли ки Беч ке рек где је нај пре ше гр то
вао у тр го ви ни, а по том упи сао и за вр шио Тр го вач ку шко лу. То ком 1894. 
го ди не, у Глав ној ули ци отво рио је сво ју тр го вач ку рад њу за про да ју тек
стил не ро бе. Оно што је би ло не сва ки да шње, на рад њи је би ло име ис писа
но срп ским је зи ком и ћи ри лич ким сло ви ма што је не дво сми сле но го во ри
ло о на ци о нал ним осе ћа њи ма и по ли тич ким убе ђе њи ма мла дог Тер зи на.

Као шко ла рац био је при ста ли ца омла дин ског по кре та и уче ство вао 
је у ње го вом де ло ва њу. Био је при су тан у јав ном жи во ту Ве ли ког Беч ке
ре ка у ко ме су де ло ва ла број на кул тур на, до бро чин ска и про свет на дру
штва. Дру штва су, осим оног што им је ста ја ло у основ ној де лат но сти, 
има ла мно го ва жни ји и зна чај ни ји циљ: оку пља ње, об је ди ња ва ње и ја ча
ње на ци о нал них осе ћа ња, чи ме су се пре чан ски Ср би од у пи ра ли ин сти
ту ци о нал ној аси ми ла ци ји вла да ју ћих на ци ја.

Велики Бечкерек, Бегеј
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Ње го ва јав на де лат ност ни је оста ла не за па же на те је у јав ном дис
кур су по стао је дан од на ци о нал них пр ва ка у Ве ли ком Беч ке ре ку и сред њем 
Ба на ту уоп ште. Исто вре ме но, био је за па жен и код по ли циј ских вла сти 
ко је су па жљи во еви ден ти ра ле и пра ти ле рад срп ских јав них лич но сти. 
Оту да, од мах на кон са ра јев ског атен та та на ау стро у гар ског пре сто ло на
след ни ка Фран ца Фер ди нан да, 28. ју на 1914. го ди не, у оп штој хи сте ри ји 
и бру тал ном об ра чу ну ау стро у гар ске вла сти пре ма вла сти том на ро ду, у 
овом слу ча ју срп ском на ро ду и срп ским пр ва ци ма, био је ме ђу пр вим Срби
ма у Ве ли ком Беч ке ре ку ухап шен под оп ту жбом да је ве ле и здај ник. На 
мон ти ра ном су ђе њу, ко је је ау стро у гар ска др жа ва план ски и си стем ски 
спро во ди ла, био је осу ђен за ве ле и зда ју и по том по пут хи ља де дру гих не
ви них Ср ба ин тер ни ран у гор њу Угар ску где је утам ни чен у ло го ру Ка пу
вар код Бра ти сла ве. То ком спро во ђе ња од же ле знич ке ста ни це до ло го ра, 
ко ло ну ин тер ни ра ца ка ме но ва ла је ру ља. Том при ли ком, Тер зин је био 
по го ђен са ви ше ка ме ни ца и за до био је озбиљ не по вре де те је од не сен на 
ле че ње. То ком бо рав ка у ин тер на ци ји по ро ди ца Тер зи на је би ла из ло же
на по ли циј ској при смо три и ши ка ни ра њу.

Из ло го ра Ка пу вар от пу штен је сре ди ном 1918. го ди не. Ин тер на ци ја 
и утам ни че ње ни су сло ми ли сло бо дар ски дух Жив ка Ж. Тер зи на, на про
тив. Вра тив ши се из ин тер на ци је у Ве ли ки Беч ке рек, иа ко под по ли циј ским 
пра ће њем, при смо тром и оба ве зом сва ко днев ног ја вља ња по ли циј ским 
вла сти ма, на ла зио је мо гућ ност да сту пи у кон такт са дру гим срп ским 
пр ва ци ма ко ји су би ли у гра ду, и то на тај ним са стан ци ма ко ји су се кра
јем ле та и по чет ком је се ни одр жа ва ли то ком ли тур ги ја у пра во слав ним 
цр ква ма, као и на дру гим јав ним ме сти ма, а ре ђе по ку ћа ма. На тим, иако 
крат ко трај ним са стан ци ма, беч ке реч ки пр ва ци мо гли су на не ки на чин 
да се до го ва ра ју и раз ме њу ју ин фор ма ци је. Пра ће но је ста ње на фрон то ви
ма, у др жа ви су се раз ма тра ли по ли тич ки ста во ви. Зна чај не ин фор ма ци
је о ста њу на фрон то ви ма, по ред штам пе, до но си ли су Ср би из Ве ли ког 
Беч ке ре ка и око ли не, ко ји су би ли ре гру то ва ни у ау сро у гар ске је ди ни це 
и ко ји су ко ри сти ли од су ства у род ном гра ду. Ве тар у ле ђа су им да ва ли 
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до га ђа ји на фрон то ви ма и ста ње у 
са мој Ау стоУгар ској мо нар хи ји где 
се жи ве ло све те же, а не за до вољ ство 
код на ро да је би ва ло све из ра же није.

Ве ли ки пре о крет у по гле ду ста
ња и рас по ло же ња ста нов ни штва у 
Ве ли ком Беч ке ре ку до не ла је вест да 
је 15. сеп тем бра 1918. го ди не срп ска 
вој ска про би ла Со лун ски фронт и 
да је ау сто у гар ска, бу гар ска и не
мач ка вој ска при си ље на на по вла че
ње. Из да на у дан, сти за ле су ве сти 
о на пре до ва њу срп ске вој ске и но вим 
по ра зи ма ау сто у га р ске и не мач ке 
вој ске, да би вест о ка пи ту ла ци ји и 
из ла ску из ра та Бу гар ске (29. сеп тем
бар 1918) уне ла ве ли ку за бри ну тост 
код не сло вен ског ста нов ни штва. 
Ау стро у гар ска вој ска, ко ја је на фрон

ту тр пе ла по раз за по ра зом и сва ко днев но од сту па ла пре ма сво јим гра ни
ца ма, про у зру ко ва ла је не за до вољ ство на ро да ко је је услед ра зних не ста
ши ца ио на ко те шко жи ве ло. Кул ми на ци ја не за до вољ ства до го ди ла се у 
Бу дим пе шти где је из би ла ре во лу ци ја. На зва на је Ре во лу ци ја је се њих ру жа, 
по цве ћу ко јим су се ки ти ли ре во лу ци о на ри, сла ве ћи по бе ду и но ву Ма
ђар ску у ко јој је ма ђар ски на род од но сно Ма ђар ско на ци о нал но ве ће, са 
гро фом Ка ро љи јем на че лу, из вр ши ло от це пље ње од Хаб збур шке мо нар
хи је и про гла си ло сво ју др жа ву, Ма ђар ску На род ну Ре пу бли ку. Од мах за
тим, пред сед ник но ве Ма ђар ске гроф Ка ро љи је пре ко сво јих при ста ли ца 
по чео ши ром др жа ве, у гра до ви ма и дру гим по ли тич ким оп шти на ма, да 
фор ми ра ме сна ма ђар ска на ци о нал на ве ћа ко ја су има ла за циљ да сру ше 
ста ру власт и ус по ста ве но ву – де мо крат ску власт. У том про це су има ли 

Ж. Ж. Терзин, Велика Кикинда



157

су на ме ру да при ву ку и укљу че и Ср бе и дру ге на ро де ко ји су жи ве ли у 
бив шој Угар ској, обе ћа ва ју ћи им ви ше пра ва и сло бо да, ко је су фор му ли
са ли у два на ест та ча ка.

У крај ње на пе тој си ту а ци ји у Ве ли ком Беч ке ре ку, Ан дри ја Ва сић и 
Слав ко Жу пан ски, као нај у глед ни је срп ске јав не лич но сти, би ли су по
зва ни од стра не ве ли ко беч ке реч ких ма ђар ских де мо крат ских по ли ти ча ра 
на са ста нак у ве зи са осни ва њем ме сног Ма ђар ског на ци о нал ног ве ћа, 
ко је би би ло ода но гро фу Ка ро љи ју и ко је би спро во ди ло ње го ву по ли ти
ку. Од но сно, но во о сно ва но Ма ђар ско на ци о нал но ве ће у Ве ли ком Беч
ке ре ку је тре ба ло да не ги ра ста ру угар ску ло кал ну власт и осну је но ву, 
ко ја ће у име бу дим пе штан ског Ма ђар ског на ци о нал ног ве ћа упра вља ти 
То рон тал ском жу па ни јом, од но сно Ба на том. У тој но вој упра ви, глав ну 
реч би во ди ли (и би ли у ве ћи ни) Ма ђа ри и Нем ци док би на род но сти, међу 
њи ма и Ср би, до би ли са мо по не ко ад ми ни стра тив но ме сто у упра ви и 
из ве сна обе ћа ња ко ја се ти чу по бољ ша ња њи хо вог ста ту са.

По до би ја њу по зи ва за са ста нак у ве зи са осни ва њем Ма ђар ског на
ци о нал ног ве ћа, Ан дри ја Ва сић и Слав ко Жу пан ски су се са ста ли ра ди 
до го во ра по том пи та њу. Пот пу но им је би ло ја сно да но ва обе ћа ња не 
пред ста вља ју га рант по бољ ша ња по ло жа ја Ср ба ни у но вој Угар ској, те 
да је то још јед на под ва ла у ко јој не же ле да уче ству ју. Обе ћа на ме ста у но
вој ма ђар ској вла сти и лич ни бо љи так су са гну ша њем од ба ци ли. Обо ји
ца су сма тра ли да не тре ба да се упу шта ју у по ли тич ку са рад њу са они ма 
ко ји су их до ју че ни по да шта ва ли и зло ста вља ли, да не тре ба да се ута па
ју у Ма ђар ско на ци о нал но ве ће као пред став ни ци Ср ба, већ да Ср би у 
Ве ли ком Беч ке ре ку тре ба да осну ју свој На род ни од бор, ко ји би за сту пао 
срп ске ин те ре се у Ве ли ком Беч ке ре ку и Ба на ту уоп ште, не за ви сно од Ма
ђар ског на ци о нал ног ве ћа. Сто га су се од лу чи ли на ри скан тан и од ва жан 
ко рак ко ји би ишао у прав цу да се пред у хи тре су пар ни ци, Ма ђа ри и Нем
ци, и да се осну је Срп ски на род ни од бор у Ве ли ком Беч ке ре ку, ко ји би 
во дио срп ску по ли ти ку и бо рио се за осло бо ђе ње од ту ђин ске угар ске 
вла сти и ује ди ње ње са ма ти цом Ср би јом. 
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У то ку ра ног пре по дне ва 31. 
ок то бра 1918. го ди не, Ва сић и Жу
пан ски су ми мо ока по ли циј ске при
смо тре, у пор ти Срп ске пра во слав не 
цр кве не оп шти не, ус пе ли да оку пе 
де ве то ри цу ве ли ко беч ке реч ких јав
них лич но сти ра зних по ли тич ких 
гле ди шта да би им из ло жи ли но во
на ста лу си та ци ју и свој план по во
дом то га. У цр кве ној пор ти на шли 
су се, по ред Ан дри је Ва си ћа и Слав
ка Жу пан ског, про те Дра гу тин Мо
јић и Жар ко Ста кић, Ми лан Ра дић, 
Па вле Па ја Ри стић, Све то зар Иса
ко ви ћа, Јеф та Ву ков и Жи во јин Ж. 
Тер зин. Са бра ни ма су из ло жи ли 
но во на ста лу си ту а ци ју и ре ше ње 

ко је се по њи ма са сто ји у „осни ва њу 
Срп ског на род ног ве ћа“, ко је тре ба да де лу је у ин те ре си ма ни ког дру гог 
до Ср ба. Пред лог је јед но ду шно при хва ћен, а чла но ви Ве ћа/Од бо ра су 
по ста ли сви при сут ни. 

У на ред ним да ни ма у Од бор су та ко ђе при мље ни: Иван Бо го је вић, 
Жи во јин Тер зин, Пе ра Ста јић, Јо ван Сте фа но вић, Ми ха и ло Ши пош, Ко
ста Ра кић, Емил Јо ва но вић, Пе ра Ту рин ски, Жи ва Јан ка хи дац, Ду шан 
Ра ди во је вић, Бо жа Јо ва но вић, Пе ра Су бић, др Ми лан Влај ко вић, Ра ди вој 
Да дић, Јо ван Кри жа нов, Ђо ка Ри стић, Јо ван Бо шко вић, Па ја Ма рин ко
вић, Па ја Ми ли ћев, Ми ли вој Бу гар ски, Иван Са вић, Сте ван Ко зло вач ки, 
Ни ли во ој По пов, Ла зар Ле хо ћан, Иван Ми хај ло вић, Жи ва Ко ла ров. Ни ко
ла Бер бер ски, Ко ста Ди ми три је вић, Ми ли вој Мо љац, Шан дор Лу јан ски, 
др Ми лош Ста кић, Ни ко ла Су вај џић, Ду шан Стан ков, Цвет ко Ма ђа рев, 
Бог дан Жив ко вић, Бра ни слав Сте фа но вић, Јо ван Гли го ро вић, Ко ста Ћо сић, 

Живко Терзин и Лепосава, рођ. Олћан
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Сте ван Пи вар ски, Са ва Ра до ван чев, Бо го љуб Јан ко вић. Од бор се про ши
ри вао и да ље. 

Циљ осни ва ња Ве ли ко беч ке реч ког од бо ра је био оку пља ње Ср ба око 
за јед нич ког ци ља осло бо ђе ња и ује ди ње ња кроз по ли тич ку бор бу. На 
осни вач ком са стан ку Од бо ра би ло је ре чи и о осни ва њу Срп ске на род не 
стра же, чи ји чла но ви ће би ти срп ски мла ди ћи и ко ја ће ору жа ном си лом 
би ти га рант де ло ва ња На род ног од бо ра. То је био пр ви осно ва ни срп ски 
на род ни од бор/ве ће на те ри то ри ји Ба на та, Бач ке и Ба ра ње. За пр вог пред
сед ни ка ве ли ко беч ке реч ког Срп ског на род ног од бо ра је био иза бран Ан дри
ја Ва сић, а за пот пред сед ни ке Слав ко Жу пан ски и Жив ко Ж. Тер зин. Истог 
да на у пред ве чер ње са те, Ва сић и Жу пан ски су оти шли на за ка за ни са
ста нак по во дом осни ва ња Ма ђар ског на ци о нал ног ве ћа, где су из ја ви ли 
да не мо гу да при хва те члан ство у ње му из раз ло га што ве ли ко беч ке реч ки 
Ср би има ју сво је по ли тич ко те ло Срп ски на род ни од бор, где су чла но ви. 
Ове ре чи су за те кле ма ђар ске пр ва ке, ко ји ни су би ли ка дри да на те ре чи 
од ре а гу ју, те се ни су, иа ко је у њи хо вим ру ка ма би ла вој на и по ли циј ска 
власт, од ва жи ли да ухап се Ва си ћа и Жу пан ског, ни ти дру ге чла но ве Срп
ског на род ног од бо ра, или да на би ло ко ји на чин на у де ка ко њи ма та ко и 
њи хо вим по ро ди ца ма. Та квом ста ву чел ни ка Ма ђар ског ве ћа до при не ло 
је то што је Мо рав ска и Ко њич ка ди ви зи ја срп ске вој ске из би ла на оба ле 
Ду на ва и сва ки час се оче ки ва ло њи хо во фор си ра ње ре ке и за по се да ње 
Ба на та. Су тра дан по осни ва њу Срп ског на род ног од бо ра у Ве ли ком Беч
ке ре ку, у цр кве ној пор ти где је за се дао На род ни од бор, пред глав ни стан 
На род не стра же, ис так ну та је срп ска тро бој ка. То је би ла пр ва срп ска на
род на за ста ва у Ве ли ком Беч ке ре ку. По том су још две срп ске тро бој ке би ле 
ис так ну те. Јед на на ку ћи Слав ка Жу пан ског, а дру га на ку ћи Жив ка Ж. 
Тер зи на.

И по ред хлад ног вре ме на, Слав ко Жу пан ски и Жив ко Ж. Тер зин су 
се ли у пут нич ки ау то мо бил ка бри о лет и кре ну ли пут Но вог Са да са на
ме ром да о до га ђа ји ма у Ве ли ком Беч ке ре ку, али и Те ми шва ру и Вр шцу, 
где су та ко ђе осно ва ни Срп ки на род ни од бо ри/ве ћа, оба ве сте но во сад ске 
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срп ске пр ва ке. Су сре ли су се са Ја
шом То ми ћем и Ми том Кли ци ном 
и ука за ли им на по тре бу да се и у 
Но вом Са ду осну је на род ни од бор, 
ко је ће би ти цен трал но по ли тич ко 
те ло ко је ће ор га ни зо ва ти и „во ди
ти це ло куп ни наш по крет у Вој во
ди ни“. На на ва љи ва ње Слав ка Жу
пан ског и Жив ка Ж. Тер зи на, још 
истог да на је одр жан са ста нак у кан
це ла ри ји др Па вла са. По ред То ми
ћа, Кли ци на и Па вла са, про те Ве љи
ћа, Ми те Ђор ђе ви ћа и дру гих Жу
пан ски и Тер зин су у јед ном да ху 
опи са ли дра ма тич не до га ђа је у Ве
ли ком Беч ке ре ку и сво јим ко ра ци ма. 
На кра ју из ве шта ја о до га ђа ји ма у 
Ве ли ком Беч ке ре ку упи та ли су при
сут не шта че ка ју и што не пред у зи
ма ју ни шта на том пла ну. На са стан
ку је ре ше но да се у Но вом Са ду 

осну је Срп ски на род ни од бор као 
цен трал но те ло „за це лу Вој во ди ну (сем Сре ма)“ што се и до го ди ло већ 3. 
но вем бра 1918. го ди не. 

У нај ско ри је вре ме по осни ва њу ве ли ко беч ке реч ког Срп ског на род
ног од бо ра, Слав ко Жу пан ски, Ан дри ја Ва сић и Жив ко Ж. Тер зин су по
кре ну ли осни ва ње ме сних од бо ра/ве ћа и срп ске стра же/гар де по сред
њем и гор њем Ба на ту са ци љем пре у зи ма ња вла сти од угар ске вла сти и 
при пре ме до че ка срп ске вој ске. Ор га ни зо ва ње ме сних од бо ра у сред њем 
и гор њем Ба на ту су оба вља ли за ду же ни „офи ци ри“, ко ји су вр ши ли и 
снаб де ва ње осно ва них срп ских стра жа/гар да оруж јем. Осни ва ње ме сних 

Живко Терзин у банатској ношњи
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од бо ра по Ба на ту под ста као је и по зив но во сад ског Срп ског на род ног од
бо ра „Ор га ни зуј мо се хит но“. Штам па ни пла кат са овим на сло вом ра за
слат је у сва ме ста по Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи и по ди гао је на но ге све ро
до љу би во ста нов ни штво. У ра ду на осни ва њу ме сних од бо ра по сред њем 
Ба на ту био је ан га жо ван Жив ко Ж. Тер зин. Као је дан од ис так ну ти јих 
срп ских пр ва ка и пот пред сед ни ка ме сног Срп ског на род ног од бо ра уче
ство вао је у пре у зи ма њу вла сти у Ве ли ком Беч ке ре ку. До брим пла ном и 
жу стром ак ци јом, ко ја је из и ски ва ла ве ли ку хра брост, у то ку јед ног да на 
Срп ски на род ни од бор је осво јио власт над свим кључ ним уста но ва ма у 
Ве ли ком Беч ке ре ку. Но ва угар ска власт, на чи јем че лу је ста ја ло Ма ђар
ско на ци о на но ве ће, ни је има ла ни хра бро сти, а ни аде ква тан од го вор на 
де ло ва ње Срп ског на род ног од бо ра, те је од тог ча са па све до ула ска срп
ске вој ске у Ве ли ки Беч ке рек по сто ја ла двој на власт.

Са са зна њем да се је ди ни це срп ске вој ске Мо рав ске ди ви зи је на ла зе 
у Пер ле зу, а у ра но пре под не 17. но вем бра 1918. го ди не њи хо ва прет ход
ни ца пред Ве ли ким Беч ке ре ком, пред став ни ци Срп ског на род ног од бо ра, 
Слав ко Жу пан ски и Жив ко Ж. Тер зин, у прат њи срп ске на род не стра же 
су оти шли на же ле знич ку ста ни цу ра ди до че ка срп ске вој ске. За то вре ме 
у гра ду, Ан дри ја Ва сић и дру ги чла но ви Од бо ра су ор га ни зо ва ли њи хов 
до чек. Са же ле знич ке ста ни це, ко ло на на чи јем че лу је био ау то мо бил у 
ко јем су по ред пот пу ков ни ка Дру гог пу ка Мо рав ске ди ви зи је, Ми хај ла 
Ко ва че ви ћа, би ли и Слав ко Жу пан ски и Жив ко Ж. Тер зин, упу ти ла се ка 
град ском тр гу и жу па ниј ској згра ди. Ко ло ну су пра ти ли ко ња ни ци и срп
ска на род на стра жа са срп ским тро бој ка ма и мно штво на ро да, ко ји се на 
ра до сну вест оку пио око же ле знич ке ста ни це. Ула зак срп ске вој ске (Дру
ги пук, Мо рав ске ди ви зи је на че лу са пу ков ни ком Дра гу ти ном Ри сти ћем 
и пот пу ков ни ком Ми хај лом Ко ва че ви ћем) у Ве ли ки Беч ке рек био је про
пра ћен сил ним оду ше вље њем Ср ба, ко ји су се у ве ли ком бро ју оку пи ли 
ис пред жу па ниј ске згра де. Зеб ње и стра хо ви ма ђар ског и не мач ког ста нов
ни штва се ни су об и сти ни ле, јер ни је вр ше на од ма зда (хап ше ња и уби ја ња), 
ни ти је пљач ка на њи хо ва имо ви не, ка ко та да та ко и по том. На про тив, 
бр зо је ус по ста вљен и одр жан мир и ред у гра ду.
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Са до ла ском срп ске вој ске у Ве ли ки Беч ке рек ста ра угар ска власт 
(Ма ђар ско на ци о нал но ве ће) је из гу би ла по ли тич ки и упра вљач ки ути
цај, те је Срп ски на род ни од бор са да са Слав ком Жу пан ским, пред сед ни
ком, и пот пред сед ни ци ма Ан дри јом Ва си ћем и Жив ком Ж. Тер зи ном, уз 
пу ну са гла сност пу ков ни ка Дра гу ти на Ри сти ћа, био у пот пу но сти но си
лац вла сти и од лу ка. 

На про глас но во сад ског Срп ског на род ног од бо ра о са зи ву На род не 
скуп шти не у Но вом Са ду и из бо ру по сла ни ка из по ли тич ких оп шти на, 
ко ји је об ја вљен у ли сто ви ма Сло бо да и Срп ски глас (али и „буб њем и у 
оба ме сна св. Хра ма“), На род ни од бор у Ве ли ком Беч ке ре ку са звао је из
бор ну сед ни цу свих ста нов ни ка Ве ли ког Беч ке ре ка да се из ја сне по том 
пи та њу. У на род ној ве ли кој дво ра ним, са ли жу па ни је у Ве ли ком Беч ке
ре ку, 22. но вем бра 1918. го ди не, у 9 са ти пре под не, оку пи ло се мно штво 
све та, срп ски пу но лет ни жи ваљ оба по ла, ко ји је имао пра во гла са. Из бор

Велики Бечкерек, Бегеј
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ну сед ни цу је во дио Од бор за ру ко ва ње из бо ром. Про по зи ци је за из бор 
по сла ни ка и њи хо во ту ма че ње је нај пре про чи тао Слав ко Жу пан ски у 
свој ству пред сед ни ка Срп ског на род ног од бо ра и пред се да ва ју ћег Збо ра. 
За тим је ту ма чио зна чај и ва жност ове скуп шти не. По до би је ној ре чи, је
реј Па вле Ми ли чев је про чи тао име на кан ди да та: др Слав ко Жу пан ски, 
др Ан дри ја Ва сић, про та Жар ко Ста кић, др Емил Га ври ла, Жив ко Ж. Тер
зин. Бран ко Н. Јо ва но вић, Бо жа Јо ва но вић, Са ва Ра да Јо ва но вић и Жи ва 
Ан ђе лов. На сва ко про чи та но име при сут но гра ђан ство је јед но ду шно 
уз ви ки ва ло „Жи вио!“. Пре но што је пред ло же не кан ди да те про гла сио 
иза бра ним, Слав ко Жу пан ски је из ве стио Збор да је ве ли ко беч ке реч ки 
Срп ски на род ни од бор на сво јој сед ни ци, ко ја је одр жа на 6/19. но вем бра 
1918. го ди не, при ли ком пре тре са пи та ња ко ме да се при кљу че Ср би из 
Ба на та? – до нео сле де ће ре ше ње: Ве ли ко ко беч ке реч ки срп ски на род ни од бор 
те жи и же ли, да се ми при по ји мо Ср би ји и тек по сле сје ди ње ња на ше га са 
Ср би јом не ка се од лу чи суд би на Ју го сла ви је. 

* * *

У од ре ђе ни дан, иза бра ни по сла ни ци Ср ба из Ве ли ког Беч ке ре ка су 
во зом кре ну ли пут Но вог Са да на пред сто је ћу На род ну скуп шти ну Ср ба, 
Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на, где су 25. но вем бра 1918, у ве ли кој са ли хо
те ла Гранд Ма јер, са оста лим по сла ни ци ма из Ба на та, Бач ке и Ба ра ње од
лу чи ва ли у ко јој др жа ви же ле да жи ве. На На род ној скуп шти ни 757 при
сут них по сла ни ка, ме ђу ко ји ма је био и Жив ко Ж. Тер зин јед но ду шно је 
из гла са но от це пље ње Ба на та, Бач ке и Ба ра ње од Угар ске и њи хо во при
кљу че ње Кра ље ви ни Ср би ји. Скуп шти на је иза бра ла сво је по ли тич ко те ло, 
Ве ли ки на род ни са вет. Ме ђу иза бра ним чла но ви ма Ве ли ког на род ног са
ве та био је и Жив ко Ж. Тер зин. По том је Ве ли ки на род ни са вет иза брао 
сво ју из вр шну власт На род ну упра ву за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу.

Ти ме је ве ков ни сан Ср ба и дру гог сло вен ског ста нов ни штва у вој
во ђан ским обла сти ма до са њан, тј. по ста ли су сло бод ни и ује ди ње њи са 
сво јом исто крв ном бра ћом са дру ге стра не Ду на ва, Са ве и Дри не. 
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Од лу ком од 4. де цем бра 1918. го ди не, На род на упра ва на свим за по
сед ну тим те ри то ри ја ма „узи ма сву власт у сво је ру ке и о том оба ве шћу је 
све обла сти“ и ти ме васт на род них од бо ра/ве ћа по по ли тич ким оп шти
на ма пре ста је. На сед ни ци Срп ског на род ног од бо ра у Ве ли ком Беч ке ре
ку та вест је об на ро до ва на 9. де цем бра 1918. го ди не, ка да је Од бор по сле 
39 да на де ло ва ња пре стао да по сто ји.

По ује ди ње њу у за јед нич ку др жа ву 1. де цем бра 1918. го ди не, Кра љев
ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви ја, Жив ко Ж. Тер зин је уче ство
вао у јав ном жи во ту Ве ли ког Беч ке ре ка/Пе тров гра да. Као тр го вац, и при
вред ник уче ство вао је у ја ча њу при вре де гра да и Ба на та уоп ште. Оту да 
је то ком 1934. го ди не био је дан од осни ва ча Хи по те кар не бан ке у Ве ли
ком Беч ке ре ку/Пе тров гра ду. 

То ком Дру гог свет ског ра та и оку па ци је жи вео је у Пе тров гра ду. Упо
ко јио се у Пе тров гра ду 1946. го ди не, где је са хра њен на пра во слав ном гробљу.

Терзини Богдан, Живко и Светозар
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SUMMARY

This book was created as a result of modern research work of the Muse
um of Unification 1918 (Museum of Vojvodina) and their experts – curators. It 
covers a turbulent and dramatic time period starting from the end of the 19th 
to the middle of the 20th.

At the center of the research were figures who were the initiators and bear
ers of political ideas and the people’s movement. Through their way of life and 
activities, one can follow the intense struggle of Serbs for national survival, 
which were pressed by the grip of two powerful kingdoms, the Ottoman and 
Austrian (AustroHungarian monarchy), in the area of Vojvodina (Banat, Backa, 
Baranja and Srem) led from the end of the XVIII century and then throughout 
the XIX, XX and the beginning of the XXI century. The result of that struggle, 
which was caused by systemic and institutional pressure on the national being 
of Serbs (centuries of denationalization and assimilation), was political organ
ization and liberation: first in 1848 in Serbian Vojvodina (Vojvodina and Tami ski 
Banat), and then on November 25, 1918. Then, at the end of the Great War, the 
Serbs in Vojvodina (Banat, Bačka and Baranja) organized themselves politi
cally and at the National Assembly in Novi Sad on November 25, 1918 (and the 
day before Sremci in Ruma). They voted to secession from Hungary and uni
fication to the Kingdom of Serbia and the wider Yugoslav community led by 
the Karadjordjevic dynasty. After the proclamation of the Kingdom of Serbs, 
Croats and Slovenes on December 1, 1918 and its international recognition de 
iure, united with the motherland and their longterm dream became reality.

In the book, for the first time, portraits of personalities who were little or 
not known to the general and even the professional public were shown. They 
are the fruit of systematic work on the collection and processing of museum 
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objects from the time of “Unification in 1918” and form an unavoidable link 
between the past and the present. With this knowledge, one have the oppor
tunity to learn a piece from their own history, which was not available to them 
in the times behind us. Hence, this historical story is set in the turning point 
of recent Serbian history. It is a part of the collective memory that articulates 
the mind of the citizens of AP Vojvodina and which is a part of the Serbian 
(but also other peoples with whom Serbs live in AP Vojvodina) cultural heritage.
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